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DE ANUL VIITOR
SE PREGĂTESC 
ACUM!
înfăptuirea marilor sarcini 

trasate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comu
nist Român pentru realizarea 
unei agriculturi intensive, 
moderne, de înaltă produc
tivitate și eficiență economi
că sporită, ca o condiție 
esențială a progresului mul
tilateral economico-social din 
țara noastră, presupune deo
potrivă dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale și valorifi
carea deplină și intensă a re
zervelor existente, astfel ca 
„recoltele record" să devină 
„obișnuite" în toate unitățile 
agricole.

Pulsul alert înregistrat a- 
cum pe ogoare demonstrează 
preocuparea susținută a coo
peratorilor, mecanizatorilor 
și specialiștilor de a desfășu
ra ample acțiuni în vederea 
aplicării corecte a tehnologii
lor de cultură, de a valorifi
ca din plin toate rezervele. 
In mod deosebit, se impune 
efectuarea arăturilor adinei 
pe toate suprafețele planifi
cate, impulsionarea ritmului 
în județele din Transilvania 
și Banat, prin mobilizarea și 
organizarea mijloacelor me
canice și forțelor umane, în 
așa fel incit fiecare zi sau 
oră bună de lucru să fie fo
losită intens. în paralel, au 
fost declanșate ample acțiuni 
pentru transportarea în cîmp 
a unor mari cantități de în
grășăminte naturale, acțiuni 
care trebuie să se desfășoa
re fără răgaz în această pe
rioadă in toate zonele țării. 
Remarcabile sînt în acest 
sens inițiativele din județele 
Constanța, Ialomița, Vrancea, 
unde tinerii de la sate parti
cipă cu toate forțele la aceas
tă acțiune.

Tot acum este necesar să 
se execute, pe suprafețe cit 
mai mari, ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare în sco
pul punerii în valoare pe noi 
coordonate de calitate a pâ- 
mintului. îndiguiri, desecări, 
defrișări, combaterea ero
ziunii solului, amenajări noi 
și întreținerea celor existente 
sînt lucrări de mare impor
tanță pentru fertilitatea so
lului, la care tinerii, organi
zațiile U.T.C. de la sate pot 
contribui din plin cu elanul 
caracteristic vîrstei. Deopo
trivă, în sectorul zootehnic, 
unde producția se realizează 
neîntrerupt, este necesar să 
se muncească cu pasiune și 
răspundere pentru îngrijirea 
și hrănirea rațională a ani
malelor și păsărilor, să se 
dovedească spirit gospodăresc 
în utilizarea furajelor, îm
bunătățirea procesului de re
producție și selecție, crește
rea în cele mai bune condiții 
a tineretului de prăsilă. Ti
nerii din sectoarele zooteh
nice, bine instruiți, sînt ca
pabili să-și arate, prin curbe
le ascendente ale graficelor 
de producție, înalta lor mă
iestrie profesională.

O altă lucrare de mare im
portanța pentru executarea 
la timp și in condiții optime 
a lucrărilor din primăvara 
anului viitor este repararea 
Și revizuirea întregului set de 
tractoare și mașini agricole. 
Organizarea ireproșabilă a 
muncii, asigurarea cu piese 
de schimb, folosirea pieselor 
și reperelor recondiționate 
sînt cițiva factori la care ti
nerii mecanizatori, ca parte 
componentă preponderentă, 
iși pot aduce o contribuție 
substanțială. Spiritul inventiv 
își găsește aici un teren larg 
de afirmare.

Bogatele recolte din anul 
viitor se pregătesc acum, 
prin muncă harnică, fără în
trerupere. Zilele favorabile 
permit inițierea unor acțiuni 
de maximă importanță pen
tru Îngrijirea pămîntului și a 
culturilor, la care tinerii sa
telor au datoria patriotică să 
participe cu tot elanul, ac
țiuni care, printr-o dirijare 
eficientă, conduc la realizarea 
unor producții cit mai mari 
in anul viitor.

Aproape 750 de motoare pen
tru locomotive au fost recondi
ționate la I.M.M.R. — Craiova. 
Amintindu-ne cifra, ne revine și 
imaginea atelierului motoare Di
esel, unde se execută, în condi
ții calitative superioare, repa
rarea completă, unde au fost a- 
similate peste 3 000 de 
și unde pretutindeni 
nim pe tineri. „Anual — 
informează tovarășul 
Alexandru Dombi — întreprin
derea integrează circa 150 de 
tineri. Mai toți ucenicii pre
gătiți la noi s-au încadrat la 
aceleași locuri de producție un
de au învățat meseria. Sîntem 
mulțumiți de nivelul lor de ca
lificare". La grupa de strungă- 
rie, Gheorghe Miu, încadrat abia 
de două luni, se remarcă prin 
execuția operațiilor complicate. 
La boghiuri, lăcătușii montatori 
Gheorghe N. Gulie și Ion Ni- 
colae, la bloc-aparate (secția I 
— locomotive) Vasile Vlad și 
Maria Manace și in toate locu
rile de muncă majoritatea tine
rilor provine din „pepiniera" 
întreprinderii. Ei mențin și me
dia de vîrstă sub 25 de' ani. Am 
reamintit numele lor. sugerind 
prin asta ponderea tineretului, 
a organizației U.T.C.. în aceas
tă importantă întreprindere cra- 
ioveană. Totodată, aceste nume 
se leagă și de inițiativele tine
rilor de aici. Folosind judicios 
timpul de muncă, sub lozinca : 
„în 8 ore să obținem o produc
ție egală în timp cu 9 ore", echi
pa lui Gheorghe Ivancu, de la 
atelierul motor Diesel, s-a an
gajat să repare, peste sarcinile 
planificate, 3 seturi subansamble 
pentru 3 motoare de 2100 CP. 
Două din acestea au fost rea
lizate chiar în zilele Congresului.

Lăcătușul Gionea Mălăescu 
pregătește cu mare atenție, sub 
îndrumarea tinărului inginer

repere 
îi întîl- 

ne 
director

Mihai Răduțoiu. piesele în ve
derea montării boghiului LPE și 
LE. „E vorba — justifică el a- 
ceastă „exagerată" prudență — 
de partea cea mai importantă a 
locomotivei, de siguranța cir
culației, în ultimă instanță". A- 
flăm că tinerii din acest ate
lier și-au propus să dea peste 
plan. în această lună un boghiu

R. VASILE
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STEFAN DORGOȘAN

în aceste zile de sfirșit de an, colectivele de oameni ai 
muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere și de pe ogoare 
depun eforturi susținute pentru a încheia cel de-al patrulea 
an al cincinalului cu noi și importante realizări în muncă, 
pentru a da țării însemnate 
duse.

cantități suplimentare de pro-

• OAMENII MUNCII DIN 
ÎNTREPRINDERILE INDUS
TRIALE ȘI UNITĂȚILE E- 
CONOMICE DIN ORAȘUL 
LUDUȘ, județul Mureș, și-au

.................. ..  ,................. ' . .....
CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

T

iv.i

Succese ale feroviarilor

craioveni
întreprinderea de construcții căi ferate Craiova și-a înde

plinit sarcinile pe acest an la principalii indicatori ai planu
lui economic. Avansul ciștigat va permite muncitorilor și 
tehnicienilor acestei unități să realizeze suplimentar un vo
lum de lucrări de construcții in valoare de 11 000 000 lei. Spo
rul amintit se va materializa în extinderea capacității Com
plexului feroviar Craiova și la dublarea liniei de cale ferată 
Filiași — Gura Motrului, obiective la care Colectivul respectiv 
prezintă un avans de aproape 200 de zile, comparativ cu pre
vederile din graficele de execuție.

realizat integral sarcinile de 
plan pe întregul cincinal. în 
timpul cîștigat pînă la sfîrși- 
tul acestei perioade, tînăra in
dustrie a orașului mureșan 
va mai realiza o producție in
dustrială suplimentară în va
loare de o jumătate miliard 
lei.

• TEXTILISTELE DIN OR
ȘOVA, care au raportat pri

smele din județul Mehedinți 
" îndeplinirea planului cincinal, 

au ridicat la 90 000 000 lei va
loarea producției industriale 
obținute peste sarcinile cinci
nalului. Aproape întregul 
spor de producție al acestei 
unități a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității 

. muncii. ...

„Munca nu devine

o a doua natură

numai prin
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Colectivul între
prinderii de mate
riale de construcții 
din Bîrcea — ju
dețul Hunedoara, 
lucrează in contul 
celui de-ai doilea 
semestru din ulti-

mul an ai cincina
lului. De la începu
tul anului între
prinderea a produs 
peste sarcinile de 
plan panouri mari 
prefabricate din 
beton, cărămizi ter-

moizolante, cahle 
de teracotă și alte 
materiale de con
strucții în valoare 
de peste 8 300 000

• COLECTIVELE DE MUN
CĂ DIN ORAȘUL GURA HU
MORULUI au raportat înde
plinirea planului pe anul 1974 
în industrie și construcții. 
Prin acest nou succes, oame
nii muncii din orașul de la 
poalele Obcinelor Bucovinei 
au înscris un avans de șapte 
luni în onorarea înainte de 
termen a prevederilor actua
lului cincinal.

stu-
Fa- 

Aurel 
țărani 
lingă

Președintele Asociației 
denților comuniști din 
cultatea de automatică, 
Cârstoiu, este fiu de 
dintr-o comună de 
Bran. Discutînd cu el despre 
exigențele muncii asociației 
în facultate, am ajuns să 
discutăm despre cîteva con
diții ale seriozității, consec
venței, dîrzeniei. Să-i dăm 
cuvîntul :

„Timpul meu e măsurat. 
Nu mă plîng, nu asta trebuie

să se înțeleagă. îmi pare nu
mai rău că nu izbutim să 
repartizăm egal, echitabil, 
efortul, tensiunea muncii, ca 
fiecare student să aibă și să 
realizeze cota lui parte de în
datoriri. La noi, lâ Automa
tică treburile merg bine și 
pe linie profesională și în ca
drul A.S.C. Cred, însă, că în-

LIJCREȚIA LUSTIG
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CULTURA
• Spectacole la studioul 

Institutului de artă teatrală 
și cinematografică

- „SIMBATĂ LA VERITAS"

„CE ESTE OMUL"

• Debut - poezie

(Agerpres)

I

Noul magazin universal „Bucovina", dat recent în folosință la Suceava

la voia

Timpul liber,

un timp

intimplarii ?

- Carolina llica : NEIM- 
BLÎNZITĂ CA O STEA LAC
TEE

ieri în lume !
^7

]

Ce condiții îi sini create ti
nerelului și ce condiții își cre
ează el însuși pentru ca acesta 
să-și valorifice timpul liber 7 
Există în orașul Galați două 
case de cultură, a studenților și 
a sindicatelor, trei mari cluburi 
la I.C.A.Z., U.J.C.M. și C.S.G., 
un teatru dramatic, un teatru de 
păpuși, un teatru muzical cu trei 
secții : estradă, operă și opere
tă, numeroase cinematografe. 
Insă prezența tineretului în să
lile de spectacole, la activitățile 
cluburilor și caselor de cultură 
nu este pe măsura acestor posi
bilități. Milioane de lei au fost 
investite pentru construirea și 
dotarea acestor așezăminte de 
cultură, iar principalul benefi
ciar, tineretul, rămine, în bună 
parte, in afara porților lor. Bi
blioteci, săli spațioase, un arse
nal de mijloace de informare, de 
reconfortare își așteaptă vizita-

Mulți, prea mulți tineri in-torii.
tră, privesc și pleacă. Se întorc 
doar la serile de dans. La casa 
de bilete a teatrului dramatic 
se vind aproximativ 15—20 de 
bilete pe seară. La concertele 
simfonice sînt în sală cel mult 
8—10 studenți, la operă mai pu
țini. Opereta și estrada au ceva 
mai multă priză. Unde sint ti
nerii 7 Cum să ne explicăm a- 
ceastă lipsă de interes ?

Din informarea privind acti
vitatea desfășurată de comitetul 
U.T.C. de la I.M.N.G. In perioa-

septembrieda 1 lanuarie-20
a.c., referitor la sectorul cultu- 
ral-educativ, cităm : 
afirma că au fost
membrii activului in organiza
rea unor acțiuni de petrecere a 
timpului liber în mod plăcut și 
util. In acest an au fost organi
zate 6 seri cultural-distractive 
în întreprindere și ia casa de 
cultură. De asemenea, comitetul 
U.T.C. a sărbătorit unele eveni-

• Rubrica ,,LA ZI" 
- Verdictul poporului

„...putem 
antrenați

ALINA POPOVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

grec.

• Știri și comentarii 
din viața internațio
nală
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Memorabila metaforă

într-unul din birourile Comi
tetului orășenesc- al U.T.C. din 
Cîmpulung Muscel au intrat doi 
oameni. loan Soare, tatăl, și 
Gheorghe Soare, fiul. Tatăl a 
venit să solicite ajutorul comi
tetului U.T.C. pentru reîncadra
rea fiului la întreprinderea me
canică din localitate. Tatăl este 
încă un om tînăr. Are 44 ani. 
Mai este și vădit mîhnit, dacă nu 
chiar rușinat. Are și destule 
greutăți. Nu vrea să le mărturi
sească. în orice caz, doi băieți, 
unul de 17 ani și celălalt de 19 
ani, sînt în grija lui. Adică, Ie 
este și mamă, și tată. Iar ei, 
băieții, fac tot ce pot să-i spo
rească grijile și să-i amărască 
viața. Mai încearcă tot ei, băie
ții, să trăiască, fără să munceas
că. pe spinarea tatălui lor. Si 
tocmai cu asta tatăl nu este de 
acord. Pentru că, îmi spune el, 
„...muncesc de douăzeci și ceva 
de ani și tot ce am dobîndit în 
acest răstimp s-a datorat muncii 
cinstite. în douăzeci de ani n-am 
lipsit nici o zi de la lucru. Mă 
doare inima cînd văd că fiii mei 
încearcă să calce alături cu dru
mul. Sînt hotărit să lupt din toa
te puterile pentru ca ei să nu 
ajungă vagabonzi sau paraziți ai 
societății l" După cum se vede,

tatăl dorește să-și ajute copiii să 
devină oameni cinstiți. El acțio
nează cu fermitate acum, cînd 
încă nu este prea tîrziu, deși se 
cuvenea să o facă mai din 
timp.

Atunci, ce-1 poate determina pe 
un tînăr, care are o meserie 
frumoasă, care a învățat o 
școală, care cîștigă- bine, să-și 
părăsească tovarășii de muncă, 
prietenii, familia și să poposeas-

Jocul de-a
viața ușoară

Dar să derulăm, pe scurt, fil
mul întimplărilor...

DULCEA INCONȘTIENTA 
SAU------------------------------RUȘINOASA FUGĂ 

DE MUNCA ?

întrebat, nu fără temei, 
19 sau 20 ani te mai

M-am 
dacă la 
poate bîntui dulcea inconștiență 
a vîrstei copilăriei și mi-am răs- 
puni i nu, nu este posibil 1

că în București, unde să stea, 
împreună cu alți doi tineri,Timp 
de două săptămîni, fără să mun
cească ? La această întrebare, 
Gheorghe Soare a răspuns scurt 
și decis : „în Cîmpulung Muscel 
nu am unde să mă distrez ! în 
București, te poți distra, ai unde 
să-ți petreci timpul liber !“ Ana
lizat cu atenție, răspunsul tînă- 
rului Soare nu poate fi respins, 
în București, tntr-adevăr, există

mai multe posibilități de distrac
ție și există, de ce să nu o spu
nem, și pericolul de a fi cople
șit de tentațiile orașului și de a 
ajunge, in cele din urmă, client 
al... miliției. Pentru că nu sînt 
puține cazurile în care tineri și 
tinere, sosiți din provincie, în 
goană după un trai ușor, fără 
muncă, sfîrșesc prin a deveni 
infractori. Tinărul Soare, îm
preună cu prietenii lui, nu și-a 
finalizat în acest mod nefericit 
escapada. S-au reîntors toți la 
timp acasă, la familie, la prie
teni. Ei au înțeles că și în ora
șul Cîmpulung — oraș care are 
un club, o casă de cultură, cine
matograf și altele — există po
sibilități să-ți petreci timpul 

.liber plăcut și instructiv. Ei au 
mai înțeles, ne place să credem, 
și un alt adevăr : că nici în 
București și nicăieri în țara 
noastră nu se poate să trăiești 
fără muncă. Pentru că, deși nu 
au mărturisit, este lesne 
intuit că tinerii „eroi" și-au 
chipuit că în Capitală ei pot 
„ca-n filme" și că se poate 
gabonda în liniște. Că așa

de 
in

trai 
va-
au

TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Este de mult acceptat ca un titlu de no
blețe al scriitorului român puterea de reac
ție imediată la evenimente din viața națio
nală, social-politică și culturală, luarea de 
poziție în împrejurări cu un anumit grad de 
importanță pentru soarta omului. Eveni
mentul și-a găsit în conștiihța scriitorului 
român un revelator spațiu de rezonanță. 
In acest chip s-a născut, devenind unul din 

și culturii 
foaie de 

scriitorilor

stîlpii ce susțin bolta literaturii 
românești, publicistica, excelentă 
temperatură morală și politică a 
dar și a vieții compusă din 
evenimentele consemnate. însă 
publicistica lor i 
doar însoțirea ( 
ci, mai mult 
și o anumită ,___
a lor sau în orice caz o intensă 
adeziune : —__,___ ....
conștiinței puse în joc de fiecare dată este 
cel puțin egală cu evenimentul care a pro
vocat-o. Pentru că nu este o adevărată 
reacție - adică nu angajează plenar o con
știință — simplul răspuns, simpla înregistrare 
a unui eveniment. Și este evident spre 
gloria marilor noștri scriitori că valoarea 
publicisticii lor nu stă doar în coeficientul 
de însoțire și de reflectare g evenimentului 
dar de anticipare a celor ce decurg din el, 
de meditație asupra consecințelor, de tre
cerea cu un pas mai departe față de secun
da producerii lui. Iar un pas mai departe poa
te însemna o întrebare nouă adăugată celor 
deja puse, o viziune neașteptată asupra 
lucrurilor așteptate. Un asemenea tip de

------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

nu înseamnă 
evenimentelor 

decît atît, 
i producere

intervenție produce ea însăși evenimente, 
în seria acestor evenimente literatura ro
mână înscrie publicistica lui Eminescu sau, 
mai aproape de'noi; G. Călinescu, Tudor 
Arghezi, Zaharia Sfancu, Marin Preda. De 
curînd marilor cărți ale publicisticii româ
nești li se adaugă Paznic de far de Geo 
Bogza.

Spre deosebire1 de multe alte pagini de 
publicistică meritorie și onestă, poemele în 
proză ale lui Geo Băgza celebrează în ex
clusivitate

C. Stănescu

participare,
.sau respingere, care ' prin miza

lui Geo BOgza celebrează in ex- 
evenimentele unei înalte conști

ințe morale. In ele totul se 
subordonează atitudinii mora
le, împrejurările, oamenii, 
peisajele sînt supuse aceleiași 
treceri prin examenul unui in
coruptibil fond etic. Publi

cistica autorului „Cărții Oltului", dincolo de 
valoarea poematică excepțională, este o 
formă specială de reacție morală la împre
jurări. De fapt, scriitorul obligă evenimen
tul să spună ceea ce vrea el procedînd in
vers decît se obișnuiește : în loc să-l cu
prindă într-un val de imagini purtîndu-i mai 
departe ecoul, îl oprește chestionîndu-l se
ver asupra îndreptățirii de a pătrunde în 
viața și istoria oamenilor. De aici izvorăște 
și memorabila metaforă a răspunderii din 
titlul cărții, „Paznic de far" : „Eu am ținut 
socoteală oricărei corăbii / Ieșită în larg pe 
mările lumii, / Paznic de far cu sprinceana 
mereu încruntată, / Eu am ținut socoteala 
tuturor corăbiilor lumii. / De ce vă mirați 
că pe fața mea sint urme de sare J
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CVLTVttÂ
Spectacole la Studioul Institutului
de artă teatrală și cinematografică

„SÎMBĂTĂ LA VERITAS"

CAROLINA II.ICA: NEÎMBLÎNZITĂ
CA 0 STEA LACTEE

A doua premieră a Studioului 
I.A.T.C., spectacolul cu piesa 
„Simbătă la Veritas" de Mircea 
Radu Iacoban, ilustrează con
stanta interesului actualului re
pertoriu pentru dramaturgia ro
mânească contemporană. Cali
tățile literare ale piesei au fost 
de curînd răsplătite prin decer
narea unuia din premiile Uniu
nii Scriitorilor iar regizoarea 
Sanda Mânu împreună cu stu
denții ei s-au străduit să le tra
ducă cit mai exact în limbajul 
spectacolului. Eforturile lor s-au 
concretizat într-un spectacol u- 
nitar, omogen, de o remarcabilă 
tinută profesională. „Simbătă 
la Veritas" este schița de por
tret a unei generații. Spectaco
lul de la Studioul I.A.T.C. în
cearcă să deseneze în linii pre
cise mutațiile produse în conș
tiințele unor absolvenți de fa
cultate după intrarea în ritmul 
obișnuit al vieții, antrenați în 
lupta pentru eficiență.

Cu prilejul aniversării a zece 
ani de la absolvire, cîțiva filo
logi se întîlnesc pentru a-și con-

„Ce este omul66
în cinstea Congresului parti

dului, la Studioul I.A.T.C. a a- 
vut Ioc ce-a de-a treia premie
ră a stagiunii. Sub titlul Ce 
este omul (scenariul Dumitru 
Carabăț, Radu Aneste Petrescu 
și Eugen Nicoară) s-au selectat 
fragmente din operele funda
mentale ale poeziei continente
lor, din antichitate pînă azi. 
versuri aparținind unor struc
turi spirituale diferite dar pola
rizate în jurul noțiunii de Om. 
O altă arie selectivă a fost cea 
a poeziei românești contempo
rane, din care s-au extras ver
suri semnificative accepțiilor u- 
manismului nostru socialist.

Spectacolul, regizat cu vigoa
re și sobrietate de Laurentiu 
Azimioară (asistat de Mona 
Cherebetiu), întîlnește publicul 
într-o abordare frontală, cu 

ACTIUIIĂȚI CULTURALE
• LA MUZEUL DE ARTA CONTEMPORANA ROMANEASCA 

din Galați, a avut loc expunerea „Modalități, de expresie ale ar
tei contemporane", urmată dc prezentarea unor filme de artă.

• IN CADRUL SAPTAMÎNII ARTELOR PLASTICE, Filiala 
din CIuj-Napoca a Uniunii artiștilor plastici organizează nume
roase acțiuni cu caracter expoziționai. Din acest program men
ționăm deschiderea în 'ocalitate a Salonului republican de gra
vură, a unor expoziții de scenografie și de sculptură, precum și 
a galeriei mici a Fondului plastic. Expoziții și proiecții de filme 
de artă vor mai fi organizate la Biblioteca centrală universitară, 
la Casa de cultură a studenților, la Clubul Operei Române și la 
Facultatea de filologie a universității.

frunta izbînzile și eșecurile, 
pentru a-și aminti și reformula 
idealurile. Unii s-au realizat de
plin profesional (așa ca Ion, 
Victor. Emilia), alții au încercat 
însă adesea gustul amar al în- 
fringerii, din pricina neîncrede
rii in ceilalți și în propriile for
țe (Vasile, Valentin).

Alături de absolvenți apar la 
aniversare partenerii lor de via
ță, veniți să le completeze por
tretele, dăruind prețioase nu
anțe, justificînd o parte din ac
tele care le-au hotărît evoluția. 

Construită în tablouri scurte, 
de structură cinematografică, 
piesa adună amănunte revela
toare despre trecutul și prezen
tul personajelor, conturîndu-le 
cu precizie constantele morale 
și psihologice, punînd în discu
ție evenimentele care au produs 
modificări importante în desti
nele lor. întîlnirea sărbătoreas
că este prilejul judecării greșe
lilor trecutului și al examinării 
mature a șanselor de recuperare 
a lor pentru a privi cu senină
tate înspre un viitor pe deplin 

mari compoziții statuare evo- 
luînd cinetic (cel mai adesea 
perpendicular pe rampă), relie
fate de luminile diriguite de 
Vasile Boian. Uluitor de sin
crone — vocile atîtor zeci de 
studenți din toți anii, glasuri 
bine armonizate, viguroase, mo
bilizatoare, de o seninătate as
pră. Se cuvine a fi remarcați, 
dintre protagoniști, Rosina Cam- 
bos, Tatiana Olier, Maria Du- 
mitrașcu, Teodora Vasilescu, 
Silvia Panțîru și Ion Chelaru, 
Dan Condurache, Mircea Jida, 
Șerban Celea, Tudorel Filimon, 
Valeriu Preda, Eugen Cristea ; 
dar marele merit al spectacolu
lui stă în gestul colectiv, de 
grup tineresc ardent omogeni
zat într-o atitudine politică.

MIHAI DIMIU 

asumat. „Absolvenții" nu vor
besc numai despre felul în care 
s-au realizat profesional ci și 
despre cum s-au realizat ome
nește. Nostalgia unor iubiri ne
împlinite în anii studenției în
văluie cîteva clipe aerul acestei 
seri sărbătorești. Apariția zori
lor alungă însă orice abur nos
talgic, aerul proaspăt al dimi
neții este respirat de niște oa
meni care și-au dăruit unul al
tuia clipe de încredere, ajutîn- 
du-se să decidă asupra drumu
lui pe care și-l vor croi cu si
guranța maturității.

Echipa actoricească condusă 
de regizoarea Sanda Mânu a 
descifrat foarte exact înțelesu
rile piesei, preocupîndu-se cu 
atenție de amănuntul psiholo
gic, evidențiat întotdeauna cu 
inteligență și discreție, cu o ad
mirabilă economie de mijloace 
Mircea Jida, Tatiana Olier și 
Radu Vaida au realizat perfor
manțe actoricești interpretind 
roluri extrem de complexe ce 
apelează la o deosebită deschi
dere a registrului de nuanțe. 
Roluri notabile au făcut Maria 
Dumitrașcu, Mariana Neagu și 
Serban Celea, neumbrind însă 
restul distribuției, în întregime 
de calitate. Clasa Sandei Mânu 
funcționează perfect ca echipă 
actoricească, promițînd alte per
formanțe în viitoarele premiere 
ale stagiunii Studioului.

DANA DUMA

ȚARA!
RUSALIN MUREȘANU

Mă-ntorc ca după soare după fine 
Tu țara mea, tu floarea mea de dor, 
Și fără tine, ca albina, mor
Cind gîndurile-mi nu-s de tine pline I

Ce singe pur, ce zvicnet, ce fior
Grav îmi ritmezi in ginduri și in vine I 
De unde forța ta in mine vine 
Ca o poruncă aspră, ca un zbor ?

Ori ești chiar EU, dar la o altă scară 
Un EU reverberat ca o vioară
Un EU cu ape, cu păduri, cu munți ?...

Da, EU sint TU, nemuritoare vatră
De vise și de carne și de piatră
Trecut prin morți, prin nașteri și prin nunți I

Comună le este poeziei celor 
doi cîștigători ai premiului I la 
concursul anual pentru debut 
inițiat de Edifura Eminescu, Mir
cea Florin Sandru și Carolina Ili
ca, o dispoziție spre euforie. 
Dar pe cînd în „Elegie pentru 
puterea orașului", placheta celui 
dinții, această dispoziție se con
cretizează în căderea calmă în 
voluptoase viziuni paradisiace, în 
cîntarea pe un ton stăpînit a u- 
nui sentiment de plenitudine, la 
Carolina Ilica, dimpotrivă, totul 
este exprimat patetic și retoric, 
poeta căutînd parcă cu disperare 
cuvintele care să-l 
dezvăluie cit mai 
sonor trăirile. Un 
ton de sfidare și 
superbie romanti- 
oă plutește mereu 
peste versuri: „Fe
meie fiind, rotund 
va fi pîntecul / 
De rodul bărba
tului meu. Doar cîmpia, / 
Beată de fluturii beți pes
te flori, / Ar putea pe as
cuns să mă-ntreacă / Să strig 
(O, femeile strigă!): / Aceștia 
sînt pruncii prin care / Mai pu
ternică sînt decît toate / Linguși
toarele priviri ale morții". Ca
racteristice pentru aspectul spec
taculos al elanurilor lirice din 
„Neîmblînzită ca o stea lactee", 
(titlul însuși e foarte elocvent) 
versurile citate nu sînt însă în 
primul rînd definitorii pentru 
„tematica" volumului. Poeta a- 
doptă mai puțin unghiul con
templării din viitor și privește 
mai mult fenomenele din pers

pectiva prezentului trăit frene
tic. Nota izbitoare este un extaz 
mărturisit zgomotos, o poftă ne
stăpânită de a stoarce clipa de 
bucurii. Tot ce depășește cadrul 
beatitudinii de moment este a- 
lungat: „Printre pietre plînsul 
mamei vrea să-mi spună, tul- 
burtnd : / Moartea ca o stea mor- 
gană : cind se arată, cînd se 
pierde. / Dar piraiele s-aruncă în 
cascade, rînd pe rînd / Lasă să 
se-audă-n mine doar puterea vie
ții, verde".

Marele interes pe care îl tre
zește această poe- 
tă este dat tocmai 
de necenzurarea 
pornirilor năval
nice, de abando
nul fericit în bra
țele unui avînt 
pasional: „Și iar 
alerg, Și iară mes
tecenii mă bat /

Cu frîie lungi și repezi ca 
apele prin mori / In palmele 
strivite de Fagul-lmpărat / Țin 
Soarele-feciorul născut pe tron de 
flori". Grație unei norocoase in
tuiții artistice, pudoarea este 
respinsă cu gesturi energice, și 
poeta mărturisește cu voce pu
ternică : „Ca la o poartă de-aș 
putea să strig, / Toți nucii-n sat 
să tremure intimi / Nu, mamă, 
nu sînt apă ne-ncepută / S-au 
lepădat de mine ingerimi". Cea 
mai bună poezie din volum este 
„Pădureanca (XII)", remarcată și 
de alți comentatori: „Tată, nu 
mai bate caii, nu mai bate caii, 
tată / Nechezatul lor mă taie 
fulgerînd ca o rindea ! Doar în 
coama lor crescută cit o iarbă 
vinovată / Îndrăznii să plîng 
pruncește moartea mieilor de 
nea". Caii sînt de fapt simbol 
al răzvrătirilor simțurilor. „Caii 
mei nebuni ca mine / Caii mei 
fugari ca ochii! / Seva sîngelui 
mă arde, troieniți-mi în auz / / 
Nările să înfioare aerul cu creț 
de rochii / Dinții-n părul meu să 
muște bărbile de cucuruz". Către 
sfîrșitul volumului, tonul devine 
mai domol, ca într-o bucată sim
fonică ce începe viforos și se în
cheie în acorduri line. Trăirile 
nestăpînite aidoma unor pîraie 
umflate de furtună prevestesc a 
lua cursul cumințit al unei ape 
de cîmpie. Avîntul pasional stri
gat Zgomotos parcă tocmai pen
tru a-și descoperi obiectul, acum 
și-a găsit și o firească împăcare 
cu sine și cu firea : „Nici toam
ne nu mă mai seduc / Nici sîn- 
gele nu-mi mai învie / îmbogă- 
țindu-mă cu moarte, ! Surîsul 
tău: mi-e colivie".

Carolina Ilica este o poetă ex
cepțională.

VICTOR ATANASIU

Lecție de mînuire a mașinii de frezat, la Grupul școlar de pe lingă Întreprinderea de mecanică din 
Roman Foto: GH. CUCU.

Pe cînd organizarea unor centre 
de îndrumare școlară și profesională 

pentru elevii din clasa a VII l-a?
Conform legii, promo vații cla

sei a VIII-a. devin elevi de li
ceu, fără concurs de admitere 
întrucît liceul, la noi, începînd 
din această toamnă este obliga
toriu în. prima sa treaptă. Deși 
s-au scurs mai bine de două 
luni de la începerea școlii și ma; 
bine de o jumătate de an de cînd 
printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri s-a trecut la generali
zarea primei trepte de liceu, ob
servăm, din scrisorile pe care le 
primim la redacție, că mai sînt 
adolescenți cărora le este încă 
neclară situația lor de după cla
sa a VIII-a. Ei insistă, spre 
exemplu, să le sugerăm după ce 
manuale și ce anume să pregă
tească pentru concursul de ad
mitere. Această confuzie pune 
sub semnul întrebării munca de 
informare și de orientare a șco
lilor, a diriginților, mai cu sea
mă pentru școlile din mediul să
tesc : înseamnă că nu și-au în
deplinit o obligație elementară 
de a înfățișa limpede elevilor 
perspectivele lor la absolvirea 
claselor gimnaziale. Mai mult, 
de a le îndruma pașii spre licee 
potrivite lor și pe care să le gă
sească chiar pe teritoriul locali
tății ori în apropiere, în județ.

Socotim că este absolut ne
cesar ca inspectoratele școlare 
județene să ia inițiativa organi
zării unor centre de îndrumare 
școlară și profesională — la ni
vel de localități, eventual De 
grupe de școli — care să-și des
fășoare activitatea permanentă.

Ziarul nostru, precum și alte 
publicații, radioul și televiziunea 
oferă tinerilor și părinților aces
tora consultații pe teme de 

orientare școlară și profesională. 
Oricît de prompte ar fi răspun
surile pe care le dau ele, nu pot 
soluționa complet și complex 
sarcinile școlii, ale dascălilor. Un 
dialog direct cu fiecare elev poa
te fi realizat numai la acest ni
vel furnizîndu-se tinerilor in
formații de amănunt : ce tipuri 
și profile de licee funcționează 
în județ, ce număr de elevi șco
larizează acestea, ce condiții (în- 
țelegind prin acestea și profilul 
aptitudinilor necesare) pun ele, 
în ce meserii pregătesc elevii. 
Spre exemplu, elevii care optea
ză pentru liceele real-umaniste, 
pot fi informați în ce profil sînt 
organizate atelierele școlare ale 
liceelor de acest tip. Să nu ui
tăm că, la ora actuală, prin lăr
girea sistemului de atestări pro
fesionale în meseriile pe care 
elevii le învață în atelierul li
ceului real-umanist, tînărul este 
interesat să se înscrie la acel 
liceu care și-a axat profilul în 
specialități de cel mai mare in
teres pentru el.

A începp de acum activitatea 
de îndrumare a elevilor dintr-a 
VIII-a înseamnă a prevedea 
care va fi situația din vară, cînd 
încep înscrierile la liceu, a 
prospecta opțiunile și a le dir.ija 
încît să nu existe suprasolici
tarea unor școli, considerate, din 
prejudecată, mai bune, în dauna 
altora, mai puțin cunoscute, care 
rămîn cu locurile necompletate. 
Dirijarea echilibrată a populației 
școlare dintr-un sat ori oraș, tre
buie gîndită, elaborată pentru a 
preveni organizarea probelor de 
verificarea cunoștințelor, inutilă, 
în fond, atîta vreme cit cifra de 

școlarizare este egală cu cifră 
de promovați a clasei a VIII-a.

Organizațiile U.T.C., prin con
siliile elevilor, în colaborare cu 
organizația pionierilor, poate 
contribui substanțial la activita
tea unor asemenea centre de in
formare școlară și profesională, 
asigurînd, de pildă, materialul 
propagandistic sugestiv privitor 
la rețeaua școală și la meserii ; 
elevii înșiși pot fi solicitați drept 
consultanți pentru colegii lor 
mai mici, ajutindu-i să cunoască 
liceele în care învață, preocu
pările lor, meseriile pe care și 
le însușesc. Dar, în principal, 
aici trebuie să fie atrași profe
sori, directori de școli, oameni 
din' întreprinderi care patronea
ză : liceele ori asigură burse 
unor liceeni, psihologi, medici, 
reprezentanți ai oficiilor forțelor 
de muncă, chiar și părinți. Se 
cere un efort în plus, dar merită 
făcut pentru ca generația clasei 
a VIII-a de anul acesta să se 
orienteze foarte bine spre licee, 
pentru ca neclaritățile care stă
ruie în mintea unora dintre elevi 
să fie spulberate, să-și poată 
vedea de învățătură.

Unde pot fi înființate aseme
nea puncte de , consultație ? în
tr-o școală care are posibilitatea 
să ofere o încăpere disponibilă, 
amenajată corespunzător, la o 
casă de cultură, la un club, la un 
cămin cultural. Iar în momentul 
în care se organizează, elevii și 
părinții să fie înștiințați, ca să 
profite neîntîrziat de sprijinul 
acestora.

LUCREȚIA LUSTIG

TIMPUL L
(Urmare din pag. 1)

mente din viața tineretului — 
1—8 martie : mărțișoare, felici
tări Ia tinerele fete. Am asigurat 
bilete pentru spectacole și fil
me". Automulțumirea din acest 
bilanț nu este în realitate jus
tificată. L-am întrebat pe tova
rășul Pătrașcu Costel, secretarul 
comitetului U.T.C., cum vede 
posibilitatea optimizării progra
mului de activitate. Nu am pri
mit nici un răspuns...

în programele de activitate 
cultural-educativă ale comitete
lor U.T.C. din întreprinderi sint 
urmărite de regulă, următoarele 
obiective : antrenarea tineretu
lui în formațiile artistice, orga
nizarea o dată pe lună a unei 
seri de dans, realizarea specta
colelor festive în colaborare cu 
sindicatul, difuzarea biletelor la 
spectacole. Izolat, mai apare cîte 
o expunere pe o temă de cultu
ră generală, de cele mai multe 
ori aleasă arbitrar. De exemplu, 
la I.M.N.G., în urmă cu două 
luni a avut loc un simpozidn cu 
tema „Educația estetică și bu
nul gust". Dar expunerea făcută 
nu a fost accesibilă și utilă ti
nerilor Ucenici și muncitori.

Activitatea tineretului în for
mațiile artistice, un alt mijloc 
de formare a gustului și de des
chidere a drumului spre cultu
ră, rămîne din păcate, fără fi
nalitatea scontată. Limitată a- 
deseori la un număr variabil de 
repetiții, activitatea artistică din 
întreprinderi ne apare ca o e- 
xemplară... formă fără fond. 
Formațiile se urcă pe scenă în
deosebi cu prilejul momentelor 
festive, repertoriile sînt, impli
cit, fixe și festive, reduse la a- 
celeași piese „obligatorii" ce 
și-au pierdut nota de prospeți
me, de nou și atractivitate. Bri
găzile învață și prezintă texte 
șablon, cu idei șablon ; forma
țiile de teatru, cu cîteva excep
ții, pot fi văzute de două-trei 
ori pe an. Mai frecvent, la se
rile distractive apar orchestre
le de muzică ușoară și tarafurile 
cu soliști. în multe întreprin
deri mi s-a spus : „Facem efor
turi pentru înființarea de noi 
formații". Ele se vor naște însă 
fără viitor dacă vor continua să 
existe ca „recuzite" gata să de
coreze festivitățile și nu ca for
me viabile ale unei activități 
neîntrerupte. Simptomatică pen
tru formalismul mișcării artis
tice din întreprinderi este și ab
sența activiștilor U.T.C. din for
mații, neparticiparea lor la re
alizarea programelor și a acțiu
nilor.

Am discutat cu tinerii din în
treprinderi, din școli, de pe 
stradă și ne-am dat seama că 
mulți nu știu ce să facă și unde 
să se ducă în timpul lor liber, 
că nu au deprinderea de a intra 
într-o bibliotecă, într-o expozi
ție, într-un club. Pentru unii 
dintre ei, timpul liber reprezin
tă un timp gol, pe care îl con
sumă la voia lntîmplării. Re-, 

producem citeva opinii : An- 
gheli Lazăr, secretarul organiza
ției U.T.C. nr. 12-I.M.N.G. : 
„Tinerii nu au unde să-și pe
treacă timpul liber, se plimbă 
pe stradă". Chiriță Valentin, lă
cătuș : „Nu sint organizate ac
țiuni speciale pentru tineret". 
Tătaru Constantin, locțiitor de 
secretar la secția tablouri : „Ti
nerii nu au pasiuni, mulți iși 
irosesc timpul fără rost. Eu sint 
radiofonist amator la radio-clu- 
bul din oraș. Sint sigur că mul
tor tineri le-ar place radiofonia, 
dar nu sint îndrumați să o des
copere". Ciucă Petru, locțiitor de 
secretar la C.S.G. : „Tinerii din 
combinat nu prea se duc la 
spectacole pentru că nu au că
pătat deprinderea aceasta. Din 
păcate, nici noi( activul, nu ne 
ducem și nu-i antrenăm." De ce 
nu cunosc sau ocolesc tinerii 
locurile unde pot să-și petreacă 
și să-și valorifice timpul liber ?

Pe mulți secretari și activiști 
l-am auzit plîngîndu-se că în 
întreprindere nu au condiții 
pentru desfășurarea activității 
cultural-educative. Dar la casa 
de cultură a sindicatelor mer
geți ? i-am întrebat. Da și nu. 
Mai degrabă nu. Am vizitat ca
sa de cultură din cartierul Ți- 
glina. Nu de mult, în funcția 
de director adjunct a fost nu
mit secretarul cu propaganda de 
la comitetul municipal al U.T.C. 
Programele sînt acum stabilite 
și elaborate în comun. Dar ti
nerii care frecventează casa de 
cultură sînt cam aceiași, un 
număr de „obișnuiți", con
sumatori serioși, interesați, cu 
fișe la bibliotecă, membri ai 
cercurilor sau ai studiourilor. 
Dar ceilalți, marea masă a ti
nerilor din oraș ? Analizînd 
programul casei de cultură, se 
poate vedea totuși o carență de 
fond : centrul de greutate al u- 
niversului de preocupări ale ti
nerilor nu este întru totul detec
tat și atins de majoritatea ac
țiunilor. Se remarcă aici două 
„fronturi" : cel al cercurilor, 
unde tinerii, aceiași, vin cu re
gularitate, și cel al acțiunilor cu 
caracter cultural-educativ, unde 
tinerii vin sporadic. Prezența 
mai fermă a U.T.C.-ului, pune
rea în prim-plan a problemelor 
tineretului, organizarea unor ac
țiuni pe întreprinderi, pe colec
tive sau chiar cu mici colec
tive, instituirea de forme și ti
puri noi de activități în măsură 
să trezească interesul tineretu
lui din oraș vor deschide porți 
largi publicului tînăr spre un 
important așezămînt de cul
tură.

Seara, în fața celor două tea
tre din Galați, nu am descoperit 
animația bine știută din multe 
alte părți.

„Avem un singur teatru dra
matic în oraș, deținem recordul 
pe țară la premierele românești, 
avem un repertoriu variat, dar 
categoria de public care ne in
teresează cel mai tare, tineretul,

IBER
nu vine la spectacole. Lipsesc 
animatorii, tinerii nu sint diri
jați spre teatru. Instructorii for
mațiilor artistice ar putea fi in
termediari ideali intre tinerii 
din întreprinderi și instituțiile 
de artă" — ne-a spus directorul 
Teatrului dramatic, Mihai Mi
hail. Aproximativ aceleași pro
bleme le-a ridicat și directorul 
Teatrului muzical, Ciurea Ghi- 
țescu : „La cererea universității 
și a asociației studenților vom 
susține in stagiunea acestui an 
un ciclu de zece concerte-Iecție 
in sala Institutului politehnic. 
Practica concertelor educative 
prezentate în școli, in unități 
militare, in întreprinderi este 
veche ; ne-am deplasat la Gru
pul școlar al M.I.A., la S.N.G., 
la Spitalul nr. 1, la Liceul sani
tar, Ia C.S.G., am luat contact 
direct cu tinerii și am sperat că 
le vom trezi interesul și ne vor 
căuta și ei concertele sau specta
colele. Singurul gen cu mai 
multă audiență continuă să fie 
însă estrada".

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREfE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

(Urmară din pag. I)

gîndit- o dovedesc faptele lor. 
Soare Gheorghe a absolvit, în 
iulie, 1974, școala profesională și 
a devenit lăcătuș-mecanic. I s-a 
oferit, imediat, loc de muncă la 
întreprinderea mecanică. A lu
crat... douăzeci de zile. Apoi a 
fugit din uzină ! Unde ? La 
ștrand... In luna august, tatăl a 
aflat. L-a readus în uzină. Uzina 
l-a primit. Și atunci tînărul Soa
re a motivat „plecarea" prin- 
tr-un neadevăr, și anume : că nu 
se simțea bine în secția în care 
fusese repartizat, în loc să recu
noască că nu-i place să mun
cească. Dar, înțelegerea tovarăși
lor din uzină este profund uma
nă. Ei l-au întrebat : unde ai 
vrea să lucrezi ? La secția 25, a 
răspuns tînărul Soare. A fost re
partizat în secția pe care a do
rit-o. A stat acolo doar... trei 
zile. Și a dat iar bir cu fugiții. 
De atunci, din august și pînă la 
1 noiembrie, a stat acasă. Tatăl 
a acceptat această situație nefi
rească. Nu a reacționat. A privit 
cum un tînăr de 19 ani, voinic 
și sănătos, taie frunză la cîini. 
Mai mult, exemplul l-a molipsit 
și pe fratele mai mic. Absolvent 
a opt clase în acest an, loan 
Soare nu s-a încadrat în produc
ție. Și cînd viața „a devenit de 
nesuferit", pentru că aici, In 
Cîmpulung, oamenii te arată cu

R OMÂNIA-FILM PREZINTĂ
în cadrul programului 
MARI SUCCESE ALE 

ECRANULUI
pe

Charlie Chaplin 
Paulette Godard 

în

TIMPURI
NOI
o producție 

a studiourilor americane 
Scenariul, regia, muzica: 

Charlie Chaplin

degetul dacă lenevești, cei doi 
frați s-au sfătuit cu Ion Cojan, 
tîmplar, 21 ani, și au hotărît să 
plece la București unde să tră
iască pe placul lor.

VITRINELE ORAȘULUI, CAFE- 
LUȚELE, PEREGRINĂRILE PE 
BULEVARDE Șl O BUNICUȚA 

SALVATOARE...

La București au venit cu un 
capital de 700 lei. „Ce ați făcut, 
două săptămîni, în București

JOCUL
DE-A VIAJA 

UȘOARĂ

l-am întrebat pe Gheorghe Soa
re. „Ne-am plimbat. Am băut 
cafea. Ne-am uitat la vitrine..." 
mi-a răspuns. Numai atît ? Nu. 
Băieții au mai jucat table prin 
parcuri (ca să vedeți pentru ce 
„distracții" era nevoie să vii 
pină în București !), au fost pe 
la filme, iar cind „bugetul" a-a 

subțiat au căutat de lucru. Au 
găsit de lucru, ca muncitori 
necalificați (deși doi dintre ei 
aveau meserii frumoase) la în
treprinderea „Semănătoarea". 
Timp de trei zile au cărat tablă. 
Era greu ! Au renunțat, conform 
obiceiului deprins încă de acasă. 
Și așa a început să nu le mai 
placă Bucureștiul. Iluziile unui 
trai ușor, fără muncă, s-au 
spulberat. „Gazda" (de altfel, 
„gazdele" de soiul ăsta merită 
un articol special !) la care dor
meau cerea bani. Cîte 180 lei de 
persoană, plus încă 100 pentru 
încălzit în timpul iernii. Mai era 
nevoie de bani pentru mîncare 
și pentru... cafele. Iar bani nu 
mai erau ! Gheorghiță a apelat 
la... bunică. Bunica, i-a dat, din 
economiile ei, 200 lei. Așa s-au 
reîntors cei trei acasă, la Cîmpu
lung.

★

Am povestit întîmplările aces
tor tineri pentru învățămintele 
ce se pot trage din trista lor ex
periență în „jocul de-a viața 
ușoară". Acum, ei vor să mun
cească ! Ei cer ajutor ! Și vor fi 
ajutați. Uzina le va deschide 
din nou porțile. Să sperăm că 
au înțeles bine că nicăieri nu se 
poate trăi fără să muncești ! Să 
sperăm că întîmplările prin care 
au trecut le-au servit drept în
vățătură de minte și acum vor 
privi cu alți ochi uzina, tinere
țea și viața lor 1

Sesiunea Comitetului 
Consultativ 

al Centrului european 
pentru învățămînt 

superior al UNESCO
Luni, s-a deschis în Capi

tală lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului Con
sultativ al Centrului european 
pentru invățămint superior 
al UNESCO, la care participă 
membri ai Comitetului, re
prezentanți ai Ministerului 
Educației și Invățămintului 
și Ministerului Afacerilor Ex
terne. Au luat parte, de ase
menea, Dragoljub Najman, 
reprezentant al directorului 
general al UNESCO, Amadou 
Mahtar M’Bow, Sayed Ab
bas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. 
Ia București, și Jean Livescu, 
președintele Comisiei națio
nale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO.

Sesiunea dezbate raportul 
de activitate a Centrului pe 
anul 1974, principalele dome
nii și idei directoare ale ac
tivității centrului în perioada 
următorilor doi ani și por- 
gramul și bugetul instituției 
pe 1975.

în cadrul discuțiilor s-a re
levat că Centrul a inițiat o 
serie de acțiuni în domeniul 
eficienței invățămintului su
perior. a elaborat unele stu
dii privind relația dintre in- 
vățămîntul superior și nece
sitatea pregătirii cadrelor în 
spiritul recomandărilor fă
cute de cea de-a doua confe
rință a miniștrilor educației 
din țările europene, membre 
ale UNESCO, și de prima 
sesiune a Comitetului Con
sultativ.
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PE ȘANTIERELE CĂMINELOR1

PENTRU TINERET

COMODITATE
Conform proiectelor întocmite 

pentru construcția lor, căminele 
pentru tineret sînt prevăzute cu 
o serie de încăperi, cu destina
ție specială, menite să ofere ti
nerilor unele facilități. Intre a- 
cestea, o parte se referă la di
versele servicii gospodărești : 
oficii pentru prepararea hranei, 
’camere frigorifice, sală cu mese, 
vestiare, călcător. După necesi
tăți și mai ales după spiritul 
organizatoric al locatarilor, a- 
cestea pot căpăta funcționalități 
suplimentare și pot deveni 
un mijloc eficace de formare a 
deprinderilor de buni gospodari. 
Putem aminti în acest sens 
exemplul Căminului de fete al 
Filaturii Oltenița. Oficiile de 
preparare a hranei, dotate cu 
aragaze și mobilierul necesar, 
găzduiesc și adevărate schim
buri de experiență ale ti
nerelor locatare, discuții pe 
teme moral-cetățenești. Este 
un fel de club ad-hoc, ce se for
mează în orele respective. în 
prezența tovarășei Maria Gor- 
neanu, responsabila eu adminis
trarea căminului. De fapt, a- 
ceste oficii sînt în tonul gene
ral de plăcută ambianță al că
minului, atestînd preocuparea 
conducerii întreprinderii pentru 
asigurarea condițiilor corespun
zătoare de viață tinerelor fila
toare Jl, totodată, activa pre
zență a comitetului de cămin 
(președinte Media Alexa) în e- 
xercitarea atribuțiilor ce-i re
vin.

Intr-un mod asemănător se 
prezintă situația oficiilor res
pective și la căminul nou, din 
cartierul Baba lui Novac, al ti
nerilor operatori chimiști craio- 
veni. Băieții gătesc, după pri
ceperea lor, mențin curățenia șl 
folosesc pentru păstrarea hra
nei camera frigorifică, fiecare 
avînd la dispoziție o cușetă. La 
căminul TCIND Craiova, pe 
lingă aceste oficii sînt amena
jate săli cu mese, unde se ser
vește hrană caldă, adusă de la 
cantină. Am văzut în alte ase
menea imobile ale tinerilor 
muncitori, într-o ordine desă- 
vîrșită, camere destinate păstră
rii încălțămintei.

Asemenea exemple sînt des
tule și ne bucură atitudinea ci
vilizată a tinerilor, preocuparea 
lor pentru a face din căminul 
in care locuiesc propria lor 
casă.

Nu de puține ori, însă, con
statăm cazuri în care aceste o- 
biective sau sînt lăsate în pă

INCOMODA
răsire, sau primesc o altă desti
nație. Nu întîmplător revenim 
cu exemplul negativ al Căminu
lui de tineret de la întreprinde
rea Electroputere din Craiova. 
In urmă cu cițiva ani, cînd re
proșam locatarilor stricăciunile 
provocate de reșourile pe care 
găteau în camere (parchet, mese 
și scaune arse), ni se replica 
lipsa dotării camerei de gătit. 
Dar de atunci și pînă acum, ca
mera respectivă rămîne nefo
losită, cu mobilier stricat, pără
sită, în timp ce, aproape în fie
care dormitor se gătește.

„O cameră de gătit ne e necesa
ră, spuneau Maria Radu și Elena 
Stavăr de la Căminul „1 Mai“- 
Ploiești. Sîntem gospodine și 
trebuie să ne facem singure me
najul. Aici este o cantină dar 
funcționarea ei lasă de dorit".

Deși a fost dat în folosință încă 
din vară, nici pînă azi la Cămi
nul tineretului de la Șantierele 
navale Oltenița nu au fost 
puse în funcțiune aragazele ofi
ciilor de gătit, cu toate că ele 
există.

La CESAROM București, 
acestea au fost transforma
te în camere de locuit, cu 
toate că solicitările sînt justifi
cate aici și de lipsa în zonă a 
unor cantine sau restaurante- 
pensiune. „Vom amenaja niște 
încăperi la subsolul blocului, cu 
plite pentru gătit și un bufet în 
incinta întreprinderii, promitea 
tovarășul director adjunct co
mercial Florin Dinescu. Am sta
bilit cu T.A.P.L. să aducem și 
niște instalații frigorifice". Dar 
lucrurile avansează destul de 
greoi.

Nu este cazul, credem, 
să extindem exemplele. Am 
insistat asupra acestor ches
tiuni, pentru că implicațiile, 
fie că este vorba de comoditatea 
factorilor tutelari, sau a tine
rilor în cauză, sint multiple și 
creează dezavantaje materiale 
și educative. Nepunerea la punct 
a unor asemenea servicii duce 
la sporirea cheltuielilor de în
treținere (curent electric, de pil
dă), a lipsei de control, la dete
riorarea unor bunuri de uz co
mun, la încălcarea regulilor ele
mentare de igienă, la un aspect 
neplăcut al dormitoarelor și că
minelor. in general. Nu este 
vorba de o investiție prea mare, 
ci de înlăturarea unei comodi
tăți regretabile.

V. RĂVESCU
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PLANUL ȘI ANGAJAMENTELE 
ÎNFĂPTUITE EXEMPLAR

Un sever examen al
9 9maturității profesionale

din

începute. Știm că alții 
nerăbdători să preia 
pentru a începe mon-

file de începutI
ÎN BIOGRAFIA 

UNUI NOU 
OBIECTIV 

INDUSTRIAL I
„Această fabrică a constituit 

pentru noi un dificil examen" — 
mărturisesc constructorii de pe 
unul din cele mai importante 
șantiere ale municipiului' Deva
— Țesătoria de mătase. In spri
jinul afirmației ei aduc argu
mente convingătoare : Șantierul 
2 al Trustului de construcții este 
format în majoritate din tineri 
iar- lucrările mai ' importante 
realizate pină în prezent au fost 
blocurile de locuințe și cîteva 
construcții agro-zootehnice. Exe
cutarea unui obiectiv industrial 
atit de complex a ridicat pro
bleme noi, cu un sporit grad de 
dificultate, care au pus la o se
rioasă încercare competența, 
destoinicia și capacitatea de de
cizie a colectivului, a constituit 
un sever examen al maturității 
sale profesionale. Examen
— o putem afirma acum 
reținere — a fost trecut cu 
ces. Halele de producție 
practic terminate. Atenția i 
structorilor este concentrată 
momentul de față asupra dotă
rilor aferente care condiționează

care 
fără 
suc- 
sînt 

con- 
i în

punerea în funcțiune. Conform 
planului, prima capacitate tre
buie să intre în producție la 
sfîrșitul lunii decembrie însă 
termenul va fi devansat. In sec
ția de preparație utilajele au 
fost montate, iar la țesătoria 
propriu-zisă se desfășoară in 
ritm susținut, probele tehnolo
gice.

— In următoarele zile — sus
ține tînărul inginer Nicolae Pîr- 
vu, șeful lotului 21 — vom ter
mina Uzinele de aer 1 și 3, cen
trala termică și stația de gaz me
tan, asigurînd toate condițiile 
pentru începerea producției. 
Vrem să cîștigăm timp pentru 
a preda și a doua capacitate 
înainte de termen.

Toți cei angrenați la realizarea 
țesătoriei au desfășurat o acti
vitate exemplară. Există totuși 
cîteva formații care s-au distins 
prin fapte de muncă deosebite. 
Echipa de zidari'condusă de ute- 
cistul Gheorghe Iancu, conside
rată „cea mai bună de pe în
treg șantierul", a montat stîlpii 
la principalele hale, a executat

integral lucrările de zidărie la 
secția de finisaj și la trei din 
cele cinci uzine aferente „plus 
anexele din cap în cap", înălțînd 
singură aproape jumătate 
actuala fabrică.

— Pentru noi. declară tînărul 
șef de echipă, ziua de muncă în
cepe în-zori și se termină noap
tea. Nu plecăm de pe șantier 
decit’ atunci cînd am terminat 
lucrările 
așteaptă 
pozițiile 
tajul.

— Au fost cazuri — afirmă șe
ful lotului 21 — cînd trebuia să 
predăm unele obiecte în termene 
foarte scurte. Gheorghe Iancu, 
Simion Gheorghiță, frații Mar- 
chis, Dumitru Păvălean și cei
lalți componenți ai brigăzii ne-au 
venit in ajutor lucrind voluntar 
aproape în fiecare duminică. In 
acest fel stadiile fizice au fost 
menținute mereu la nivelul gra
ficelor.

De mult respect se bucură și 
formația de dulgheri în care ac
tivează Ioan Mora, secretarul

CONSTRUCTORB Șl BENEFICIARI

EFORTURI STĂRUITOARE LA
MONTAREA UTILAJELOR

în jurul unui ciocan de forjă 
de 2,5 tone se adunaseră zeci de 
spectatori. Priveau cu interes o- 
perâția de forjare, dealtfel 
destul de banală, a unei matri
țe. Nimic nu părea ieșit din co
mun. Maistrul Ion Nistor, se
condat de tînărul ing. Ion Istră- 
tescu și șeful de echipă Con
stantin Lascu, supraveghează și 
dirijează manevra utilajului. 
Pare mulțumit. Cînd consideră 
că proba s?a încheiat cu bine, 
maistrul aplaudă. Toți cei de 
față îi preiau gestul. Momentul 
festiv s-a petrecut zilele tre
cute, în marea hală a forjei, cu 
prilejul punerii în funcțiune â 
primului ciocan. Dar, alta era 
semnificația faptului, altul era 
motivul satisfacției generale a 
constructorilor și beneficiarului.

Unul dintre principalele obiec
tive de investiții ale actualului 
cincinal — întreprinderea de u- 
tilaje pentru industria chimică 
și forjă din Rm. Vilcea — va fi 
în final, printre cele mai mari 
unități cu acest profil din țară. 
Statul a cheltuit pentru realiza
rea ei, pentru dotarea sa cu ma
șini și utilaje dintre cele mai 
moderne, fonduri deosebit de 
însemnate. Ea va rezolva însă 
multe nevoi acute ale industriei 
și, în primul rind, furnizarea 
de utilaje și asigurarea cu ma
trițe și alte piese forjate a în
treprinderilor constructoare de 
mașini. Iată de ce punerea în 
producție în cel mai scurt timp 
a capacităților proiectate aici, a 
reprezentat din prima zi de la 
începerea investiției, atit pentru 
constructori cît și pentru bene
ficiar, sarcina de cea mai mare 
răspundere. Prin planul de stat 
se prevăzuse ca forja să înceapă 
să producă în trimestrul IV al 
anului 1975. Era un termen ba
zat pe calcule exacte, care a- 
veau în vedere volumul mre’e 
de lucrări, dar și complexitatea 
lor.

Pentru comuniștii întreprinde
rii, pentru uteciști, pentru toți 
ceilalți lucrători era limpede 
însă că vor trebui șă acționeze 
nu după graficele întocmite pe 
baza termenului inițial, ci după 
exigențe proprii,. după grafice 
proprii, care porneau de la an
gajamentul lor de a îndeplini 
cincinalul înainte de termen. La 
îndemnul secretarului general 
al partidului, adresat colectivu
lui, de a-și mobiliza toate for
țele pentru grăbirea ritmului de 
construcție, ei au înțeles să 
răspundă printr-un spirit de to
tală dăruire, ordine și disciplină

desăvîrșită în întrecerea socia
listă. In cursul dezbaterii do
cumentelor congresului, au fost 
formulate angajamente revăzu
te, mai mobilizatoare, mai 
„strînse". Se prevăzuse, cu alte 
cuvinte — după cum ne infor
mează secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere — nici 
mai mult, nici mai puțin ca pri
mul ciocan de mare capacitate 
să fie pus în funcțiune cu... șase 
luni mai devreme. Erau necesa
re însă eforturi masive și bine 
coordonate, acțiuni comune ale 
constructorilor — Grupul de șan
tiere Govora — și beneficiarului.

Ca și altă dată, pe durata a- 
cestei investiții de ani de zile, 
tinerii întreprinderii, din secții
le prelucrări, cazangerie, sculă- 
rie, puse deja in funcțiune, ș-au 
oferit de îndată să-și alăture 
puterile și elanul lor ia urgen
tarea lucrărilor. Nu la voia în- 
timplării, ci după un program 
riguros întocmit. Iată-1, de fapt, 
așa cum ni-1 prezintă Marin 
l'rică, secretarul comitetului 
U.T.C. : • 60 de tineri și alți 
muncitori vor participa zilnic, 
după program, cite una-două 
ore, alături de constructori, Ia 
montarea utilajelor in forjă, 
pină la terminarea instalării tu
turor mașinilor ; o efectuarea 
reglajelor, rodajelor și probelor 
la toate utilajele, de către cei 
mai buni meseriași ai uzinei ; 
• realizarea, în cadrul acțiunilor 
de autodotare, a unor piese cum 
sint : cutii cu arcuri pentru cio
cane, coșuri de fum etc., în va
loare totală de 3,5 milioane iei. 
Răspunde de această acțiune 
maistrul Florin Sîrcă de la scu- 
lărie ; • tinerii sudori, forjori 
și cazangii, constituiți in echipe 
ce vor avea în frunte pe ute- 
ciștii Alexandru Popa, Ion Ga- 
nea și Petre Constantinescu, vor 
efectua, la cererea constructori
lor, cel puțin 2 000 ore de muncă 
patriotică pe șantier, Ia lucrările 
ce le vor fi indicate.

Pentru că acest plan de ac
țiuni tinerești în sprijinul pro
ducției are de acum cîteva luni 
bune de cînd a fost stabilit, îl 
rugăm pe inginerul șef al în
treprinderii, Vlad Păun, să ne 
vorbească despre roadele lui. Nu 
i-a fost deloc dificil s-o facă 
deoarece rezultatele sînt re
marcabile : „La construcții-mon- 
taj avem acum o depășire de 
peste 15 milioane lei — spune 
inginerul șef — care înseamnă 
un avans echivalent in timp, 
față de grafice. Aceste depășiri

valorice mai înseamnă, ca să fiu 
și mai concret în argumente, în
cheierea aproape completă a 
instalării celor două grupuri 
matrițoare de 2,5 — 3,15 tone, 
a ciocanului de forjare liberă 
de 750 kg și a mașinii de for
jare de 800 tone. Ciocanul deja 
funcționează de cîteva zile. An
gajamentul nostru este, astfel, 
incă o dată depășit".

Ducînd mai departe raționa
mentul economic al eforturilor 
depuse, inginerul șef adaugă 
esențialul : „Avansul nostru de 
8—9 luni, ne va permite să în
cepem producția de piese for
jate, matrițate, ambutisate și la
minate, tot cu atîtea luni mai 
devreme și să obținem pe aceas
tă cale amortizarea intr-un 
timp mai scurt a investiției, să 
contribuim la sporirea eficienței 
economice a acestor investiții, la 
îndeplinirea exemplară a hotărî- 
rilor Congresului".

organizației U.T.C. Ca și Iancu, 
el poate fi intîlnit pe șantier de 
dimineața pină seara, atit in 
zilele lucrătoare cit și dumini
ca. Din milnile sale au ieșit sute 
de metri pătrați de cofraje in 
care a prins contururi fabrica 
de astăzi. Cind are puțin răgaz 
trece pe la locurile de muncă 
ale celorlalți uteciști și împreu
nă dau o mină de ajutor celor 
rămași în urmă. Așa au procedat 
la turnatul fundațiilor, montatul 
stilpilor prefabricați ori execu
tarea construcțiilor aferente. 
Alteori tinerii, însoțiți de secre
tarul organizației U.T.C., străbat 
șantierul de la un capăt la altul, 
făcind ordine și curățenie la 
punctele de lucru, recuperînd 
mari cantități de materiale nefo
losibile — inițiativă care 
adus cuvinte de laudă 
ciere.

Infățișînd realizările 
două formații nu vrem 
nuăm cîtuși de puțin 
altor echipe care se disting prin 
aceeași hărnicie și conștiinciozi
tate, precum nu putem neglija 
nici strădaniile beneficiarului 
care din proprie inițiativă a pre
luat de la constructor sarcina 
montării utilajelor la preparație 
și țesătorie — lucrare realizată 
intr-un timp record și la un 
înalt nivel calitativ.

...Urmele de schele și moloz au 
dispărut din țesătorie. Hala este 
dominată acum de țăcănitul sa
cadat al războaielor și de forfota 
neîntreruptă a oamenilor. Se 
mojjtează ultimele utilaje sosi
te, se efectuează probele tehno
logice și reglajele. Unele răz
boaie au trecut deja prin toate 
aceste faze, fiind pregătite pen
tru a intra în funcțiune. . Tînăra 
Eugenia Tîrban a țesut deja a- 
proape 100 metri de pînză pe 
care o privește cu bucurie și 
admirație.

— Este de calitate excepționa
lă — apreciază inginerul Cornel 
Babeș, șeful secției. Dacă toate 
muncitoarele vor lucra la fel nu 
mai avem nevoie de C.T.C. !

Valurile de mătase, realizate 
la noua Țesătorie din Deva, 
chiar în zilele desfășurării lu
crărilor Congresului al XI-lea 
al partidului, constituie încunu
narea supremă a eforturilor de
puse de constructori pe par
cursul a doi ani de zile. Ele 
atestă totodată înalta maturitate 
profesională a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din ca
drul Șantierului 2 al Trustului 
de construcții Hunedoara, care 
și-au îmbogățit cartea de vizită 
cu o nouă realizare de prestigiu.

le-a 
și apre-

acestor 
să dimi- 
meritele

Importante

producții industriale

suplimentate
• CUPTORUL NR. 5 DE 

LA OȚELARIA COMBINA
TULUI SIDERURGIC REȘI
ȚA, a reintrat în fluxul pro
ducției, înainte de termen. 
Timpul cîștigat în acest fel. 
a permis oțelarilor reșițeni 
să elaboreze in plu£ peste 
400 tone oțpi, mărind produc
ția suplimentară realizată de 
la incepuțul anului și pină 
acum, la mai mult de 41 000 
tone oțel, cantitate care în
trece de două ori angajamen
tul asumat pe întregul an 
1974.

La Șantierul naval din Constanta, noul mineralier de 55 000 tdw se apropie tot mai mult de ziua 
intilnirii cu marea

Premieră
Șantierul naval din Con

stanța cunoaște febrilitatea 
intrării în faza finală a con
strucției primului mineralier 
românesc de 55 de mii 
tdw. Pe fundalul 
uscate se profilează 
navei care nu mai 
decit lucrările de 
Este într-adevăr 
toare, mai ales aici, unde apa 
nu ascunde mai mult de 
jumătate din vas. Suspenda
tă pe suporturi dfn beton 
care par nefiresc de fragile, 
asamblată bucată cu bucată, 
nemișcată în marea ci aștep
tare, nava nu Iasă nici o 
clipă impresia de mijloc de 
transport. Văzută „pe uscat", 
liniile îndrăzneț avîntate ale 
provei sînt copleșite de ma
sivitatea pîntecului rotund al 
calei. Agățați în plasa sche
lelor, oameni din cele mai 
diverse meserii își aduc con
tribuția la realizarea acestui 
important obiectiv industrial: 
sudori, vopsitori, tinichigii, 
ingineri constructori, maiștri 
și tehnicieni, electricieni, me
canici, oameni purtînd 
semnul muncii de 
materializat în 
protecție, își 
energiile într-o operă 
precedent pentru fiecare 
ei. Fiecare lucrare este 
felul ei 
strat de 
de tone 
incorect, 
blă din cele 13 500 de 
trebuie integrată cit mai or
ganic în corpul vasului. Dîr- 
zenia și hotărîrea, bărbăția

de 
docurilor 

silueta 
așteaptă 
finisare, 
impună-

în- 
șantier 

casca de 
concentrează 

fără 
din 

in 
un 
95

decisivă, nici 
vopsea din cele 
nu poate fi aplicat 
fiecare foaie de ta- 

tone

navală românească

• ÎNTREPRINDEREA DE 
SÎRMA, CUIE ȘI LANȚURI 
este a 10-a unitate industria
lă din județul Galați care a 
raportat îndeplinirea sarcini
lor planului anual do produc
ție. Colectivul acesteia va 
realiza pînă la 31 decembrie, 
peste prevederile anuale de 
plan o producție globală de 
20,7 milioane lei.

Cele 10 unități gălățene 
vor realiza suplimentar pre
vederilor planului anual o 
producție în valoare de peste 
163 milioane lei.

Mineralierul

55000 tdw
și asprimea muncii se con
cretizează intr-un obiectiv de 
maximă importanță 
transportul maritim 
nesc.

— Este o realizare 
tigioasă pentru 
naval Constanța, care 
mai ieri nu se ocupa 
cu repararea vapoarelor, ne 
spune ing. Gheorghe Bafană. 
Construirea unei nave pre
supune în primul rind o ac
tivitate de proiectare, de 
concepție, după care se trece 
la făurirea propriu-zisă a 
vasului. Este un drum lung, 
un drum plin de greutăți 
care trebuie doborîte. Am să 
ilustrez, prin cîteva cifre, 
dimensiunile mineralierului, 
pentru ca cititorii să aibă o 
imagine, fie ea numai ab
stractă : lungimea este de 
220 metri, iar lățimea de 32, 
adică suprafața aproximativă 
a punții o depășește pe cea 
a unui teren de fotbal ; înăl
țimea catargului de la linia 
de bază Ia vîrf este de 40 de 
metri, 
țimea 
Ca o 
spune

pentru 
româ-

pres- 
Șantierul 

pină 
decit

ceea ce egalează înăl- 
unui bloc cu 14 etaje, 
curiozitate, vă pot 

nava a înglobat

printre altele 300 km de su
dură și 95 km de cablu elec
tric. Dar nu numai atit. 
neralierul consemnează pri
mele succese ale multor ti
neri care și-au trecut aici 
examenul competentei profe
sionale : sudorițele Vasilica 
Sirbu, Stana Popa și Maria 
Leorda, lăcătușii Dumitru 
Predoi și Marian Petcu, su
dorul Ion Scafeș sînt numai 
cîțiva din miile de tineri care 
lucrează în șantier (media de 
vîrstă a colectivului fiind de 
21 de ani) și care confirmă 
printr-o muncă plină de pa
siune și de entuziasm 
ranțele puse în ei.

Pe carapacea enormă 
sului, mai ales sudorii 
privirea prin jeturile de foc 
cu care supun metalul. în
greunați de hainele de pro
tecție, cu ochelarii care le 
ascund privirea, ei își veri
fică permanent rezultatele 
strădaniei de zi cu zi în ca
litatea și cantitatea muncii, 
dar și în economiile obți
nute : pe primele trei trimes
tre ei au înregistrat peste 
33 000 lei economii, față 
de 35 000 lei, cît prevedea 
angajamentul pentru tot 
anul.

Peste cîteva luni. în mod 
sigur cu un substanțial avans 
față de termenul planificat, 
primul mineralier românesc 
de 55 000 tdw își va încerca 
puterea in apele mării ; el 
va purta în toate porturile 
lumii faima muncii construc
torilor români.

Mi-

spe-

a va- 
atrag

PRIORITATE 
CALITĂȚII 

LUCRĂRILOR
EXECUTATE
(Urmare din pag. I)

locomotivă. Gîndindu-ne căde
și ceilalți tineri de la atelierul 
motor Diesel' reduc timpul de 
montaj, acordînd prioritate ca
lității lucrărilor, că cei de la 
secția I locomotive sint hotă- 
rîți să termine pînă la sfîrșitul 
anului primele două vagoane cu 
ramă (jectrică, experimentînd 
cel dinții cuplu de 
avem imaginea clară a 
acestui tinăr și harnic colectiv, 
desfășurată responsabil, 
semnul operativității și 
ranței, imperative solicitate °de 
specificul însuși al întreprinde
rii, de momentul actual al dez
voltării noastre. „în acest sens 
— conchidea tovarășul Alexan
dru Dombi — sarcinile ce revin 
tînărului nostru Colectiv izvo
răsc clar din recentele docu
mente ale Congresului al XI-lea. 
Vom continua activitatea de ri
dicare a nivelului de pregătire 
al oamenilor pentru asigurarea 
produselor, cărora le redăm via
ță, parametrii tehnici și calita
tivi superiori"

vagoane, 
muncii

r, 
sub 

sigu-

MIHAELA COMAN ALBU

r

ROMULUS LAL AL. BĂLGKĂDEAN

Județul Mehedinfiîntreprinderea de îngrășăminte chimice — Slobozia „Munca nu devine o a doua natură numai

O întrebare de actualitate în zootehnie AU TERMINAT prin sirguința cu care-ți faci lecțiile"

S-AU PREGĂTIT ADĂPOSTURILE ?
ARATURILE

(Urmare din pag. I) plomatică"

PENTRU
Locuitorii județului Brașov, 

dar mai ales cei din zona Ru
pea și Țara Bîrsei, sînt renumiți 
pentru o îndeletnicire cu vechi 
tradiții și anume creșterea tau
rinelor, vestite în producția de 
lapte și carne. Oieritul este tra
dițional mai ales pentru locui
torii din zona Bran, Vama Bu
zăului etc. Unitățile socialiste 
ale sectorului zootehnic din ju
deț realizează anual o producție 
animalieră de ‘circa 40 la sută 
iar in sectorul cooperatist, care 
constituie ponderea cea mai 
mare a zootehniei, se realizează 
o producție globală de 70 la 
sută.

Poposim la cîteva C.A.P.-uri, 
la cele din Codlea, Cristian, Ra- 
coș, Viștea de Jos, Viștea de 
Sus, Dumbrăvița și altele pen
tru a vedea dacă factorii de 
răspundere au asigurat anima
lelor condiții bune pentru sezo
nul rece. Dacă în unitățile a- 
mintite conducerile cooperative
lor agricole au acordat o atenție 
deosebită reparațiilor, au ‘ com
pletat ferestrele și ușjje La

grajdurile taurinelor, au ame
najat altele, au executat repa
rarea podelelor și acoperișurilor 
din sticlă, a scocurilor, nu au 
scăpat din vedere și amenaja
rea camerelor de furaje. Toto
dată, specialiștii din sectorul de 
construcții ai Direcției generale 
județene pentru agricultură au 
întocmit din timp documentații, 
au alcătuit echipe specializate 
pentru introducerea apei în mod 
automat în grajdurile multor 
unități din județ. Se înregistrea
ză însă, din păcate, lipsă de 
preocupare și rămînerea în ur
mă a reparațiilor grajdurilor în 
cooperativele Cața, Grăușeni, 
Minară, Șoaraș, Ghimbav, ne
glijențe care se resimt deja în 
slaba producție de lapte și car
ne din sectorul taurin al aces
tor unități. O mai mare preocu
pare din partea conducerii a- 
cestor cooperative se impune cît 
mai grabnic.

Un capitol atacat „cu înceti
nitorul" în județul Brașov este 
repararea saivanelor pentru oi, 
lucrare care are ca ultim ter-.

men. 1 decembrie, dar din „ex
periență" se știe că aceasta va 
deveni lucrare presantă de abia 
în timpul fătărilor. Așa de e- 
xemplu, cooperativele Ciucu, 
Ticuș, Criț, Rupea, Dopca nu au 
evacuat nici pînă acum gunoiul 
din primăvară, nu au efectuat 
repararea porților și a acoperi
șurilor și nu au completat gea
murile de sticlă care lipsesc, ră- 
mînînd în urmă și la altă lu
crare de strictă necesitate, com
partimentarea saivanelor pen
tru fătări. O situație îmbucură
toare și un exemplu bun îl con
stituie la acest capitol C.A.P. 
Săcele, unde conducerea unită
ții s-a preocupat din timp de 
repararea saivanelor, ba, mai 
mult, și a caselor din cîmp în 
care locuiesc ciobanii. Exem
ple bune în acest sens mai pot 
constitui și C.A.P. Berivoi, Hîr- 
seni, Codlea, Cristian care, de 
asemenea, se îngrijesc de con
dițiile de iernat ale oilor și păs
torilor lor.

Complexul de creștere și in-

grășare a porcilor din Feldioara 
a concentrat 30 000 capete, des- 
ființîndu-șe astfel crescătoriile 
improvizate care nu se puteau a- 
menaja. De altfel, și alte unități 
care cresc porcine : Săcele, 
Codlea, Cristian și Ghimbav nu 
sint confruntate cu probleme 
create odată cu venirea iernii. 
Un semnal de alarmă emis 
adresa tuturor lucrătorilor 
zootehnia 
acela de 
furajelor 
grajduri, 
jare, așa 
hrana animalelor să fie asigu
rată pe mai multe zile. Este o 
obligație a tuturor factorilor de 
răspundere care se ocupă de 
zootehnia județului să-și con
centreze eforturile pentru ca 
toate neajunsurile semnalate să 
fie grabnic 
producțiile 
preconizate.
nite.

INSAMINȚARILE
DE PRIMAVARA

ia 
din 

județului Brașov ar fi 
a urgenta transportul 
cit mai aproape de 
în camerele de. fura- 
încît în caz de viscol

lichidate, așa incit 
de lapte și carne 

să poată fi îndepli-

Cooperativele de produc
ție din județul Mehedinți 
au terminat arăturile adinei 
pentru însămînțările de 
primăvară pe toate cele 
58 000 hectare prevăzute în 
plan. Lucrătorii stațiunilor 
de mecanizare a agricul
turii și țăranii coopera
tori din acest județ și-au 
respectat astfel întocmai 
angajamentul ce și l-au 
asumat în întrecerea socia
listă. în prezent oamenii 
muncii din agricultura ju
dețului grăbesc lucrările în 
podgorii și plantațiile po
micole.

ADINA VELEA

tr-o facultate ca a noastră, unde 
sînt studenți foarte buni, mulți 
dintre ei veniți din școală cu 
obișnuința muncii obștești, de 
activist, mulți membri de partid, 
putem aspira spre mai mult. In 
consiliul pe facultate sînt 27 de 
membri, iar dacă-i punem ia 
socoteală și pe cei aleși la grupe 
și ani, în facultate avem cam o 
sută de studenți activiști. O sută 
la aproximativ o mie de 
denți. Cîți 
tiv, dintre 
munci toți 
mai bună 
simți suprasolicitat, frustrat de 
timpul de învățătură, nedreptă
țit fiindcă lucrează și în locul 
altora. In locul celor mai egoiști. 
Avem colegi mai diplomați, care 
Iasă impresia că activează, că 
se angajează, că vor să facă 
ceva, cînd, de fapt ei știu cum 
să se eschiveze. Aceștia mi se 
par mai periculoși decit cei 
care-ți spun în față franc : „nu 
fac". Atunci tu știi că nu te poți 
bizui pe ei, eventual te gîndești 
cum să-i schimbi. Cei diplomați

. te duc, tu crezi că ei vor 
realizeze -ceva, pui temei 
spusele lor, și din cauza 
multe lucruri rămîn nefăcute. 
Acum, în facultate, aspectele 
astea de „dare la o parte di-.

stu- 
muncesc însă, efec- 
aceștia ? Dacă 
activitatea ar fi și 
și nimeni nu s-ar

ar

să 
pe 
lor

nu sînt poate atit de 
periculoase, fiindcă sîntem mai 
mulți laolaltă, ne înlocuim ra
pid, ne-am obișnuit să suplinim 
absența altuia. Pericolul îl văd 
pentru mai tîrziu, în profesie, în 
viața socială, cînd omul are răs
punderi și nu mai există o du
blură care să preia rapid o obli
gație neîndeplinită la vreme, iar 
cel obișnuit să tragă chiulul se 
lecuiește greu de meteahna asta. 
Da, știu : noi trebuie să-i edu
căm, să le clintim indolența 
mascată cu vorbe demagogice. 
De aceea sîntem organizație re
voluționară ! La facultate, însă, 
omul vine după majorat, cu de
prinderi formate, cu calități ori 
defecte dobîndite. Nu mă refer la 

. incapacitatea de a schimba ceva.
Ci la școala de acasă, la prima 
școală, cea a părinților. Cînd 
ai ceva de făcut și ai obosit, 
ori poate te-ai plictisit, dar tre
buie să termini, îți trebuie pu
terea de decizie să continui. 
Dîrzenia asta n-o poți avea decit 
de acasă, de la părinți. Eu nu 
judec părinții, însă de ei depin
de în cel mai înalt grad dacă 
un tinăr este hotărit să mun
cească. De la ei învață cum anu
me să muncească, cum să se 
ferească de dorința de a depune 
armele.. Cel mai grav este cind 
cazi în somnolență. Și cazi nu
mai dacă acasă n-ai văzut ce

trebuie să vezi, nu ți s-a cerut 
ce trebuie să ți se ceară. Cole
gii s-au mirat că eu, astă-vară 
am cerut bilet de tabără, la 
mare, pentru sfîrșitul lui au
gust. N-aveau de ce se mira. 
Vara, cîteva săptămîni am trea
bă la munca cîmpului, de fapt, 
a dealului, că sînt dintr-o co
mună de lingă Bran. Asta fac 
de cînd am putut ține coasa în 
mină, împreună cu fratele meu. 
Fratele meu e și el student, tot 
la automatică, în anul .I ; el a 
dat la calculatoare. Am hotărit , 
să învățăm două profesii com
plementare, ca să colaborăm, să 
ne completăm. La fel am pro
cedat și la liceul industrial din , 
Brașov : eu am urmat construc
ții de mașini și aparate elec
trice, el, construcții de automo
bile și tractoare. Părinții sint 
cam suferinzi și ei ne așteaptă 
vara să-i ajutăm. Fac parte din
tre acei părinți care sînt pentru 
copii o pildă de muncă, dar îi 
pun și Ia muncă. Sînt și părinți 
care sînt exemplu de muncă, 
însă se sperie să-și supună co
piii eforturilor, le cer numai să 
învețe ; or, munca nu devine o 
a doua natură numai din sirgu- 
ința cu care-ți faci lecțiile. 
Poate că mie mi-e ușor să 
vorbesc despre muncă. Poate, că 
eu am fost avantajat de felul 
cum am trăit de mic.
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Dezvoltarea democrației so
cialiste, adîncirea și perfecțio
narea ei continuă, se înscrie 
printre obiectivele de cea mai 
mare însemnătate ale partidului 
și statului nostru, reprezentînd 
una din direcțiile fundamentale 
ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. După 
cum menționează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul 
C.C. prezentat la Congresul al 
XI-lea al P.C.R. „dezvoltarea 
democrației socialiste, făurirea 
conștientă de către popor a pro
priei sale istorii constituie o ne
cesitate obiectivă a noii orîn- 
duiri".

Pe scurt, democrația poate fi 
definită drept conducerea socie
tății de către popor, prin orga
nele sale reprezentative, respon
sabile în fața poporului și revo
cabile de către popor. In vede
rea surprinderii caracterului de 
clasă al democrației trebuie în
treprinsă o analiză atentă a si
tuației economico-sociale și po
litice din tara respectivă pen
tru a desprinde următoarele e- 
lemente : 1. cine deține puterea 
economică și puterea politică ; 
2 care sînt formele de exerci
tare a puterii politice, măsura 
în care masele populare partici
pă efectiv la exercitarea pu
terii ; 3. care este condiția ce
tățeanului în stat, ce drepturi 
și libertăți social-politice îi sînt 
recunoscute și garantate. A- 
ceastă concepție despre demo
crație, proprie marxism-leninis- 
mului, este fundamental opusă 
concepțiilor nemarxiste care, e- 
ludînd caracterul de clasă al 
democrației, apreciază demo
cratismul unui regim politic nu
mai în funcție de formele pe 
care le îmbracă puterea de stat 
și de proclamarea formal-juri- 
dică a statutului cetățeanului.

Intre socialism și democrație 
există o legătură profundă, in
destructibilă, fapt relevat încă 
de C. Dobrogeanu Gherea care 
scria : „Socialismul fără demo
crație moare". Numai în socia
lism democrația se poate reali
za în mod autentic și plenar, 
căci celelalte forme istorice de 
democrație au fost de fapt for
me de dominație a celor exploa
tați de exploatatori, — feno
men surprins în Programul 
P C.R., cartă fundamentală 
ideologică, teoretică și politică 
a partidului și poporului : 
„Realitatea demonstrează că nu 
poate exista democrație adevă
rată acolo unde există clase so
ciale antagoniste, exploatatori 
și exploatați, inegalitate econo
mică, socială și națională".

Caracteristicile democrației 

socialiste

Reliefarea caracteristicilor de
mocrației socialiste evidențiază 
pregnant superioritatea ei asu
pra democrației burgheze. O ca
racteristică esențială a democra
ției socialiste este autenticitatea 
ei, democrația socialistă fiind 
în mod real conducerea societă
ții de către popor, prin orga
nele sale reprezentative, res
ponsabile în fața poporului și 
revocabile de către popor. Ca
racterul autentic al democrației 
socialiste este determinat de 
instaurarea proprietății socialis
te asupra mijloacelor de pro
ducție, de înlăturarea tuturor 
inegalităților dintre membrii 
societății, de folosirea puterii 
politice, deținută de popor, ca 
instrument al apărării și promo
vării năzuințelor și intereselor 
poporului. în condițiile socia
lismului există o unitate pro
fundă, trainică, de nezdruncinat 
între principiile democratice în
scrise in Constituție și starea 
de fapt din viața social-politică, 
ceea ce nu se poate spune des
pre situația din capitalism, unde 
chiar și în cele mai avansate 
țări în ceea ce privește demo
crația burgheză există contra
dicții între prevederile constitu
ționale și realitate.

O altă caracteristică funda
mentală a democrației socialiste 
este caracterul său atotcuprin
zător, extinderea principiilor șl 
formelor sale asupra tuturor 
domeniilor vieții sociale spre 
deosebire de democrația bur
gheză care se reduce la sfera 
vieții politice. In domeniul po
litic democrația socialistă se 
manifestă în structura de orga
nizare și modul de funcționare 
a organelor puterii de stat, în 
modul de adoptare a deciziilor, 
în sistemul de desfășurare a a- 
legerilor, în garantarea din 
punct de vedere juridic și ma
terial a exercitării drepturilor 
și libertăților constituționale 
(dreptul de a alege și de a fî 
ales, dreptul de asociere, drep
tul de petiționare, libertatea cu- 
vintului, a presei, a întruniri
lor, a mitingurilor- și demons
trațiilor, libertatea conștiinței, 
inviolabilitatea persoanei și a 
domiciliului, garantarea secre
tului corespondenței și al con
vorbirilor telefonice). Acestor 
drepturi și libertăți politice 11 
se adaugă o serie de drepturi 
sociale : dreptul la muncă, drep
tul la odihnă, dreptul la învăță
tură, dreptul la asigurări socia
le, ș.a.

în domeniul vieții economice 
democrația socialistă decurge 
din calitatea dublă a oamenilor 
muncii, proprietari al mijloace
lor de producție șl producători 
nemijlociți ai bunurilor mate
riale. Pornind de la această 
identitate, toate deciziile econo
mice sînt elaborate cu partici
parea directă a maselor de pro
ducători. Participarea se reali
zează în special prin interme
diul organismelor specializate, 
create în ultimii ani : adunarea 
generală a oamenilor muncii, 
consiliile și comitetele oameni
lor muncii, adunarea generală 
a cooperatorilor, ș.a.

Pe planul vieții culturale de
mocrația socialistă se manifestă 
prin posibilitatea reală pentru 
oamenii muncii de a beneficia 
de cultură, prin libertatea de 
creație a creatorilor din toate 

,domeniile artei și culturii.
Democrația socialistă se ca

racterizează și prin definirea el 
ca un proces în continuă dezvol
tare și perfecționare sub toate 
laturile sale. în mod firesc a- 
ceastă dezvoltare și perfecțio
nare nu este liniară, uniformă 
în toate etapele edificării socie
tății socialiste, ci se prezintă ca 
un proces complex, care în pri
mele etape ale construcției so
cialismului nu este lipsit de u- 
nele dificultăți, limitări și chiai

greșeli. Dar socialismul și-a do
vedit capacitatea de a trece 
peste aceste limite, de a lua 
măsuri pentru ca astfel de feno
mene să nu se mai repete.

Perfecționarea democrației 
socialiste, fiind o latură a pro
cesului general de edificare a 
societății socialiste, se înfăptu
iește în lumina unității dialec
tice a generalului cu particula
rul. Ea depinde de modalitățile 
prin care fiecare partid mar- 
xist-leninist de guvernămînt, ca 
forță politică conducătoare a 
societății, dezvoltă și aplică 
creator la condițiile specifice 
ale țării sale (și ale etapei res
pective) teoria marxism-leninis- 
mului. De altfel conducerea 
procesului dezvoltării democra
ției socialiste de către partidul 
marxist-Ieninist este o altă ca
racteristică de bază a democra
ției socialiste. După cum se a- 
rată în documentele partidului 
nostru, este dreptul inalienabil 
al fiecărui popor, al fiecărui 
partid marxist-Ieninist de gu
vernămînt de a stabili în func
ție de necesitățile concrete ale 
țării, conform tradițiilor isto
rice și particularităților psiho
sociale ale națiunii respective, 
formele și modalitățile concrete 
de dezvoltare a democrației so
cialiste. Nici în acest domeniu, 
ca în nici un alt domeniu al so
cietății, nu poate exista un 
„model", o „rețetă" de dezvol
tare a democrației socialiste. 
Experiența pozitivă în acest 
domeniu a P.C.R. confirmă că 
dezvoltarea democrației socia-

organizații de masă și obștești : 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, președinta 
Consiliului Național al Femei
lor și primul secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
De asemenea, s-a urmărit pro
movarea unor metode mai ope
rative și mai eficiente în vede
rea soluționării problemelor 
dezvoltării economico-sociale a 
țării.

O măsură care a contribuit la 
întărirea caracterului democra
tic al aparatului de stat a fost 
crearea unor organisme de 
specialitate, de analiză, îndru
mare și control cu o natură du
blă, de partid și de stat : Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, Consiliul Or
ganizării Economico-Sociale și 
Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale.

Conducerea democratică de 
stat în unitățile administrativ- 
teritoriale este realizată de con
siliile populare, organele locale 
ale puterii de stat, care, conform 
Programului partidului, își vor 
spori rolul în toate domeniile. 
De asemenea, în scopul dezvol
tării largi a schimbului de expe
riență și îndrumării unitare a 
activității lor. vor avea loc cu 
regularitate : congresul deputa- 
ților consiliilor populare jude
țene — o dată la 5 ani ; confe
rința pe țară a președinților 
consiliilor populare comunale,

sitatea creșterii rolului acestor 
organizații pentru „dezvoltarea 
democrației socialiste în țara 
noastră, in asigurarea participă
rii largi și efective a maselor 
populare la soluționarea proble
melor construcției socialiste, la 
conducerea activității economi
co-sociale..."

Creșterea rolului sindicatelor

Printre cele mai însemnate 
organizații de masă se înscriu 
sindicatele care numără peste 
cinci milioane de membri. Lo
cul și rolul sindicatelor în sis
temul democrației socialiste sînt 
relevate de creșterea rolului 
conducător al clasei muncitoare, 
de misiunea încredințată de 
partid sindicatelor de a asigura 
oamenilor muncii cadrul organi
zat de exercitare a drepturilor 
și obligațiilor ce le revin ca 
producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție.

Sindicatele participă nemij
locit — la toate nivelurile — ia 
conducerea activității social- 
economice, reprezentanții lor 
făcînd parte din comitetele și 
consiliile oamenilor muncii și 
din birourile executive ale a- 
cestora din urmă, din consiliile 
de conducere ale ministerelor 
și ale celorlalte instituții centra
le, precum și din Guvernul Re
publicii Socialiste România.

Organizațiile sindicale au un 
rol important în conducerea în
treprinderilor, în organizarea a- 
dunărilor generale ale oamenilor

conștiinței lor, de creștere a 
simțului lor de responsabilitate. 
Intre aceste acțiuni se situează 
și preocupările pentru sporirea 
cunoștințelor sanitare și gospo
dărești ale femeilor, îndrumarea 
mamelor în sensul educării 
copiilor în spiritul principiilor 
eticii și echității socialiste, al 
dragostei față de patrie și par
tid, al prieteniei și frăției cu 
naționalitățile conlocuitoare, al 
solidarității internaționale. Con
siliul Național al Femeilor co
ordonează activitatea de patro
nare a unităților de ocrotire a 
copiilor, organizînd, în colabo
rare cu organele de stat, cu or
ganizațiile sindicale și coopera
tiste, acțiuni în vederea asigu
rării bunei funcționări a acestor 
unități.

Plenara C.C. al Partidului Co
munist Român din 18—19 iunie 
1973 are o însemnătate deose
bită în problema locului și ro
lului femeii în societatea noas
tră. Din cuvîntul rostit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la ple
nară, s-a realizat cerința de 
mare însemnătate de a privi și 
trata femeia nu în afara socie
tății, ci ca o parte integrantă a 
ei, în calitate de cetățean egal 
in drepturi și îndatoriri, a cărei 
apreciere să fie făcută, ca și a 
tuturor membrilor societății, 
numai după munca depusă.

Zâi™ DEZVOLTAREA 
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
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liste este un proces de creație 
politică.

Direcțiile principale ale 

dezvoltării democrației 

socialiste in țara noastră

Principalele direcții de per
fecționare a democrației socia
liste sifitetizate magistral in 
Programul partidului adoptat 
de Congresul al XI-lea sînt ur
mătoarele : 1. adîncirea carac
terului democratic al organelor 
de stat, centrale și locale ; 2. 
intensificarea participării direc
te a maselor populare la con
ducerea societății ; 3. sporirea 
rolului organizațiilor de masă și 
obștești în sistemul democrației 
socialiste.

1. Este cunoscut că democra
ția fiind indisolubil legată de 
stat are în genere un caracter 
instituțional. Deci perfecționa
rea cadrului Instituțional al de
mocrației se referă la perfec
ționarea instituțiilor democrati
ce, a formelor și mecanismelor 
lor de manifestare. în acest sens 
în tara noastră s-au adoptat o 
serie de măsuri importanțe 
pentru funcționarea democrati
că a organelor statului. Astfel, 
Marea Adunare Națională, orga
nul suprem al puterii de stat, 
unicul organ legislativ din țara 
noastră, și-a sporit necontenit 
rolul prin creșterea ponderii ac
tivității legislative (după cum 
s-a arătat Ia Congresul al XI- 
lea, între 1971—1974 au fost a- 
doptate mai multe legi decit 
între 23 August 1944—1970), prin 
creșterea rolului deputaților și 
al comisiilor permanente în dez
baterea și adoptarea proiectelor 
do legi. Caracterul democratic 
și larg reprezentativ al Marii 
Adunări Naționale a fost adîn- 
cit prin îmbunătățirea raportu
rilor dintre alegători și aleși și 
a sistemului electoral.

S-a stabilit obligativitatea 
prezentării de către deputați a 
dărilor de seamă în fața alegă
torilor, s-a simplificat proce
dura de retragere a mandatelor 
deputaților care nu-și exercită 
în mod corespunzător mandatul. 
La viitoarele alegeri s-a propus 
prezentarea mai multor candi
daturi pentru un loc de deputat 
„dînd astfel cetățenilor posibili
tatea să aleagă pe cei care do
vedesc mai multă competență și 
inițiativă, energie, pasiune și 
spirit gospodăresc, mai multă 
fermitate și răspundere în în
făptuirea politicii partidului", 
se menționează în Programul 
P.C.R.

Perfecționări însemnate s-au 
adus și modalității de organi
zare și funcționare a Consiliului 
de Stat, organ suprem al puterii 
de stat cu activitate permanen
tă, subordonat M.A.N., cu rolul 
de a asigura buna funcționare 
a statului în conformitate cu 
Constituția și legile țării. în a- 
ceastă direcție a fost adîncit ca
racterul colectiv al Consiliului 
de Stat, întărindu-se în același 
timp răspunderea personală a 
fiecărui membru al său.

Consiliul de Miniștri sau gu
vernul României socialiste, a 
cunoscut, de asemenea. îmbu
nătățiri însemnate pe linia a- 
dîncirii caracterului său demo
cratic. Astfel în guvern au fost 
incluși cu depline drepturi con
ducătorii celor mai însemnate

orășenești și municipale — o 
dată la 4 ani : conferințe jude
țene ale consiliilor populare co
munale, orășenești și munici
pale.

2. O altă direcție de adîncire 
și perfecționare a democrației 
socialiste este intensificarea 
participării directe a maselor 
populare la conducerea țării. 
Astfel în excepționalul docu
ment al P.C.R., care este Ra
portul prezentat la Congresul al 
XI-lea, se înscrie : „Partidul va 
milita în mod consecvent pen
tru adîncirea democrației socia
liste, asigurînd cadrul organiza
toric cel mai propice participării 
maselor populare la conducerea 
Întregii activități economico-so
ciale, la făurirea în mod con
știent, de către popor, a propriu
lui său viitor". Un prim grup 
de măsuri adoptate în această 
direcție a vizat crearea cadrului 
instituțional care să permită 
maselor să participe nemijlocit 
la conducere, fiind constituite 
o serie de organisme în care 
rolul hotărîtor îl au oamenii 
muncii : adunarea generală a 
oamenilor muncii, consiliile și 
comitetele oamenilor muncii, 
consilii de control muncitoresc 
la toate nivelele, comisiile pe 
probleme din întreprinderi, a- 
dunarea generală a cooperatori
lor, consiliile profesorale, sena
tele universitare ș.a. Aceste or
ganisme larg democratice sînt 
chemate să decidă asupra tutu
ror problemelor principale pri
vind activitatea social-economi- 
că din unitatea respectivă, să 
exercite controlul asupra orga
nelor de conducere, cu dreptul 
de a le dezavua în cazul unei 
activități necorespunzătoare.

Alte măsuri în vederea adîn- 
cirii democrației directe au în 
vedere intensificarea dialogului 
care se poartă între • masele 
populare și conducere, dialog 
purtat prin diferite forme : vi
zite de lucru ale conducerii de 
partid și de stat, dezbaterea pu
blică a proiectelor de legi, scri
sori și sesizări ale oamenilor 
muncii. în ultimii ani un rol tot 
mai important îl au consfătui
rile cadrelor de conducere și de 
partid din diferite sectoare de 
activitate ; astfel au avut loc 
consfătuiri ale specialiștilor din 
agricultură, din comerțul exte
rior, din învățămîntul superior, 
din domeniul finanțelor și pre
țurilor, din silvicultură ș.a. A- 
ceste consfătuiri, desfășurate 
democratic, cu participare lar
gă, au rolul de a scoate în evi
dență dificultățile și lipsurile 
din domeniile respective, de a 
propune soluții pentru înlătura
rea lor.

în sfîrșit un alt grup de mă
suri se referă la creșterea multi
laterală a nivelului de cunoaș
tere al maselor, ceea ce duce la 
sporirea competenței lor, fără 
de care participarea lor la con
ducere ar fi, în mare măsură, 
formală. în această direcție, în 
afară de măsuri privind dez
voltarea și perfecționarea învă- 
țămîntului de toate gradele, au 
fost luate și alte măsuri privind 
creșterea calificării, policalifica
rea, reciclarea periodică a tu
turor oamenilor muncii.

3. Strîns legată de democra
ția directă este și problema ro
lului organizațiilor de masă și 
obștești în dezvoltarea democra
ției socialiste. în Programul 
partidului, ca și în Raportul 
prezentat la Congresul al XI-lea 
al P.C.R. «e menționează nece-
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muncii, expresie a democratis
mului profund al societății 
noastre, formă superioară de 
conducere colectivă a unităților 
economice. Referindu-se la efi
cienta acestor forme de demo
crație muncitorească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Cred că putem aprecia ca po
zitivă măsura pe care am adop
tat-o ca sindicatele să participe 
cu toate drepturile in organele 
de conducere colectivă a unită
ților economice, în colegiile mi
nisterelor și în guvern".

Alt domeniu important în 
care sindicatele desfășoară o 
muncă eficientă în favoarea ce
lor ce muncesc este controlul 
obștesc. Dreptul de control mun
citoresc asupra tuturor organis
melor societății asigură maselor 
populare posibilitatea de a in
fluența nemijlocit activitatea 
statului, a organelor puterii, a 
celorlalte organizații de masă 
și obștești.

Aceste drepturi ale organiza
țiilor de sindicat, răspunderile 
și funcțiile sporite ale acestora 
marchează o treaptă superioară 
în relațiile și formele de con
lucrare intre sindicate și stat, 
fundamentată pe unitatea de 
interese dintre acestea față de 
dezvoltarea și perfecționarea 
forțelor și relațiilor de produc
ție, apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste, sporirea bo
găției naționale în vederea creș
terii nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Sindicatele au, de asemenea, 
îndatoriri de seamă în ceea ce 
privește aplicarea măsurilor de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii, în organizarea 
mișcării de masă a inovatorilor, 
în stimularea inițiativei oame
nilor muncii pentru realizarea 
și depășirea planurilor de dez
voltare a economiei naționale, 
in organizarea întrecerii socia
liste.

Organizațiile sindicale sînt 
chemate să se preocupe con
stant de formarea și integrarea 
tinerilor muncitori, de educarea 
lor în spiritul dragostei și res
ponsabilității față de muncă.

Sporirea rolului femeilor 

la viața socială

Mișcarea de femei, desfășu- 
rîndu-și activitatea sub directa 
conducere a partidului, cu sco
pul de a antrena milioanele de 
femei din țara noastră la _ în
făptuirea politicii partidului re
prezintă o forță socială impor
tantă.

Mișcarea de femei, în primul 
rînd Consiliul Național al Fe
meilor, apoi comitetele și comi
siile femeilor, sînt chemate, 
conform hotărîrilor Conferinței 
Naționale din iulie 1972 și ale 
Congresului al XI-lea, să con
tribuie la asigurarea tuturor 
condițiilor pentru sporirea ro
lului femeii la dezvoltarea e- 
conomiei. științei, culturii, pen
tru manifestarea forțelor ei 
creatoare, pentru îmbinarea ar
monioasă a rolului ce-i revine 
ca mamă și soție cu acela de 
participantă activă la viața so
cială.

Organizațiile de femei, mobi- 
lizînd masele de femei din toate 
sectoarele de activitate; precum 
și pe cele casnice, desfășoară o 
largă activitate de pregătire po- 
litioo-ideologică, cultural-știin- 
tifică și etică-cetățenească a fe
meilor, de ridicare a nivelului

Tineretul — factor esențial 

al progresului țării, 

al edificării 

societății socialiste 

multilateral dezvoltate

Pornind de la adevărul că 
fiecare, societate se reflectă prin 
tineretul ei, Partidul Comunist 
Român acordă o deosebită im
portanță educării și promovării 
tineretului, valorificării ener
giei și inițiativei sale. „Una din 
preocupările centrale ale parti
dului și guvernului, ale întregii 
societăți — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este creș
terea, formarea și educarea ti
nerei generații pentru a fi gata 
să ducă mai departe făclia pro
gresului și civilizației, să asi
gure înflorirea continuă a na
țiunii noastre socialiste..."

Această grijă a societății față 
de tineret se manifestă în atitu
dinea receptivă față de proble
mele sale specifice, în încrede
rea față de spiritul său de res
ponsabilitate și în capacitatea 
sa de creație. Tineretul, in frun
te cu organizația sa revoluțio
nară — Uniunea Tineretului 
Comunist — participă sub dife
rite forme la conducerea acti
vității sociale din țara noastră. 
Astfel, este reglementată prin 
lege participarea în comitetele 
și consiliile oamenilor muncii 
din întreprinderi și centrale in
dustriale. din consiliile de con
ducere ale C.A.P., din organele 
centrale și locale ale adminis
trației de stat, ca membri ai a- 
cestor organe colective de con
ducere și a secretarilor organe
lor alese ale Uniunii Tineretului 
Comunist din unitățile respecti
ve, precum și a unui anumit 
număr de tineri muncitori, ală
turi de cei vîrstnici, aleși în a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii.

La nivel central, în afară, de 
primul secretar al C.C. al 
U.T.C., care face parte din gu
vern, secretari ai C.C. al U.T.C. 
fac parte din consiliile de con
ducere ale ministerelor și altor 
instituții centrale. Astfel, U.T.C. 
are posibilitatea să aducă un 
aport însemnat la elaborarea 
hotărîrilor și măsurilor de poli
tică internă și externă. Pe de 
altă parte această participare a 
tineretului contribuie la pregă
tirea lui pentru viață, pentru 
conducerea treburilor de stat și 
obștești.

împreună cu alte organizații 
de masă și obștești, U.T.C. între
prinde acțiuni pentru rezolvarea 
unor probleme specifice tinere
tului : pregătirea profesională 
și tehnică a tinerilor muncitori, 
integrarea acestora în producție, 
cultivarea în rîndurile lor a tră
săturilor muncitorești, probleme 
privind retribuirea, condițiile 
de locuit ale tineretului ș.a.

Pe linia sporirii rolului orga
nizațiilor de masă, U.T.C. a pri
mit atribuții directe pentru or
ganizarea și conducerea nemij
locită a activității de pregătire

• tineretului pentru apărarea 
patriei, a sportului de masă în 
școli, facultăți și la sate, a tu
rismului de masă pentru tine
ret. De asemenea, în ultimii ani 
au sporit preocupările U.T.C. 
pentru problemele sociale ale 
tineretului.

în centrul activității U.T.C. se 
află educarea tineretului în spi
rit comunist, educarea prin 
muncă și pentru muncă. în a- 
ceastă direcție se fac eforturi 
pentru orientarea și integrarea 
profesională a tineretului, pen
tru întărirea disciplinei în pro
ducție, limitarea fenomenului 
fluctuației ș.a. Un rol însemnat 
pentru educarea prin muncă și 
pentru muncă îl au acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică, 
în special organizarea de șan
tiere naționale ale tineretului la 
o serie de mari obiective in
dustriale.

U.T.C. îi revin sarcini de a- 
ceeași mare însemnătate în edu
cația elevilor și studenților, fo
losind în acest scop diverse mij
loace. Pentru învățămîntul su
perior un rol însemnat îl are 
activitatea asociațiilor studenți
lor comuniști — formă specifică 
de organizare a U.T.C. Aceste 
asociații se manifestă ca factori 
de inițiativă și dinamism în 
perfecționarea șl modernizarea 
procesului instructiv-educativ, 
atît prin prezența activă în con
siliile profesorale și senatele 
universitare, cit și prin acțiuni 
proprii care vizează lărgirea 
orizontului politic și ideologic 
al studenților, stimularea par
ticipării lor la întreaga viață 
politică și obștească.

Grija și atenția cu care par
tidul înconjoară tineretul răz
bat pregnant în emoționantul 
îndemn adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tinerilor de 
la înalta tribună a Congresului 
al XI-lea : „însușiți-vă, dragi 
tineri, cele mai inalte cuceriri 
ale științei din toate domeniile 
de activitate, așezați la baza cu
noașterii concepția revoluționară 
despre lume — materialismul 
dialectic și istoric ! însușiți-vă 
spiritul comunist care a carac
terizat și caracterizează întreaga 
activitate a partidului, luptați 
întotdeauna hotărit împotriva 
vechiului, a ceea ce nu mai co
respunde necesităților dezvoltă
rii sociale, militați neabătut 
pentru promovarea noului In 
toate sectoarele de activitate 1 
Dovediți-vă, în tot ceea ce fa
ceți, luptători înflăcărați pentru 
comunism, pentru ridicarea pa
triei pe noi culmi de progres șl 
civilizație !"

Frontul Unității Socialiste — 

organism politic reprezentativ 

al coeziunii societății noastre

Instituționalizînd o realitate 
existentă — unitatea social-po
litică a întregului nostru popor 
— Partidul Comunist Român a 
inițiat, în noiembrie 1968, consti
tuirea Frontului Unității Socia
liste, organism politic»larg, re
voluționar, care unește în rîn
durile sale, sub conducerea 
P.C.R., organizațiile de masă 
obștești, profesionale, coopera
tiste, consiliile naționalităților 
conlocuitoare, uniuni ale crea
torilor, asociații și societăți ști
ințifice, cultural-artistice și 
sportive, culturale. precum și 
alte organizații. După cum spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste (mai 1974), 
acest organism „simbolizează u- 
nitatea de voință și de acțiune 
a întregului popor, reflectă pro
cesul ce se accentuează conti
nuu, de transformare a societă
ții noastre socialiste intr-o so
cietate tot mai unitară, de fău
rire a poporului muncitor unit 
al societății comuniste".

F.U.S. îi revin sarcini deose
bit de importante, decurgînd din 
direcțiile în care se desfășoară 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Printre 
aceste sarcini se înscriu : orga
nizarea și funcționarea contro
lului obștesc, activitatea de răs- 
pîndire a cunoștințelor științifi
ce, stimularea inițiativei orga
nizațiilor componente, organiza
rea dezbaterii în rîndurile ma
selor a diferitelor proiecte de 
legi și hotărîri, îndrumarea ac
tivității deputaților de infor
mare a cetățenilor asupra pro
blemelor de interes obștesc si 
de realizare a unor acțiuni de 
interes obștesc, organizarea 
campaniei electorale în timpul 
alegerilor ș.a.

întregul proces de dezvoltare 
a democrației socialiste trebuie 
privit în strînsă corelare cu alte 
aspecte ale dezvoltării societății 
noastre : promovarea unor me
tode și principii de conducere 
optimă (în primul rînd centra
lismul democratic), creșterea 
spiritului responsabilității indi
viduale și sociale, respectarea 
strictă a ordinii și legalității, 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a maselor, promovarea nor
melor eticii și echității socia
liste. De asemenea, democrația 
socialistă trebuie privită ca to
tal străină liberalismului, anar
hiei și nihilismului mic-burghez, 
ceea ce este subliniat cu tărie 
în Programul partidului : „De
mocrația socialistă este incom
patibilă cu orice manifestare a- 
uarhică, cu orice încălcare a 
normelor și legilor țării. Libe
ralismul mic-burghez, concepții
le despre așa-zisa libertate ab
solută, fără limite, atitudinile 
individualiste care nu țin seama 
de interesele generale ale so
cietății nu au nimic comun cu 
adevărata democrație socia
listă".

Se impune, de asemenea, re
afirmarea legăturilor indestruc
tibile care există între dezvol
tarea democrației socialiste și 
creșterea rolului conducător al 
partidului. Numai respectînd a- 
ceastă necesitate se va asigura 
afirmarea în continuare a de
mocrației socialiste, ceea ce va 
deschide largi perspective afir
mării multilaterale, plenare a 
omului — scopul suprem al so
cialismului și comunismului.

Asist, univ.
ȘTEFAN IONITĂ

EUGENE A. CERNAN
Renumitul astro

naut american s-a 
născut în anul 1932 
la Ohio — S.U.A. 
Performanțele sale 
în domeniul avia
ției — este posesor 
a numeroase titluri 
și distincții în ca
litate de pilot de 
încercare — l-au 
fost urmate de ce
le din domeniul as- 
tronauticii : pilot 
al misiunilor „Ge
meni — 9“ și „A- 
pollo — 10", co
mandant al misiu
nii „Apollo — 17".

„N-AM FOST SINGUR"...
de EUGENE A. CERNAN

îmi revine în minte chipul unui băiețaș bălai, deosebit de dez
ghețat, pe care l-am cunoscut cu prilejul vizitei mele la Mu
zeul tehnic din București unde am avut plăcerea de a mă afla 
printre numeroși copii și tineri veseli, exuberanți, dezlănțuiți 
și care doreau să știe „totul" despre lumea cosmică. Țin minte 
că piciul cel bălai m-a întrebat : „Nu v-a fost frică pe Lună 7". 
I-am răspuns că nu. Dar n-a fost satisfăcut. A ținut morțiș să 
știe de ce. I-am mai adăugat : „N-am fost singur". „Aha !“ — 
s-a dumirit băiețașul, după care chipul i s-a luminat.

Ce vreau să exprim prin intermediul acestei întîmplări oare
cum anecdotice ? Cred că un lucru important : un om nu s-ar 
încumeta și n-ar avea putere, de unul singur, să se înfrunte cu 
Necunoscutul, dacă nu i-ar avea lingă el pe ceilalți oameni, spri- 
jmul și aportul lor decisiv. Nu este vorba doar de o impresie 
oarecare, ci de o convingere profundă pe care mi-am format-o 
de-a lungul anilor de activitate intensă în cadrul corpului a- 
merican de cosmonauți.

Cunoașteți poate faptul că am avut neșansa de a nu putea de
barca pe Lună, de pe „Apollo-10", deși m-am aflat doar la cîteva 
mu de metri distanță de suprafața ei. întimplarea v-o reamin
tiți, cred, dragi tineri din România. Dacă am fi purces la acest 
act necugetat folosind modulul lunar al amintitei nave, care nu 
mai avea decît o jumătate din necesarul de combustibil și nici 
instalația de radar nu era pusă la punct pentru aselenizare, cred 
că nu ne-am mai fi reîntors. Atît eu cît și colegii mei de mi
siune, alături de care m-am aflat în cursul acestei ascensiuni 
temerare — mă refer la Stafford și Young — am știut inițial că 
vom atinge primii suprafața Selenei. Au intervenit însă o seamă 
de chestiuni ce se referă la complexele compartimente ale pro
pulsiei și ghidajului de pe „ultima sută de metri" care ne-au 
scos brutal din Istorie, noi nemaifiind primii oameni care au 
debarcat pe Lună. Ne-am continuat cercetările, în condițiile de 
excepție pe care ni le-a oferit acel ultim zbor dinainte ca omul 
să pună piciorul pe satelitul natural al Pămîntului, participînd 
efectiv la „ultimele pregătiri" ale marii escapade. Am mai 
spus-o și o repet. în toate acele clipe și mai tîrziu, reîntorși pe 
lamint printre ai_ noștri, nu ne-am amărît. Am avut vie conști
ința umanitară că sîntem solidari și că ne acjucem contribuția 
noastră la o excepțională acțiune de investigație tehnico-științifică 
care consta în a demonstra că nava „Apollo" poate atinge Luna 
și se poate reîntoarce cu bine pe Pămînt. în cele mai grele clipe 
pe care le-am trecut atunci, faptul că nu am fost singuri și că 
am știut că fiecare celălalt de lingă noi este un om experimen
tat, care arde din toată ființa pentru triumful ascensiunii noastre 
colective, ne-a dat acea luciditate protectoare, acel calm necesar 
ca apa și aerul, acea rezistență care ne-a ferit de „cădere" în 
noi, cu toate consecințele catastrofale ce ar fi urmat.

In ceea ce-i privește pe astronauți, ei au nevoie de oameni și 
de umanitate, presupun chiar mai mult decit pionierii din ori
care alt domeniu de investigație. Există momente cînd aflat in 
nava ce parcurge distanțele cu zeci de mii de kilometri pe oră 
simți nevoia bruscă să-i privești o fracțiune de secundă pe cei 
de lingă tine, pe ceilalți oameni. Este un gest spontan, automat. 
Comenzile aparatelor electronice par să te cufunde într-o altă 
lume, neînsuflețită, pe care deși o admiri pentru perfecțiunea ei 
„superumană" n-o poți agrea sensibil deoarece îți este străină ție 
făptură cu ample rezonanțe umane. Ca să nu mai vorbesc de 
sentimentul pe care-1 trăiești cu intensitate știind că o bună 
parte din omenire urmărește destinul tău și al celorlalți într-o 
călătorie care in orice moment s-ar putea transforma intr-una 
lara de capăt ori fără drum de reîntoarcere. Nu este aici vorba 
de o stare generalizată, de compasiune umană cît, socotim noi, 
cosmonauții, de un sentiment de răspundere colectivă și de so
lidaritatea umană față dc semeni aflați într-o investigație a 
cărei reverberație eficace pentru rasa umană se va vedea peste 
cîteva sute sau — să fim optimiști — peste numai cîteva zeci 
de ani. De altfel referitor la misiunile „Apollo" există un con
sens mondial faptul că ele au avut o latură de împlinire teh- 
mco-științifică (a determinat tehnologii nemaicunoscute, a des
chis un vast cîmp de cunoaștere științifică) ca și una emoțională 
(inimile oamenilor au bătut la unison in urmărirea zborurilor 
care vor rămîne înscrise în cartea de aur a secolului XX).

Pentru că abordez acest subiect atît de vast și de complicat al 
lumii cercetării cosmice în cadrul unei anchete de tineret avînd 
un vădit caracter etic, îmi permit să mai fac cîteva remarci dar 
fiind cunoscută aplicația mea pentru oamenii tineri, precum și 
faptul că sînt un mare amator de sport. De altfel, fiica mea in 
vîrstă de 11 ani este deseori pentru mine cel mai avid și con
secvent interlocutor, dornic să coreleze datele dintre știință și 
comportarea oamenilor din acest context al existenței lor.

Un prim gînd pe care doresc să mi-1 exprim este acela că pe 
măsură ce timpul trece sentimentul solidarității umane dintre 
membrii unui echipaj trebuie solidificat prin tot mai înalta ca
pacitate și calificare a participanților la o „ascensiune" de tipul 
Everest. Astăzi nu mai este suficientă emoția produsă de faptul 
că încă cineva se află lingă tine, aflat, fiind într-o misiune, cît 
mai cu seamă convingerea că acel partener este o competență 
capabilă să descurce și cele mai neprevăzute situații ce apar. 
Aici aș vrea să remarc tendința care există de a spori numărul 
savanțllor porniți în cursă spațială în detrimentul piloților. A- 
mintesc faptul că toate cele trei echipaje de pe Skylab au avut 
printre membri și cîte un savant de renume. îmi face plăcere 
să notez în aceste rînduri și numele savantului de înaltă com
petență, doctorul în geologie Jack Schmitt care a făcut parte din 
echipajul misiunii „Apollo-17“, pe care am condus-o, om de 
care am rămas legat pentru întreaga mea viață. Evident și în 
acest caz există o motivație, peste sentimentul de simpatie re
ciprocă și anume aceea că am găsit în doctorul Schmitt o ca
pacitate, un bun om de știință în care m-am încrezut în tot 
timpul expediției și care a izbutit să recolteze date și materiale 
de-o deosebită însemnătate deopotrivă cu aportul său la con
ducerea și ghidarea navei. Am impresia că se apropie timpurile 
cînd tineri savanți, antrenați și instruiți în conducerea navelor 
spațiale vor ajunge să se descurce și singuri fără „piloți spe
cializați". Aceasta nu înseamnă că începînd de mîine vor dispare 
astronauții sau marele interes tineresc față de această profesie 
fabuloasă. De altfel chiar acum îmi continui asiduu pregătirea, 
împreună cu încă 35 de astronauți care vor face parte din echi
pajele I, II și de rezervă pentru zborurile navetelor spațiale care 
vor începe zboruri către sfîrșitul deceniului nostru. Aici este o 
chestiune ceva mai delicată în care se contopesc date de ordin 
economic, programatic și uman. Evidența zborurilor cosmice 
ne-a arătat că rachetele nerecuperabile nu sînt economicoase, 
într-o perioadă în care pretutindeni are loc reducerea bugetelor 
pentru cercetări de acest gen. Soluția mai bună va fi expediția 
unor navete pilotate, recuperabile și folosite de mai multe ori. 
Pînă atunci se va apela mai intens la misiunile automate cum 
este și „Viking" care în iulie 1976 va începe un ciclu de cer
cetări și sondaje la suprafața planetei Marte.

în ceea ce mă privește urmăresc cu simpatie și mult Interes 
pregătirile ce se desfășoară la centrele spațiale din U.R.S.S. și 
din Statele Unite pentru realizarea, în 1975, a Proiectului Test 
Soiuz—Apollo cu care prilej cele două nave vor evolua în for
mație completă 48 de ore, în care timp se va face și un 

schimb de echipaje în zbor. Datele tehnice valoroase dobîndite 
se vor afla totuși, cred, în urma faptului Imens și pe care-1 
notez cu satisfacție și — anume că se va ajunge la o mai bună 
cunoaștere și colaborare între oameni.

Mă întorc cu gindul la școlarii și adolescenții întîlniți la Mu
zeul tehnic din capitala României, dintre care unii sînt con
vins că-mi citesc aceste cuvinte : atît lor cît și tuturor tinerilor 
care îndrăgesc știința și tehnica le urez din inimă ca în pre
gătirea lor asiduă să nu uite nici o clipă că toate strădaniile lor 
trebuie ca în final să-i servească pe oameni. Atunci cînd urci 
Everestul performanței tale nu-i uita pe oameni. împreună cu 
el escaladezi, împreună cu ei guști dulcele fruct al victoriei. 
Altfel nu se poate...
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Mesaje de felicitare adresate
tovarășului Nicolae Ceausescu
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Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

în numele militanților Comitetului Central al Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), ca și al meu personal, am 
onoarea să adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări cu oca
zia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Sub conducerea dumneavoastră, România 
se dezvoltă ca o țară independentă, progresistă.

Cele mai bune urări de succes în activitatea viitoare a Partidului 
Comunist Român. Salutări prietenești și frățești.

Cu foarte inaltă considerațiune,

AGOSTBNHO NETO
Președintele M.P.L.A.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule Președinte și dragă mare prietene,
Am aflat cu reală plăcere despre strălucita dumnea^bastră reale

gere ca secretar general al Partidului Comunist Român.
întregul popor centrafrican, guvernul meu și eu însumi admirăm 

mult pe Excelența Voastră pentru eforturile pe care le depuneți 
neîncetat pentru bunăstarea poporului român prieten.

Folosesc această fericită ocazie pentru a vă adresa urările noastre 
de sănătate, fericire și de prosperitate, precum și urările de a în
deplini cu curaj uriașa sarcină care v-a fost încredințată.

Vă rog să primiți, Domnule Președinte și dragă mare prietene, 
reînnoirea celei mai înalte considerații.

JEAN BEDEL BOKASSA
Președinte pe viață 

mareșalul Republicii Centrafricane

Tovarășului NICOLAE CE AUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Felicităm cu efuziune pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, primul fiu 
al patriei socialiste române, pentru realegerea sa în funcția de se
cretar general al Partidului Comunist Român.

Folosim acest prilej pentru a reînnoi mulțumirile noastre deose
bite pentru întreaga atenție acordată partidului nostru cu ocazia 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Cu întreaga noastră prietenie și respect,

ENRIQUE TIERNO GALVAN
Președintele Partidului Socialist Popular din Spania

PLECĂRI
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a ple
cat luni dimineața la Moscova, 
într-o vizită oficială de priete
nie în U.R.S.S., la invitația gu
vernului sovietic.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, se aflau Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari, superiori 
din M.A.E.

Au fost prezenți N. V. Mas
lennikov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București 
și membri ai ambasadei.

★
Luni, a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Belgrad, o 
delegație a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
condusa de tovarășul Ștefan 
Mocuța, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național 
al F.U.S.. care, la invitația Con
ferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor, 
va face o vizită pentru schimb

Agenția centrală 
TAROM 

intr-un nou local
Zilele acestea a fost dat tn 

folosință noul sediu al Agen
ției centrale TAROM din Ca
pitală.

Situat în plin centrul orașu
lui — pe Bulevardul N. Bălces- 
cu, nr. 16, In apropiere de ho
telul „Intercontinental" — noul 
sediu a fost amplasat într-un 
local modern, încăpător, ofe
rind excelente condiții de lucru. 
Deservită de personal compe
tent, cu înaltă calificare, noua 
agenție poate satisface în con
diții optime orice solicitare.

Agenția funcționează zilnic 
între orele 7—20, iar duminica 
între orele 7—14. Persoanele 
interesate pot obține informa
ții la telefon numărul 16 33 46 
sau 16 43 93.

în felul acesta a fost rezol
vată una dintre mai vechile 
noastre doleanțe determinate 
de insuficienta spațiului în 
care funcționa vechea agenție, 
de aglomerația permanentă.

de experiență în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășa Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste.

SPECTACOL
Membrii Ansamblului artistic 

„Mansude" din Phenian (R.P.D. 
Coreeană) au fost, luni la amia
ză, oaspeți ai întreprinderii bu- 
cureștene „Semănătoarea". Du
pă ce au vizitat cîteva secții ale 
întreprinderii, artiștii coreeni au 
prezentat, la clubul de aici, un 
program de cîntece, care a fost 
primit cu vii aplauze de munci
torii. inginerii și tehnicienii pre
zenți.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Bonn, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
tovarășul Constantin Boștină, 
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care urmează să 
participe Ia cea de-a XH-a 
întâlnire europeană a Uniu
nilor naționale studențești.

La plecare, pe Aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația U.A.S.C.R. a 
fost salutată de membri ai 
Biroului Executiv al Consi
liului U.A.S.C.R.

ANUNȚ51
„întreprinderea de calculatoare electro

nice" cu sediul în București, str. ing. George 
Constantinescu nr. 2, sector 2 - platforma 
industrială Pipera, organizează pentru „ÎN
TREPRINDEREA DE ECHIPAMENTE PERI
FERICE" - necesare calculatoarelor elec
tronice ;

CURSURI DE CALIFICARE
pentru meseriile :

LĂCĂTUȘ AJUSTOR 
LĂCĂTUȘ MECANIC 
STRUNGAR 
FREZOR-RABOTOR

- RECTIFICATOR
- SUDOR
- TRATAMENTIST

Din partea Direcției Circulației din Inspectoratul 
general al miliției și Direcției drumurilor 

din Ministerul Transporturilor 
si Telecomunicațiilor» J

In vederea descongestionării 
drumului național nr. 1, secto
rul Cimpina — Sinaia — Bra
șov, începînd cu data de 14 
decembrie ora 8,00, circulația 
în tranzit a autovehiculelor 
grele pe acest sector se deviază 
pe drumul național nr. 1 A, 
sectorul Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cheia — Brașov.

Pe sectorul Cîmpina — Si
naia — Brașov va fi admisă 
numai circulația autoturisme
lor și autobuzelor, precum și 
deplasarea autocamioanelor 
care transportă mărfuri din și 
pentru localitățile aflate pe 
sectorul respectiv. Prezența a- 
cestor autocamioane pe secto
rul supus restricției se va jus
tifica prin mențiunile făcute în 
foaia de parcurs de către uni
tatea deținătoare și documen
tele de însoțire a mărfurilor.

Interzicerea circulației vehi
culelor grele pe drumul națio
nal nr. 1, sectorul Cîmpina — 
Sinaia — Brașov, este semna

lizată corespunzător prin indi
catoare de circulație.

Conducătorilor auto care cir
culă pe sectorul Ploiești — 
Vălenii de Munte — Cheia — 
Brașov li se recomandă spori
rea atenției pe tot timpul de
plasării pe acest sector și re
ducerea corespunzătoare a vi
tezei pentru a se putea angaja 
corect în curbe și a preîntîmpi- 
na orice pericol la apariția 
unor porțiuni alunecoase de 
drum (mîzgă, polei, gheață). 
Se cere, de asemenea, ca auto
vehiculele să fie în perfectă 
stare tehnică, echipate cu 
pneuri ce asigură aderența ne
cesară. Conducătorii auto vor 
folosi, pentru avertizare, claxo
nul și luminile farurilor, ori 
de cîte ori este nevoie, și în
deosebi înainte de curbe, pe 
timp de ceață etc., și vor evita 
cu desăvîrșire opririle și sta
ționările pe partea carosabilă.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Partidului Socialist din Uruguay și al meu personal, 
vă transmit cele mai sincere felicitări cu ocazia realegerii dumnea
voastră în funcția de secretar general al partidului.

Sîniem convinși că succesele menționate Ia cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român vor avea în dumneavoastră un 
ferm continuator în realizarea obiectivelor propuse.

Primiți încă o dată felicitările și urările noastre de sănătate, con
vinși fiind că uruguayenii și românii sîntem uniți prin legături de 
prietenie foarte puternice,

RAMON MARTINEZ
Secretar general al Partidului Socialist din Uruguay

Azi la Melbourne, act final
In marile competiții de tenis

ale anului „Turneul campionilor46
Seria marilor competiții ale tenisului mondial din acest an se 

încheie Ia Melbourne, pe terenurile gazonate ale arenei „Koo- 
yong“, unde, începînd de astăzi și pînă Ia 15 decembrie, se vor 
desfășura pasionantele partide ale celei de-a 5-a ediții a „Turneu
lui campionilor".

Cursurile durează între 5—8 luni și în 
această perioadă participanții sînt remune
rați conform H.C.M. 2105/1969.

înscrierile se fac zilnic între orele 9—13 
pină la 25 decembrie 1974, pe baza următoa
relor acte :

— Certificat de naștere, copie și original ;
— Certificat de absolvire a școlii generale, 

copie și original ;
— Buletin de analiza singelui și examen 

pulmonar ;
— Cartea de muncă (unde este cazul) ;
— Repartizarea de Ia Forțele de Muncă.
Nu se primesc absolvenți de școli generale 

care au terminat 8 clase în anul 1974 și care 
la data absolvirii aveau vîrsta sub 16 ani.

Informații suplimentare la telefon: 33 6760 
interior: 174

Mijloace de transport: - Autobuzele: 101, 
104, 106. - Tramvaiul : 16.

TINERI:
In cadrul acțiunii „TINERILOR, 

CĂRȚI - PRIETENI PENTRU O 
VIAȚĂ", vă puteți procura, la ale
gere, prin difuzorii din întreprin
deri sau instituții, cărți politice, 
tehnice, de informare, beletristice, 
de artă, sport și turism utile lărgirii 
orizontului politic și ideologic, pre
gătirii și perfecționării profesiona
le, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care își vor procura — în 
condiții de plată avantajoase — 
cărți în valoare de cel puțin 100 
lei vor participa GRATUIT la trage
rea la sorți a tichetelor ce li se eli
berează de către difuzori.

Vor fi acordate 1 200 premii în 
cărți.

Pentru informații suplimentare 
adresați-vă difuzorilor de cărți din 
întreprinderea sau instituția dv.

CE TREBUIE SA ȘTIM DESPRE PRONOEXPRES ?
1

• Concursurile Pronoexpres 
se organizează, de regulă, 
săptămînal și sînt valabile 
pentru întreaga țară.

o Sistemul de pronosticuri 
sportive Pronoexpres constă 
în alegerea de către parti
cipant a 5 numere diferite 
din 45 (de la 1—45).

• Fiecărui număr din to
talul de numere valabile la 
Pronoexpres îi corespund o 
disciplină sportivă (conform 
numerotației arătate în regu
lamentul de organizare șl 
funcționare a sistemului).

• La sistemul de prono
sticuri sportive Pronoexpres 
poate participa oricine prin 
cumpărarea de bilete cu una 
sau mai multe variante.

De asemenea, se mai poate 
participa pe variante combi
nate sau combinate „cap de 
pod", la care probabilitățile 
de cîștig sînt mult crescute.

• Taxa de participare la 
Pronoexpres este de 3 lei va
rianta întreagă pentru prima 
extragere obișnuită și de 6 Iei 
varianta întreagă pentru am
bele extrageri obișnuite.

• Se mai poate juca și cu 
o taxă de participare fracțio- 
nată la care se atribuie ciș- 
tiguri proporționale cu cola 
jucată.

Participînd pe bilete frac
tionate se obține o șansă mai 
mare de cîștig, cu o taxă mai 
mică. în afară de aceasta 
sînt situații în care pe un 
bilet fracționat se poate ob
ține un premiu întreg, ceea 
ce constituie un avantaj ex
cepțional.

• Tragerea obișnuită Pro
noexpres se efectuează de 
regulă miercuri în jurul orei 
18,30, și constă din 2 extra
geri : prima de 6 numere di
ferite din 45, iar cea de a 
doua, în continuarea primei, 
de 5 numere diferite din cele 
39 rămase după efectuarea 
extragerii I. Cumpărarea bi
letelor se face pînă marți 
seara.

• Se cișligă cu 3, 4 și 5 
numere extrase.

• Participanții au obliga
ția să urmărească rezultatele 
tragerii și să stabilească dacă

formațiile jucate sînt ciști- 
gătoare și apoi să depună 
biletele ciștigătoare.

• Termenul de depunere a 
biletelor ciștigătoare este 
pină simbătă, la ora 13, în 
orașele de reședință jude
țeană, iar în celelalte loca
lități pină vineri la ora 13 
ale fiecărei săptămini.

Depunerea biletelor ciștigă
toare se face Ia orice agenție 
„Loto-Pronosport."

Biletele ciștigătoare nede- 
puse în termen din motive 
de forță majoră pot fi comu
nicate telefonic sau depuse 
Ia registratura Centralei Ad
ministrației de Stat Loto- 
Pronosport, pînă în ziua omo
logării.

• In afară de tragerile 
Pronoexpres obișnuite săptă- 
minale, se mai organizează 
periodic și ocazional trageri 
speciale, excepționale sau 
extraordinare, bazate pe for
mule tehnice deosebite la 
care se atribuie ciștiguri mai 
atractive constind in autotu
risme, excursii și in numerar.

TELEGRAME
HABIB BOURGUIBA, președintele Republicii Tunisiene, a 

trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. următoarea telegramă :

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia realegeri! 
mele ca președinte al Republicii Tunisiene și al Partidului So
cialist Desturian.

Vă adresez vii mulțumiri și cele mai bune urări pentru feri
cirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului 
român prieten și pentru întărirea relațiilor de prietenie și coope
rare între cele două țări ale noastre.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului-ministru al Japoniei, 
TAKEO MIKI, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, excelență, sincere 
felicitări cu ocazia numirii dv. în funcția de prim-ministru al 
Japoniei. „ , . . .

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Japonia 
se vor dezvolta și lărgi' spre binele celor două popoare și al 
păcii în lume.

Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, 
LUBOMIK STROUGAL, a trimis primului ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, urmă
toarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit, 
stimate tovarășe prim-ministru, cordiale salutări și urări de 
multe și noi succese în dezvoltarea țării dumneavoastră, spre 
binele poporului român, în interesul întăririi unității țărilor 
comunității socialiste și al instaurării unei păci trainice în lume.

Ultimul „act" al sezonului in
ternațional 1974 reunește, ca la 
fiecare ediție, pe opt dintre 
fruntașii „Marelui premiu al 
FILT" : Bjorn Borg (Suedia), 
Guillermo Vilas (Argentina), 
Hie Năstase (România), Manuel 
Orantes (Spania), Onny Parun 
(Noua Zeelandă), John New
combe (Australia), Raul Ramirez 
(Mexic) și Harold Solomon 
(S.U.A.). Pe lista participanților 
nu figurează americanul Jimmy 
Connors, care este suferind. în
totdeauna meciurile din cadrul 
„Turneului campionilor" au fost 
urmărite cu interes de amatorii 
sportului alb de pretutindeni. 
Prima ediție a competiției a 
avut loc în 1970 la Tokio și a 
revenit americanului Stan 
Smith. Următoarele trei ediții 
s-au desfășurat la Paris (1971), 
Barcelona (1972) și Boston (1973), 
fiind ciștigate de campionul ro-

mân Ilie Năstase, care a lăsat, 
de fiecare dată, o excelentă im
presie.

în avancronica sa referitoare 
la acest turneu, comentatorul de 
specialitate al agenției France 
Presse scrie, printre altele ; 
„Australianul John Newcombe, 
în elementul său pe terenurile 
cu gazon, românul Ilie Năstase 
și tînărul Bjorn Borg pornesc ca 
favoriți ai actualei ediții".

. ...  ........ .................. .. ............. «....... .............................. !

SERIALUL, ""—‘

SPORT PE MICUL ECRAN
MIERCURI 11 DECEMBRIE

Ora 13,30 —FOTBAL: F.C. 
Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 
(sferturile de finală ale Cu
pei României) Transmisiune 
directă de la București.

Ora 15,15 —Finala „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI" 
la polo : Partizan Belgrad — 
C.S.C» Budapesta. înregis
trare de la Belgrad.

MERI
• IERI, LA MUNCHEN, a 

avut loc tragerea la sorți a 
grupelor sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin. E- 
chipa Politehnica București 
face parte din grupa B, îm
preună cu formațiile Cler
mont Ferrand (Franța), Sesto 
San Giovanni (Italia) și 
B.S.E. Budapesta. Grupa A 
este alcătuită din următoare
le formații : Daugava Riga, 
Marița Plovdiv, Sparta Pra- 
ga și Hellas Gand (Belgia). 
Întîlnirile se vor disputa în
cepînd din luna ianuarie.

• TURNEUL INTERNA
TIONAL MASCULIN DE 
HANDBAL, desfășurat în lo
calitatea iugoslavă Pancevo, 
a fost ciștigat de formația 
locală Dinamo — 6 puncte, 
urmată de echipele Minaur 
Baia Mare — 4 puncte, Elek- 
tromos (Ungaria) — 2 puncte 
și A.Z.S. Varșovia — zero 
puncte.

în ultima zi a competiției, 
handballștii români au intil- 
nit echipa A.Z.S. Varșovia, 
pe care au invins-o cu scorul 
de 19—12 (8—4).

D I A N
• ÎN LOCALITATEA IU

GOSLAVA KLADOVO s-au 
încheiat întrecerile competi
ției internaționale de lupte 
greco-romane „Turneul cam
pionilor", la care au partici
pat sportivi din Bulgaria, 
România, U.R.S.S., Iugoslavia 
și alte țări.

Dintre luptătorii români 
prezenți Ia acest tradițional 
turneu, cea mai bună evolu
ție a avut-o Ion Dulică, cla
sat pe locul secund la catego
ria 62 kg. In intîlnirile de
cisive, Ion Dulică l-a învins 
pe bulgarul Lazarov și a 
pierdut Ia sportivul sovietic 
Nalbadian. în limitele cate
goriei 82 kg, Zaharia Felea 
(România) a ocupat locul 
trei.

• ÎN ETAPA DE DUMI
NICĂ a campionatului mas
culin de handbal al Ceho
slovaciei, echipa Skoda Plsen, 
viitoarea adversară a forma
ției Steaua București in 
„Cupa campionilor euro
peni", a jucat pe teren pro
priu cu echipa Ruda Hvezda 
Bratislava. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 15—15
(7-7).

Mașina de cusut „ILEANA" 
; execută, printre altele,și cusâ- 
ț ■ furi cu tighel din. două fire, 
r ;■ coase înainte și înapoi, ia?

; prin montarea unor accesorii, 
stopează și brodează.

Mașina de cusut „ILEANA" * 
hp masă sau tip mobilă 5# 
vinde și cu plata,in 18 rate lu- 
nare, cu un aconto de ' 20%.

' ' ' « 7 / / '

PREȚUL:
1 80U lei — tip masă
2 500 lei tip' mobilă

Azi, 

ultima 

zi 

la

PRONO

EXPRES
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100" FAHRENHEIT

Ca in atîtea alte rînduri, serialul 1974, ca și cel 1972, suferă 
time-out-uri pe care le invocă viața trepidantă a sportului. 
Așa se face că astăzi va trebui să spun cîteva cuvinte des

pre turneul de la Melbourne, care a și început la ora cînd citiți, 
poate, aceste rînduri, ținînd seama de marele decalaj al fusului 
orar.

Așadar, Grand Prix-uZ oferă o premieră mondială, prin faptul 
că i-a invitat pe finaliști în aer liber. Ca să nu mai vorbim de 
cealaltă fantezie, care face ca acest turneu de decembrie să se 
joace la începutul verii australe, într-o perioadă în care piscinele 
Melbourne-ului nu izbutesc să satisfacă cererile sportivilor, iar 
uriașele termometre de stradă, din vîrful blocurilor, anunță tem
peraturi în jurul a 100 de grade Fahrenheit. (Vă rog pe dv. să 
faceți echivalența cu Celsius, pentru că eu am cam uitat numărul 
exact al gradelor corespunzătoare acestei din urmă tabele. In 
orice caz, vă asigur că 100 de grade Fahrenheit înseamnă o tem
peratură de vîrf la Mamaia).

Deci, turneul final al Grand Prix-ului. Două serii oarecum dis
proporționate. Seria lui Newcombe mi Se pare mai puternică decît 
cea a lui Năstase. După cum știți, în grupa lui Newcombe joacă 
și Vilas, cîștigătorul Grand Prix-ului, și Borg, cîștigătorul de la 
Roland Garros 1974, și Onny Parun, un atacant modern, căruia îi 
convine iarba de la Melbourne, pentru că tot pe iarbă joacă și 
acasă, în Noua Zeelandă, el fiind singurul vecin al lui... New
combe. Pe de altă parte, în grupa lui Năstase joacă tenismani ceva 
mai puțin bine cotați — Orantes, Ramirez și Salomon, ceea ce 
nu înseamnă, însă, că ei sînt incapabili de mari surprize.

Marele absent e, bineînțeles, Connors. El a declarat forfait. Ca 
unul care îl cunoaște pe Connors, aș fi fost surprins dacă acest ame
rican nu prea liniștit ar fi acceptat participarea. Connors a re
nunțat la acest turneu pentru a-l necăji pe Jack Krammer, cu care, 
după cum v-am mai spus, are un proces în legătură cu faptul 
că i-a fost refuzată participarea la turneul de la Roland Garros, 
ceea ce a însemnat, practic, pierderea șansei de a fi cîștigătorul 
marelui șlem (Australia + Roland Garros + Wimbledon + Fo
rest Hills).

Sigur că vreți un favorit. După părerea mea, acest favorit 
este Newcombe — cu condiția de a fi în plenitudinea for
mei fizice. (Ați auzit, desigur, că Newcombe a fost la un pas 

de forfait, datorită unui traumatism, fapt care ar fi compromis 
în bună măsură această ediție australă). Newcombe e favorit în 

primul rînd pentru că joacă pe iarbă și pentru că e cîștigătorul 
campionatului mondial profesionist, încheiat la Dallas. El este 
un jucător care se acomodează perfect cu iarba, pentru că nu 
permite mingii să se afle, prea mult în joc. După un servici ca un 
trăsnet, Newcombe este la fileu și caută să rezolve mingea chiar 
din prima mișcare. Fiind și beneficiarul unui retur de mare forță, 
Newcombe nu se simte stînjenit de serviciul adversarului. In 
imediata lui apropiere se află Năstase și Borg.

Asta, în linii foarte mari. Turneul rămîne turneu, cu surprizele 
lui aproape inerente. Trebuie să remarc, însă, că jucători ca 
Orantes și Vilas sînt handicapați net de suprafața probabilă a 
terenului — gazon — ceea ce nu se poate spune despre Parun, 
de pildă. In sfîrșit, Ramirez a reușit deseori, în cursul acestui an, 
performanțe deosebite

Mi se pare interesantă componența întregului turneu. Un aus
tralian, un român, un suedez, un argentinian, un american din 
nord, un mexican, un neozeelandez și un spaniol. După cum 
vedeți, sînt reprezentate toate temperamentele și, am putea spune, 
toate colțurile lumii. Există oare o altă pledoarie pentru răspân
direa tenisului ? Probabil că Grand Prix-uZ are un merit în această 
răspîndire. Înainte de boom-ul tenisului prin Grand Prix, con
cursurile erau mult mai puțin diverse, ele pendulînd — în general 
— între S.U.A. și Australia.

Pentru că a venit vorba de Grand Prix, două vorbe în legătură 
cu un proiect imediat. Nu de mult am luat contact cu organiza
torii din cadrul Grand Prix-ului și am obținut promisiunea de a 
fi destinatarul a două, trei filme din faza ultimă a turneului de 
la Melbourne. Mi s-au promis semifinalele și finala. Bineînțeles 
că, în eventualitatea respectării termenului de expediție, le voi 
pune la dispoziția televiziunii noastre și le voi prezenta publicului. 
Să sperăm că aceste filme nu vor fi mai puțin interesante decît 
cele din edițiile trecute.

Și acum, pentru că am ajuns la capitolul T.V., vreau să des
tăinui cititorilor „Scînteii tineretului" că sînt pe cale de a 
începe filmări pentru televiziunea noastră, pentru reali

zarea unui serial de 12—15 lecții de tenis, care să se adreseze 
tuturor iubitorilor tenisului și în primul rînd celor foarte tineri. 
In paralel, în „Scînteia tineretului", care-mi oferă coloanele sale 
cu atîta generozitate, voi explica, nu numai prin texte, ci și prin

fotografii principalele lovituri și procedee tehnice într-o suită de 
10—12 lecții. Este lucrul cel mai bun care se poate face ca acest 
sport să prindă și să fie învățat corect de către tineret. Am mai 
spus în repetate rînduri că în țara noastră se simte un interes 
crescînd pentru tenis și că ar fi păcat să pierdem acest moment 
favorabil, care nu trebuie irosit. Socotesc că ideea unui „serial 
de mișcare", la televiziune, a unui „pliant" în „Scînteia tinere
tului" pot fi foarte utile copiilor care iubesc tenisul. Spun „se
riale de mișcare", deoarece în trecutul serial publicat în „Scînteia 
tineretului" am făcut afirmația că tenisul nu poate fi învățat pe 
baza unei cărți, indiferent de numărul desenelor pe care le-ar 
cuprinde acea carte. In schimb, camera de luat vederi și foto
grafia pot să ofere tînărului tenisman cîte ceva din secretele 
mișcării.

Voi încerca să fac aceste două inițiative cit mai variat. Repet, 
tonul profesoral este... anti-pedagogic. Mă gindesc, eventual, la 
combinarea serialului strict tehnic cu unele filme reprezentînd 
mari jucători în acțiune. Voi încerca să comentez toate stilurile 
și să scot la iveală motivele pentru care un mare jucător a adoptat 
un stil sau altul, motivele pentru care jocul de tenis nu poate fi 
uniform, el depinzînd de mii și mii de nuanțe, toate acestea con
stituind o personalitate.

Sper ca alături de alte inițiative pe care le-a avut ziarul „Scîn
teia tineretului" și la care — la o parte, firește — am colaborat 
și eu, cele două întreprinderi să reprezinte o modestă contribuție 
a bătrînului tenisman Ion Țiriac, la creșterea tinerei generații de 
tenismeni. Sigur Că e plăcut să fii antrenorul unui copil talentat 
sau al unui grup de copii talentați. Gîndiți-vă, însă, cît de plăcut 
este faptul că ești, la un moment dat, antrenorul a zece mii sau 
o sută de mii de copii. Vă asigur că am o oarecare emoție acum 
cînd mă pregătesc să fac primele filmări. Îmi dau seama cît e de 
greu să faci un film, fie el și un simplu film-școală. Probabil că 
dificultățile pe care le întrevăd se datorează faptului că nutresc 
ambiția să fac un pic de artă și în acest film-școală.

Vă rog să-mi urați succes. Am nevoie de această urare.

(Va urma)
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Verdictul poporului grec
O mulțime entuzi

asta a celebrat, în 
centrul Atenei, biru
ința susținătorilor re
publicii. Clopotele bi
sericilor vesteau, în 
noapte, același eveni
ment. Verdictul po
porului grec a fost 
clar, lipsit de echivoc. 
O majoritate largă s-a 
pronunțat 
revenirii la monarhie.

împotriva

entru 
incepind 
grecii au trebuit să 
se pronunțe asupra 
instituției regale. 
Primul dintre re- 

ferendumurile privind acest 
agitat subiect s-a desfășurat 
la 24 noiembrie 1862. După 
cum observa liderul centru
lui, G. Mavros, „în cursul ul
timilor 50 de ani Grecia n-a 
cunoscut suveran care să nu 
fi fost alungat de pe tronul 
său". Chiar înainte de des
puierea urnelor, FRANCE 
PRESSE semnala că institu
ția regală are tendința de a 
se degrada in conștiința ale
gătorilor. Referendumul de 
duminică a demonstrat accen
tuarea acestei tendințe. Chiar 
dacă abținerile de la vot au 
fost destul de numeroase 
(explicabile prin reeditarea 
chemării la urne intr-o peri
oadă scurtă de timp), votul 
masiv în favoarea republicii 
inlătură orice dubii. A fost 
un vot clar, care a demonstrat 
că marea majoritate a po
porului a desprins concluzii 
realiste din evoluția ultimi
lor ani. în mod deosebit, co
respondenții aflați la Atena 
semnalau că tineretul s-a 
pronunțat cu claritate pentru 
republică, că in privința opți- 
unii sale nu au existat nici un 
fel de îndoieli. Tinerii se a- 
flau duminică noaptea in 
fruntea cortegiilor simbolice 
care purtau coșciuge cu in
scripția : „Am îngropat de
finitiv monarhia". Analiza 
votului indică o deplasare 
puternică de voturi in fa
voarea republicii. Chiar la 
Florina, socotită „bastion al 
monarhiei", regalitatea nu a 
obținut majoritatea sufragii
lor. 86,5 la sută din alegăto
rii Atenei s-au declarat in 
favoarea regimului republi
can. La 10 birouri de vot din 
Creta s-au înregistrat 1 238 
opțiuni pentru republică și... 
91 pentru rege. în general, 
pronosticurile afirmau că a- 
depții monarhiei vor recolta 
voturi mai numeroase in me
diul rural. Urnele au arătat, 
totuși, că țăranii au dovedit 
o înțelegere a problemelor 
politice ale țării pe care ob
servatorii din capitala elenă 
nu o prevăzuseră la dimen
siunile ei reale.

„Poporul grec a decis in 
mod liber alegerea sa. Hotă- 
rîrea sa trebuie să fie res
pectată de toți grecii" — a 
subliniat premierul Caraman
lis, care a apreciat, totodată, 
drept „ireproșabil" modul in 
care consultarea s-a desfă
șurat. Mavros, președintele 
Uniunii de Centru, a afir
mat : „Majoritatea zdrobi
toare a poporului grec s-a

a opta oară, 
din 1862,

pronunțat. Nu partidele po
litice sint învingătoare, ci 
poporul grec în totalitatea 
lui este acela care a învins". 
„Problema monarhiei a fost 
hotărită pentru totdeauna" 
— a apreciat Andreas Papan- 
dreu. Ziarele ateniene au a- 
părut in ediții speciale spre 
a comunica rezultatele eve
nimentului. Ziarul „TA NEA" 
amintește „curentul democra
tic irezistibil care a inlăturat 
definitiv din viața politică e- 
lementul de diviziune națio
nală pe care, din toate tim
purile, l-a constituit palatul".

în ceea ce privește inten
ția ex-regelui de a reveni in 
Grecia chiar ca simplu cetă
țean, intenție exprimată îna
inte de referendum, „surse

Din 
tățeni 
electorale 
votul 4 680 149. Dintre a- 
ceștia 3 236 345 de persoa
ne, adică 6’9,2 la sută, au 
optat pentru republică, iar 
1443 804 (30,8 la sută)
pentru monarhie. 26 la 
sută din totalul celor în
scriși pe listele electorale 
s-au abținut de la vot.

cei 6171 485 de ce- 
inscriși pe listele 

,'.j și-au exprimat

autorizate" din Atena, citate 
de FRANCE PRESSE, au in
dicat : „Nu este oportun ca 
fostul rege Constantin să se 
întoarcă in Grecia și aceasta 
pentru un anumit timp".

Acum după ce grecii și-au 
rostit sentința, parlamentul
— care s-a intrunit luni dimi
neață în ședință inaugurală, 
prima după aprilie 1967 — 
este chemat să soluționeze o 
serie de probleme impor
tante pentru normala desfă
șurare a vieții publice. Un 
prim act va fi aceia al ale
gerii unui președinte provi
zoriu pină in momentul in 
care va fi aprobată constitu
ția definitivă. Informații din 
capitala greacă — cu referiri 
Ia „surse sigure" — afirmă 
că la mijlocul acestei luni 
guvernul va depune un pro
iect de amendament al Con
stituției din 1952. Proiectul
— „elaborat în cel mai mare 
secret de o comisie de juriști" 
(A.F.P.) — ar prevedea in
stituirea unei puteri execu
tive solide și dinamice. S-ar 
părea că experiența gaullistă, 
studiată de Caramanlis in a- 
nii exilului său parizian, a 
servit drept sursă de inspi
rație (C. L. Sulzberger scria 
in INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE că „astăzi, 
pot fi constatate unele rezul
tate ale studiilor și reflexi
ilor de la Paris ale Iui Ca
ramanlis"). Oricum, viața 
politică a Greciei a intrat 
într-o etapă nouă. Dincolo 
de pasiunile politice, de deo
sebirile pe care Ie pot genera 
punctele de vedere diverse, 
se regăsește satisfacția co
mună pentru revenirea țării 
pe drumul democrației.

Dezbaterile asupra inițiativei românești
privind creșterea rolului O.N.U. in viața

internațională
Transformarea O.N.U. intr-un scut al păcii și securității lumii, 

al apărării independenței și suveranității țărilor mici și mijlocii 
și promovării progresului economic și social al statelor în curs 
de dezvoltare constituie dominantele dezbaterilor din plenara 
Adunării Generale a O.N.U. asupra inițiativei românești privi
toare la creșterea rolului O.N.U. in viața politică internațională.

Reprezentantul Angliei, J. O. 
Moreton, a declarat că țara sa 
a sprijinit întotdeauna O.N.U., 
considerînd-o drept cel mai bun 
forum în care comunitatea na
țiunilor poate soluționa proble
mele majore, care confruntă o- 
menirea. Vorbitorul a subliniat 
că pentru punerea in valoare 
a potențialului O.N.U. se impu
ne transpunerea în practică a 
idealurilor și normelor organi
zației, întărirea rolului său în 
lume, utilizarea la maximum a 
posibilităților și mecanismului 
pe care le oferă statelor în ve
derea reglementării , pașnice 
a ’diferendelor lor. Pentru aceas
ta, însă, statele membre trebu
ie să-și manifeste’ în mod co
lectiv voința politică de a folosi 
O.N.U. ca pe un instrument 
pentru realizarea scopurilor în
scrise în Cartă.

Reprezentantul Danemarcei, 
Per Groot, a declarat că este 
de datoria tuturor statelor mem
bre de a veghea ca organizația 
să funcționeze în conformitate 
cu scopurile sale, inclusiv prin 
realizarea de consensuri. Tutu
ror statelor trebuie să li se 
permită să-și spună părerea 
deschis în problemele care con
fruntă organizația, iar dreptu
rile lor să fie respectate și e- 
xercitate neîngrădit, în confor
mitate cu spiritul și litera 
Cartei. Idealurile înscrise în 
Cartă reprezintă conceptele pe

care omul le-a considerat drep
te și juste pentru o viață demnă 
a întregii umanități.

Reprezentantul danez a făcut 
apel la statele membre să se 
folosească de toate mijloacele 
puse la dispoziția lor de orga
nizație pentru a ajunge la solu
ții care să se bucure de sprijinul 
tuturor popoarelor, transfor
med, astfel, O.N.U. într-un a- 
devărat instrument pentru salv
gardarea păcii și promovarea 
progresului economic și social 
al tuturor statelor lumii.

Sherif About Hamid Sharaf, 
reprezentantul Iordaniei 
clarat că normele pe 
fondată O.N.U. sint 
practic indispensabile pentru a- 
sigurarea unui anumit „ ' ’
ordine și cooperare în viața in
ternațională. El a opinat că 
mecanismul Națiunilor Unite 
poate fi îmbunătățit în interesul 
întreprinderii unor acțiuni mai 
eficiente și mai coordonate. A- 
rătind că mediul internațional 
în care funcționează O.N.U. este 
radical deosebit 
1945, vorbitorul 
noile realități __„____
o reflectare corespunzătoare 
spiritul, direcția și 
activităților organizației. Noi o- 
rientări s-au deschis organizați
ei în direcția restructurării re
lațiilor economice dintre 
țiuni. pe baza revizuirii 
țiilor politice ale acestei 
a postdecolonizării.

a de- 
care este 
elemente

grad de

de cei din 
a insistat ca 

să-și găsească 
“'„„.a în 
amploarea

na- 
rela- 

ere

TINERETUL LUMII

ORGANIZAȚIEI 
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CONSTITUIREA

uzinei de automobile „Kamaz"- Imagine din orășelul Naberejnîe Celnîi, din apropierea

Formarea noului
guvern nipon

Takeo Miki, 
Partidului

președintele 
Liberal-Democrat 

— de guvernămînt — a fost 
ales, luni, în funcția de prim- 
ministru al Japoniei, în ca
drul sesiunii extraordinare a 
Dietei.

El a întrunit 278 de voturi în 
Camera Reprezentanților și 130 
de voturi în Camera Consilie
rilor.

După alegerea sa de către Die
tă, Takeo Miki, care succede ca 
premier în această funcție lui 
Kakuei Tănaka, demisionat la 
26 noiembrie a.c., a procedat la 
formarea noului guvern, 
funcția de vicepremier a 
numit Takeo Fukuda, una 
principalele personalități 
P.L.D., care este, în același timp, 
ministru de stat, director gene
ral al Agenției de planificare e- 
conomică. La rîndul său, Masa
yoshi Ohira, de asemenea, mem
bru marcant al partidului de gu
vernămînt, și-a menținut porto
foliul finanțelor. Conducerea 
Ministerului Afacerilor Externe 
a fost încredințată lui Kiichi Mi- 
yazawa. Din noul guvern mai 
fac parte Toshio Komoto — mi
nistru al comerțului internațio
nal și industriei, Shintaro Abe 
— ministru al agriculturii și sil
viculturii, Hajime Fukuda — 
ministru de interne, Osamu Ina- 
ba — ministru al justiției și Ta
kashi Hasegawa — ministru al 
muncii.

In 
fost 
din 
ale

COMUNIST 
ELVEȚIAN**

La Zurich a avut loc Con
gresul de constituire a orga
nizației „Tineretul Comunist 
Elvețian".

Participanții au adoptat 
Statutul și programul organi
zației și au ales Comitetul 
Central. Secretariatul și Co
misia de control a Tineretu
lui Comunist Elvețian.

în documentele adoptate se 
arată că organizația iși va 
călăuzi activitatea după în
vățătura marxist-leninistă. 
Considerîndu-se parte inte
grantă a mișcării muncito
rești, Tineretul Comunist El
vețian va colabora activ cu 
mișcarea muncitorească in
ternațională și cu mișcările 
de eliberare națională, va 
lupta împotriva imperialis
mului.

Creată încă din anul 1921, 
organizația a fost interzisă Ia 
începutul celui de-al doilea 
război mondial. Ulterior, ea 
a fost reconstituită sub nu
mele Tineretul Liber Elve
țian, care, începînd din 1956, 
și-a desfășurat activitatea la 
nivel local.

La lucrările Congresului de 
constituire a „Tineretului 
Comunist Elvețian" a luat 
parte și reprezentantul Uniu
nii Tineretului Comunist din 
România.

LIMA: Festivități consacrate 
aniversării bătăliei

de la Ayacucho
în capitala peruană 

inaugurate festivitățile 
zate în cinstea aniversării a 150 
de ani de la istorica bătălie de 
la Ayacucho — act de în
semnătate excepțională pen
tru continentul de la sud de 
Rio Grande, marcînd zorii in
dependenței pentru o serie de 
țări din această parte a lu
mii. La aceste manifestări parti
cipă președinții Venezuelei — 
Carlos Andres Perez, Boliviei — 
Hugo Banzer, și țării-gazdă — 
general de divizie, Juan Velasco 
Alvarado, precum și șeful guver
nului panamez, generalul Omar 
Torrijos. La festivitățile desfă
șurate la Lima asistă, de ase
menea, reprezentanții altor șefi 
de state bolivariene și sanmar- 
tiniene — Argentina, Columbia, 
Chile, Ecuador. Șefii de stat 
prezenți în capitala peruană au 
relevat, după o ceremonie des
fășurată la Palatul prezidenți
al, însemnătatea colaborării și 
cooperării dintre țările conti
nentului, în spiritul indepen
denței naționale, idee pentru 
care a fost ridicat un prim stiri-

au fost 
organi-

dard latino-american în bătălia 
de la Ayacucho.

într-o declarație oficială, pre
ședintele Juan Velasco Alvara
do și-a exprimat dorința ca ță
rile Americii Latine să-și con
certeze eforturile pentru rea
lizarea unei depline unități, ca
re, în condiții pașnice, să con
tinue lupta pentru înalta cauză 
a libertății și dreptății. „Aceas
ta presupune — a spus el — ac
țiunea noastră militantă pentru 
o veritabilă dezvoltare a po
poarelor noastre, ce nu va pu
tea fi nicicînd atinsă fără reali
zarea unei depline suveranități 
și a unei, autentice independen
țe naționale".

La rîndul său, ministrul pe
ruan de externe, Miguel Angel 
de la Flor Valle, a relevat că, 
in prezent, ca și în urmă cu 
150 de ani, America Latină tră
iește un proces istoric de schim
bări, caracterizat prin căutarea 
unor căi viabile de depășire a 
dificultăților pe care le intîmpi- 
nă popoarele continentului 
contextul necesității unei 
ordini internaționale, care 
garanteze pacea și un raport e- 
chitabii între statele lumii.

în 
noi

să

pe scurt
» LA CEA de-a treia ediție a 

Festivalului de folclor din țările 
dunărene, cunoscut sub numele 
de „Dunăre, Dunăre albastră", 
care se desfășoară la Novi Sad, 
participă ansambluri din Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, R.F. 
Germania, România, Ungaria și 
Iugoslavia.

Programul primei seri a festi
valului, transmis în direct de 
televiziunea iugoslavă, a cuprins 
și melodii de muzică populară 
românească, interpretate de nais
tul Radu Simion, acompaniat de 
orchestra Radioteleviziunii Novi- 
Sad, dirijată de artistul poporu
lui Ionel Budișteanu.

• Orientul Apropiat
• REUNIUNEA cvadripartită, 

la care vor participa reprezen
tanții Egiptului, Siriei, Iordaniei 
și Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, se va desfășura în ul
tima săptămină a acestei luni, la 
sediul Ligii Arabe din Cairo — 
anunță ziarul „Al Ahram". Re
uniunea, precizează cotidianul, 
se va ține la nivelul miniștrilor 
de externe, O.E.P. fiind repre
zentată de șeful departamentului 
politic al organizației.

DEMONSTRAȚII 
STUDENȚEȘTI 

ÎN MALAYEZIA

Reuniți în capitala Zambiei, 
reprezentanții . celor patru 
mișcări naționale africane 
din Rhodesia, și anume Con
siliul Național African 
(A.N.C.). Uniunea Poporului 
African Zimbabwe (Z.A.P.U.), 
Uniunea Națională Africană 
Zimbabwe (Z.A.N.U.) și 
Frontul de Eliberare din 
Zimbabwe (F.R.O.L.I.Z.I.), au 
hotărit să se unească intr-o 
singură organizație — Consi
liul Național African.

Potrivit declarației semnate 
la Lusaka, liderul acestei or
ganizații este Abel Muzo- 
rew’a. Din Comitetul execu
tiv al Consiliului vor face 
parte, pe lingă reprezentanții 
A.N.C., președinții și cite un 
lider din Z.A.P.U., Z.A.N.U. 
și F.R.O.L.I.Z.I.

Declarația subliniază, pe 
de altă parte, că liderii a- 
cestor formațiuni au recu
noscut că „este inevitabilă 
continuarea luptei armate și 
a tuturor celorlalte metode 
de luptă pină la eliberarea 
totală a teritoriului Zim
babwe".

EUGENIU OBRF"

Astăzi se împlinesc 26 de ani de la adop
tarea de către Adunarea Generală a O.N.U. 
a Declarației universale a drepturilor omu
lui. Declarația adoptată la 10 decembrie 
1948, intr-un moment cind memoria po
poarelor păstra încă vie imaginea ororilor 
celui de al doilea război mondial, este unul 
din documentele cele mai semnificative ale 
comunității internaționale. Exprimind năzu
ințele perene ale umanității la progres, li
bertate și democrație, declarația proclamă 
drepturile fundamentale ale omului, va
loarea și demnitatea personalității sale in
diferent de rasă, sex, limbă sau religie. Ea 
stipulează drepturile civile, politice și so- 
cial-economice ale omului, subliniind nece
sitatea respectării 
viață și muncă, la retribuție egală pentru 
muncă egală, la invățămint și cultură, 
la odihnă și asigurări sociale, la libertate și 
exprimarea opiniei.

Importanța declarației constă nu numai 
in faptul că. fiind primul act internațional 
de acest gen, punea bazele unui cod mon
dial al drepturilor și libertăților fundamen
tale ale omului, constituind o completare 
valoroasă a Cartei Națiunilor Unite, 
loarea sa principială este dublată de 
practică : declarația a exercitat, fără 
doială, o influență pozitivă asupra procesu
lui de aplicare in practica socială a acestor 
drepturi in diverse state și regiuni ale lumii. 
In primul rînd, declarația a stimulat Or
ganizația Națiunilor Unite insăși și institu
țiile sale specializate să acționeze iu con
tinuare in această direcție. Eforturile s-au 
concretizat ulterior in adoptarea unei serii 
întregi de alte documente importante refe
ritoare la acest domeniu — convenții, de
clarații, 
Adunarea 
Declarația 
țărilor și 
brie 1960), _ 
goare dreptul popoarelqr și națiunilor 
a-și hotărî singure soarta și necesitatea li
chidării rapide și complete a colonialismu
lui ; Convenția internațională pentru elimi
narea tuturor formelor de discriminare ra
sială (1965, intrată in vigoare in 1969) ; Con
venția privind drepturile politice ale femeii

stricte a dreptului la

Va- 
cea 
in-

rezoluții, recomandări. Astfel, 
Generală a O.N.U. a adoptat : 
asupra acordării independenței 
popoarelor coloniale (14 decem- 
prin care erau reafirmate cu vi

de
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UN ZÎMBET PENTRU MAI TÎR- 

ZIU : Scala (orele 9,30; 12; 14,30; 
17,15; 20.

IUBIRE : Central (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18.15; 20,30).

O ZI DE NOIEMBRIE : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

UN GENTLEMEN IN VESTUL 
BĂLBATIC : Luceafărul (Orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 
21), Casa Filmului (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20).

TIMPURI NOI : Capitol (orele 9; 
10,45; 12,30: 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Doi
na (orele 11; 13; 15,15; 19,30), la 
orele 9,45 și 17,30 — program pen- 
tru copii. . , „

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE : Patria (orele 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20,1.5).

CAVALERII TEUTONIJ 
sior (orele 9; 
lodla (orele 
Gloria (orele

____  Excel- 
12,30; 16; 19,30), Me- 

9; 12,30; 16; 19,30),
! 9: 12,30; 16; 19,ÎS).

La Seul au avut loc demonstrații pentru eliberarea deținuților 
politici. Imaginea noastră, reprodusă după „International He
rald Tribune" înfățișează intervenția brutală a poliției împo

triva demonstranților

c*

r

||||^
SCRISOARE CĂTRE SCOT-

t

Respectul 
demnității

50

umane
(1952), Declarația asupra drepturilor copilu
lui (1959), Declarația privind promovarea în 
rîndul tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere între popoare 
(inițiată, după eun> se știe, de România — 
1965), Pactul internațional relativ la dreptu
rile economice, sociale și culturale și Pactul 
internațional privind drepturile civile și po
litice (1966). La acestea se adaugă documen
tele adoptate de Organizația Internațională 
a Muncii și UNESCO referitoare la elimi
narea discriminării in domeniul profesional 
și educativ. Declarația universală a dreptu
rilor omului a servit, de asemenea, Ia orien
tarea sau adaptarea legislației a numeroase 
state in acest domeniu — îndeosebi a celor 
care și-au cucerit recent independența.

Cu toate acestea, drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului continuă, din 
păcate, să fie, uneori, încălcate in mod fla
grant. în diferite regiuni ale lumii, între 
principiile statuate de documentele cu va
loare internațională și realitatea socială 
există o adevărată prăpastie. Colonialismul, 
chiar după victoriile majore obținute re
cent de mișcările de eliberare din fostele 
colonii portugheze, păstrează încă nu
meroase poziții : în Rhodesia și Namibia, 
discriminarea rasială constituie o realitate 
gravă, de necontestat, în timp ce în Africa 
de Sud apartheidul a fost ridicat la rangul 
de politică de stat. într-o serie de țări, re
gimuri antipopulare recurg la persecuții

antidemocratice, la limitarea sau chiar anu
larea drepturilor și libertăților cetățenești. 
Dreptul la muncă este adesea o simplă pro
misiune in lumea dominată de capital, in 
care o parte a populației, îndeosebi tinerii, 
șomează. Dreptul la învățătură este, de ase
menea, departe de a fi asigurat pretutindeni 
— in peste 40 de țări ale lumii nu există 
obligativitatea învățămîntului elementar, 
analfabetismul atingind adesea rate de 80 
și chiar 90 la sută. în sfțrșit, decalajul din
tre majoratul biologic și cel civil sau poli
tic se menține ridicat in mai multe regiuni 
ale lumii capitaliste.

Legătura organică dintre drepturile omu
lui și drepturile națiunilor nu are nevoie 
să fie demonstrată. In lumea de azi, respec
tarea și garantarea drepturilor și libertăți
lor fundamentale ale omului sint condiții 
necesare pentru asigurarea păcii și secu
rității pe planeta noastră. Personalitatea 
umană se poate dezvolta multilateral nu
mai într-o societate organizată pe baze de
mocratice, corespunzător voinței și dreptu
lui popoarelor de a-și hbtărî' liber și inde
pendent destinele, și într-o lume a păcii, 
înțelegerii și colaborării.

In România socialistă, respectarea și ga
rantarea drepturilor omului găsesc o afir
mare deplină și permanentă. In Constituția 
țării noastre sint recunoscute, consacrate și 
garantate drepturile și libertățile fundamen
tale ale tuturor cetățenilor, indiferent de 
naționalitate, sex, rasă sau religie. Totodată, 
datorită structurii social-economice și po
liticii de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, sint ofe
rite garanții materiale pentru transpunerea 
in viață a acestor drepturi. Documentele de 
importanță istorică adoptate de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, îndeosebi Programul P.C.R., subli
niază că omul, — ca factor esențial al în
tregii dezvoltări economico-sociale — sa
tisfacerea plenară a cerințelor sale in con
tinuă creștere și diversificare, precum și 
afirmarea neîngrădită a personalității uma
ne se află în centrul politicii generale a 
partidului și statului nostru.

Autoritățiie maiayeziene au 
mobilizat 12 000 de polițiști 
și de membri ai unităților 
paramilitare împotriva de
monstrațiilor studenților U- 
niversității naționale din Ku
ala Lumpur. Duminică, poli
ția a percheziționat orășelul 
universitar, împrăștiind gru
purile de studenți.

Studenții din Malayezia au 
început demonstrațiile in 
urmă cu 6 zile, cerind guver
nului să adopte măsuri îm
potriva inflației și să acorde 
ajutoare celor 300 000 de mici 
proprietari de plantații de 
cauciuc, care au avut mult 
de suferit de pe urma rece
siunii economice.

• ZIARUL iugoslav „Politika" 
a publicat un interviu acordat 
de Janko Smole, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, în care acesta 
s-a referit la oportunitatea unor 
restructurări în relațiile econo
mice dintre Iugoslavia și țările 
Pieței comune.

în acest context, Janko Smole 
a evidențiat posibilitatea elabo
rării unui program pe termen 
lung de livrare a unor produse 
agricole și de altă natură iugo
slave către țările C.E.E., fondu
rile necesare realizării progra
mului urmînd a fi asigurate prin 
credite sau investiții mixte. De 
asemenea, el a relevat posibili
tățile de cooperare în domeniul 
energetic și în producerea de 
materii prime.

• Declarația președin 
telui Makarios

BAZIL ȘTEFAN

„SOIUZ-16" - O REPETIȚIE REUȘITĂ
Zborul navei cos

mice „Soiuz-16“ a 
oferit specialiștilor 
numeroase date im
portante privind pre
gătirea zborului co
mun al navelor cos
mice „Soiuz" și „A- 
pollo" din vara anu
lui 1975 — apreciază 
agenția T.A.S.S. In 
afară de aceasta, du
pă cum a relevat 
cosmonautul Alexei 
Eliseev, care urmea
ză să piloteze trenul 
spațial „Soiuz“-„A- 
pollo", echipajul for
mat din Anatoli Fl- 
lipcenko și Nikolai 
Rukavișnikov a rea
lizat un program vast 
de cercetări științi
fice și tehnice, în 
timp ce stațiile teres-

tre și centrul de 
coordonare și calcul 
au realizat, de ase
menea, „repetiția" 
pentru viitorul zbor 
comun. In lunile ur
mătoare se va rea
liza și experimenta
rea funcționării li
niei de telecomunica
ții Moscova-Houston, 
prin intermediul că
reia stațiile terestre 
ale celor două părți 
vor coordona zborul.

Intre timp, prin li
nia directă de tele
fon care leagă. cen
trul sovietic de coor
donare de cel ame
rican de la Houston, 
directorul progra
mului american, 
Glenn Lanny, i-a fe-

licitat pe cei doi cos- 
monauți sovietici.

într-o declarație 
făcută presei, direc
torul programului so
vietic, Konstantin 
Bușuev, membru co
respondent al Acade
miei de științe a 
U.R.S.S., a relevat 
că, încă înainte de 
descifrarea materia
lelor obținute în 
cursul zborului lui 
„Soiuz-16“, se poate 
afirma reușita ve
rificării întregului 
complex de sisteme 
și agregate noi, 
gate de viitoarea 
tîlnire, în spațiu 
navelor cosmice 
vietică și americană 
în condițiile unui 
zbor real.

le- 
în- 

a 
so-

o
LAND YARD : Sala Palatului (o- 
rele 17,15; 20,15), Festival (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

ZIDURI VECHI : Bueegi (orele 
16; 13; 20).

LOCOTENENT COLUMBO : Fe
roviar (orele 9,15; 11,15; 13,30;
15,30; 17,45; 20), Modern (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

AGENTUL STRANIU : Gluleștt 
(orele 15,30; 18; 20,15), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Gri- 
vlța (orele 9; 11,30; 15; 17,30; 20), 
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Flamura (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : Da
cia (ovele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA 
ACHITA : Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30:16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

TINĂRUL COMUNIST : Pacea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RUY BLAS : Victoria (orele 9,15;

ii;

Vol-

11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45), Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ANCHETĂ LA MARIENBAD : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Lumina (orele 8,45; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

ALEXANDRU MACEDON : 
ga (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

HAIDUCII : Cotroceni (orele 16; 
18; 20).

URMAREȘTE-MĂ : Unirea (ore
le 16; 18; 20).

BUNICUL SIBERIAN : Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20.15).

36 DE ORE: Lira (orele 15,30; 
18: 20.15).

ULTIMELE LOR. CUVINTE : 
Gosthos (orele 15,30; 18; ±0,15).

APARTAMENTUL : Drumul Să
rii (orele 15,30; 18; 20,15).

IZVOARE : Flacăra (Orele 15,30; 
19).

ȘAPTE PĂCATE : Crlngașl (ore
le 16; 18; 20).

DUHUL AURULUI : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

CHITTY — CHITTY- — BANG, 
BANG : Floreasca (orele 15,30; 19).

PE ARIPILE VlNTULUI : Viito
rul (orele 10; 14,30; 19).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS.; Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

ASTĂ-SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE : Vitan (orele 15,30; 18; 20).

RÎUL.ROȘU: Munca (orele 16; 
18; 20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Rahova, (orele 10; 16; 19,15).

CASA PĂPUȘILOR : înfrățirea 
(orele 16; 18; 20).

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 9.00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de 
franceză. " 
„Atacul 
„Sublimul sentiment1
12,15 „Trandafir, făcea-te-ai floa-

limba
10,30 Film artistic : 

trenului cu aur". 12.05 
;“ — reportaj.

re“ — muzică populară cu Irlna 
Loghin și Benone Sinulescu. 12,25 
Telex. 12,30 închiderea programu
lui. 16,00 Curs de limba rusă. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză. 
17.30 Telex. 17)35 Micii meșteri 
mari. 17,55 Legile țării — legile 
noastre. Etic și juridic, în lumina 
documentelor Congresului al XI- 
lea al P.C.R. 18,05 Film serial pen
tru copii : „Douăsprezece luni" (II). 
18,35 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,20 1001 de seri : 
Atenție, copii ! 19,30 Telejurnal. 
Fapte de azi. temelii trainice pen
tru înfăptuirea programului parti
dului. 20,00 Documentele Congresu
lui al XI-lea pe prima pagină a 
Revistei Economice TV. 20,30 Isto
ria comediei — Renașterea spanio
lă, Exemplificare : „Castiliana" de 
Lope de Vega. 22,10 24 de ore. 22.30 
închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Film artistic : „Porumbelul" 

—<• producție a studiourilor japone
ze. Premieră pe țară. 21,05 Cîntă 
azi întreaga țară. Program susți
nut de ansamblul „Rapsodia 
Română". 21,30 Drumuri pe cinci 
continente. 22,30 închiderea pro
gramului.

• CAPRICIILE IERNII, deși anotimpul abia a debutat din 
punct de vedere astronomic, s-au manifestat prin căderi masive 
de zăpadă, care au provocat, în regiunea austriacă Obertauern, 
blocarea pe șosele a peste o mie de persoane. Singurele căi de 
acces spre această zonă au fost barate de avalanșe, după cum au 
anunțat duminică autoritățile regionale. Paralel, o neașteptată 
creștere a temperaturii a făcut ca în alte zone ninsoarea să se 
transforme in ploaie, iar zăpezile deja căzute să se topească, 
provocînd inundații șl chiar revărsarea Dunării în apropiere de 
orașele Krems șl Vlena • SEXTUPLE!! ÎN CALIFORNIA ! 
Charlotte Lange, o americană în vîrstă de 26 de ani, a adus pe lume, 
duminică, la Sân Jose, șase gemeni. Nou-născuții, două fete și patru 
băieți, cîntăresc între 900 șl 1130 grame. Charlotte Lange, care a 
urmat un tratament împotriva sterilității, adusese pe lume anul 
trecut patru gemeni, care, insă, n-au supraviețuit • CELULE 
NERVOASE CULTIVATE ARTIFICIAL au fost obținute la Institu
tul Max Planck pentru biochimie din Miinchen (R.F.G.). Noile 
celule, menținute în viață în cutii de plastic, constituie un ma
terial ideal pentru cele mal variate investigații ce nu pot fi efec
tuate pe celulele cerebrale normale, din cauza structurii lor ex
trem de complexe • O DESCOPERIRE CIUDATA : albinele care 
zboară sub linii de înaltă tensiune sint cuprinse de panică și se 
atacă cu violență între ele, ucigînd pină șl matca. Această obser
vație, aparținînd profesorului vest-german Geza Altmann, a fost 
verificată în cazul a peske 16 000 de albine introduse în zone de 
înaltă tensiune. a „PARE STUPID ȘI CRIMINAL SA DAI SPE
RANȚE FALSE BOLNAVILOR DE CANCER" a declarat profeso
rul Francois Jacob într-un interviu publicat luni în cotidianul pa
rizian FRANCE SOIR. Această afirmație constituie o replică la 
informațiile făcute publice de Academia de științe a Statelor 
Unite cu privire la cercetările biologice întreprinse la Institutul 
Pasteur de savantul francez împreună cu profesorul Robert Fauve. 
„Da, adaugă profesorul Jacob. Noi am descoperit ceva. Dar pe 
planul biologiei pure. Va rezulta din aceasta vreodată ceva care 
să fie folosit în domeniul terapeuticii ? Nimic nu permite să se 
întrevadă așa ceva". El a mai spus : „A da cea mai mică speranță, 
pentru moment, nu ar putea declt să antreneze cele mal crude 
decepții. Noi am decis să nu spunem nimic" a PUTERNICE PRE
CIPITAȚII AU FOST ÎNREGISTRATE In ULTIMELE ZILE IN 
R. D. GERMANA, mai ales în sudul țării. Numai în două zile. în 
regiunile Dresda și Karl-Marx-Stadt, precipitațiile au totalizat 
între 20 și 50 de milimetri, ceea ce corespunde mediei pe Întreaga 
lună decembrie. Fenomenul a contribuit, de asemenea, la creșterea 
debitului cursurilor de apă « DE 130 DE ORI MAI DULCE DECIT 
ZAHĂRUL. Proprietatea aparține unui edulcorat — Acetosulfamul 
— obținut în laboratoarele societății Hdchst, de Ungă Frankfurt 
pe Main. Noul produs are gust agreabil, intens dulce și e ușor 
solubil în apă. Deocamdată urmează să fie supus unei serii de 
teste, care să probeze totala sa lipsă de nocivitate.

• ÎN CADRUL unei întîlniri 
pe care a avut-o, luni, cu șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Nicosia, președintele Cipru
lui, arhiepiscopul Makarios, a 
declarat că va face tot ce-i va 
sta în putință „pentru găsirea 
unei soluții pașnice, care să 
asigure ciprioților greci și turci 
posibilitatea de a trăi în pace".

Agenția France Presse infor
mează, totodată, că întrevederea 
dintre Glafkos Clerides, pre
ședintele Parlamentului cipriot 
grec, și Rauf Denktaș. vicepre
ședinte al Republicii Cipru și 
șef al comunității cipriote turce, 
programată pentru luni, 
mai avut loc.

• îngrijorări la 
berra

nu a

Can

Gough• PRIMUL ministru 
Whitlam a anunțat că guvernul 
australian a trecut la elaborarea 
unui program privind reducerea 
importurilor. Se preconizează 
introducerea unor obstacole ta
rifare selective, principalele do
menii vizate fiind automobilele, 
confecțiile, mobila etc. Planul 
guvernamental urmează a fi 
transpus in fapt la începutul 
anului viitor.

în urmă cu 15 luni, guvernul 
a redus cu 25 la sută taxele va
male, ceea ce a avut ca efect 
sporirea in proporții îngrijoră
toare a importurilor și dezechi
librarea balanței comerciale.

• LA BRUXELLES a avut 
Ioc ședința de învestitură a 
noului comitet de conducere 
al Asociației culturale Bel- 
gia-România. în calitate de 
președinte a fost ales profe
sorul Eli Troclet, ministru de 
stat, membru al Biroului 
Național al Partidului Socia
list Belgian.

Cu acest prilej, a fost 
adoptat planul de acțiune pe 
1975, programul Asociației vi- 
zind dezvoltarea raporturilor 
culturale și de prietenie din
tre Belgia și România.

pe scurt
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