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REPERE '74 Lucrătorii din industria de confecții

• ambasadorul iranului

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri di
mineața, pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Iranu-

lui la București, Sadegh Sadrieh, 
în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

• AMBASADORUL REPUBLICII

POPULARE CONGO

La 21 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Congo la București, Eugene

Germain Mankou, în legătură cu 
încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu ambasado
rul congolez într-o atmosferă 
cordială.

ÎNCHEIEREA

LUCRĂRILOR

• NOUL AMBASADOR AL NORVEGIEI

CARE ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE

DE ACREDITARE
în ziua de 21 decembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Torfinn Oftedal, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Norvegiei în țara noastră.

în cadrul solemnității au luat 
cuvîntul ambasadorul Torfinn 
Oftedal și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, prietenească 
cu ambasadorul norvegian, Tor
finn Oftedal.

La ceremonia prezentării seri- . 
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Va
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Mesajul Comitetului
Executiv al F.M.T.D.

Aprovizionarea 
tehnico-materială

a
un

Capitalei raportează 
remarcabil succes: SESIUNII adresat tineretului din

ACTIVITATE

HOTĂRÎTOARE
ÎN REALIZAREA

SARCINILOR DE PLAN
înfăptuirea sarcinilor mari care stau în fața 

economiei noastre în anul 1974, depinde* în bună 
măsură de aprovizionarea tehnico-materială a 
producției, de gospodărirea judicioasă a resur
selor de materii prime și materiale. Este un sec
tor hotărîtor pentru desfășurarea în bune con
diții a activității productive. Experiența a dove
dit că ori de cîte ori s-au înregistrat deficiențe 
și lipsuri în aprovizionarea cu materii prime a 
întreprinderilor, s-a ajuns Ia manifestări nega
tive în activitatea economică.

După încheierea contractelor furnizor-benefi- 
ciar, acesta din urmă nu trebuie să se mulțu
mească cu așteptarea termenelor de livrare a 
materiilor prime și materialelor. Numai legătura 
permanentă între cei doi factori poate conduce 
la o livrare ritmică și în condițiile stabilite de 
contract. Fără îndoială că o economie modernă 
presupune și o situație corespunzătoare a stocu
rilor de materiale și produse. Ceea ce nu scu
tește cu nimic centralele și întreprinderile de a 
urmări modul în care se asigură baza materială 
a planului și de a interveni cu maximă operati
vitate ori de cîte ori apar dereglări în procesul 
de aprovizionare. Zilnic aflăm de noi inițiative, 
de soluții deosebit de eficiente menite să schim
be volumul de producție obținut pe schimb de 
lucru, în sensul creșterii acestuia. Or, depășirile 
de plan, realizarea unor cantități sporite de 
produse nu se poate face cu un stoc de pro
ducție de o zi sau două.

Activitatea de aprovizionare tehnico-materială 
presupune totodată și gospodărirea cu înalt simț 
de răspundere a materiilor prime și materialelor. 
Iată de ce este nevoie ca în permanență, con
comitent cu îmbunătățirea tehnologiilor, să se 
optimizeze și normele de consum. La Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Soluționa
rea tot mai bună a problemelor aprovizionării 
impune și intensificarea eforturilor pentru pune
rea în valoare de noi rezerve de materii prime, 
pentru elaborarea tehnologiilor necesare valori
ficării resurselor cu un conținut util mai redus 
sau aflate în condițiuni mai dificile de exploa
tare". Este o direcție căreia toți factorii intere
sați trebuie să-i acorde o deosebită atenție. Fo
losirea pe scară mai largă a înlocuitorilor, ape
larea în măsură tot mai mare la materiile prime 
indigene, sînt aspecte Ia fel de importante ca 
și aprovizionarea ritmică. Utilizarea rațională a 
fiecărui gram de materie primă este o datorie 
nu numai a centralelor și întreprinderilor ci a 
fiecărui om al muncii. Diminuarea continuă a 
cantităților de materie primă consumate la 
realizarea produselor, reprezintă implicit, o sur
să de rezerve, deci o aprovizionare permanentă 
a locurilor de muncă.

Pentru simplificarea activităților de aprovizio
nare, una din cerințele imediate, constau în tipi
zarea materialelor, pieselor, subansamblelor și 
mașinilor utilizate. Miile de sortimente de ma
teriale, sutele de tipuri de utilaje destinate ace
luiași sector (productiv, îngreunează considerabil 
evidența deci și distribuirea corespunzătoare 
a lor.

Respectarea disciplinei contractuale și a nor
melor de copsum, reducerea consumurilor spe
cifice prin reproiectarea produselor, programa
rea pe luni și decade a livrărilor — iată direc
țiile principale în care este necesar să se acțio
neze în vederea realizării unei aprovizionări 
tehnico-materiale corespunzătoare.

IOAN VOICU

„La 30 Decembrie vom lucra în 
contul lunii iunie a anului viitor
Printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, Consiliul oamenilor muncii al 
Centralei industriei confecțiilor din București se angajează 
ca în cinstea celei de a 30-a aniversări a eliberării și a 
Congresului al Xl-lea al partidului să obțină succese și mai 
mari în îndeplinirea cincinalului înainte de termen

Textul telegramei în pagina a 2-a

ROADELE
ÎNTRECERII

Cei peste 27 000 de tineri din întreprinderile 
municipiului Cluj, âfî trenați in întrecerea ute- 
cistă, s-au angajat să realizeze în acest an o 
producție suplimentară în valoare de 27,5 mili
oane lei.

Din datele centralizate la Comitetul 
pal Cluj al U.T.C., aflăm că pînă la 
anului vor mai da încă 5 milioane.
COMBINATUL DE PIE
LE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE 

„CLUJANA"

Ing. loan Valentin, 
membru al comite
tului U.T.C. : Fa(â 
de prevederile cinci
nalului sintem în a- 
vans cu 197 de zile. 
Anul 1973 îl vom în
cheia, de asemenea, 
cu depășiri importan
te la mai toți indica
torii. O arată și rezul
tatele pe 11 luni ; 
101,95 la sută la pro
ducția globală și 102,-1 
la sută la producția 
marfă. Pînă la sfirși
tul anului vom reali
za. în plus, însemnate 
cantități de încălță
minte. piei prelucra-, 
te, talpă artificială și 
talpă de cauciuc. Noi, 
tinerii ne-am angajat 
să realizăm în acest 
an o producție supli
mentară de 5,2 milioa
ne lei, dar am dat, 
deja, mai mult. Ini
țiative uteciste în spri
jinul producției : „Eu 
produc, eu controlez, 
eu răspund", ,,Să eco
nomisim energie elec
trică și utilități în va
loare de cel puțin 350 
lei pe lună în fiecare 
organizație".

INTREPRINDEREA ME
CANICA DE MATE
RIAL RULANT „16 FE

BRUARIE"

Ing. Lucia Crișan, 
membră a comitetului 
U.T.C. : Colectivul în
treprinderii. noastre a 
hotărît să realizeze 
cincinalul în patru ani. 
Pînă acum am acu
mulat un avans de 185 
de zile, lucrăm în 
contul lunii iulie 1974. 
Ne integrăm, deci, în 
graficul de înfăptuire

LIMBAJUL
CURA T

de ACULIN CAZACU

anticipată

munici- 
sfirșitul

produc
ției anului 1975. Apor
tul tinerilor ? în ca
drul întrecerii ute- 
ciste ne-am angajat 
să realizăm prin efor
turi proprii o produc
ție suplimentară de 3 
milioane de lei. EL- 
dent, pe lingă angaja
mentul de 16 milioane 
de lei luat inițial de 
colectivul întreprin
derii, la care, partici
păm desigur, și noi. 
Pînă la sfirșitul anu
lui vom mai da o pro
ducție suplimentară 
de circa 100 000 lei. în 
această luptă cu tim
pul s-au evidențiat in 
special tinerii de la 
secțiile prelucrări me
canice și locomotive 
Diesel hidraulice.

ÎNTREPRINDEREA 
„UNIREA"

Ing. Vasile Hadna- 
gy, locțiitorul secre
tarului U.T.C. : La 1 
decembrie. colectivul 
întreprinderii noastre 
raporta realizarea sar
cinii anuale de ex
port cu o depășire 
150 000 lei valută 
importante depășiri 
mai toți indicatorii 
plan. Am realizat 
10,6 la sută mai multe 
mașini textile și cu 
17,3 la sută mai mul
te piese de schimb de- 
cît era planificat. Tre
buie să arăt că anga
jamentul tinerilor de 
a da producție supli
mentară în valoare de 
1,7 milioane lei a fost 
realizat cu aproape o 
lună mai devreme. în 
cadrul întrecerii ute- 
ciste au apărut o se
rie de inițiative de 
mare efect.

MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
în temeiul prevederilor 

Regulamentului de funcțio
nare a Marii Adunări Na
ționale, în ședința sa din 

decembrie a.c., Biroul

Marii Adunări Naționale a 
hotărît închiderea lucrări
lor Sesiunii a Xl-a a actua
lei legislaturi.

(Agerpres)

Republica Socialistă România
Participanții Ia reuniunea Comitetului Executiv al Federației 

Mondiale a Tineretului Democrat organizată la București, intre 
17—20 decembrie 1973, adresează salutul lor călduros tineretu
lui român, organizației sale revoluționare — Uniunea Tineretu
lui Comunist — și exprimă mulțumirile cele mai sincere pentru 
condițiile asigurate bunei desfășurări a reuniunii Comitetului 
Executiv, pentru ospitalitatea și atenția cu care au fost înconju
rați în timpul șederii lor in România.

Știm că tineretul român, împreună cu întregul popor, parti
cipă activ la viața economică și social-politică a țăriiț, la per
fecționarea noii societăți, la progresul multilateral al României 
socialiste. Nobilele tradiții de luptă ale organizației voastre sint 
îmbogățite astăzi, în condițiile socialismului, prin exercitarea 
noilor responsabilități ce-i revin în educarea și formarea tine
retului în viața socială, prin contribuția sa proprie la afirmarea 
idealurilor de libertate, pace și colaborare între popoare.

Cunoaștem participarea activ^ a Uniunii Tineretului Comu
nist, a întregului tineret român, la dezvoltarea solidarității mi
litante cu tînăra generație de pretutindeni, ia promovarea unei 
largi cooperări, a unor contacte permanente, a unui dialog viu 
cu tineretul progresist și democrat al lumii, cu 
mișcări de tineret de diferite orientări politice 
animate de idealurile nobile ale păcii, securității 
între popoare.

Comitetul Executiv ,al F.M.T.D. apreciază în mod 
tribuția activă a Uniunii Tineretului Comunist din România la 
activitatea federației, la înfăptuirea obiectivelor sale de unire 
a tinerei generații în lupta împotriva imperialismului; a exploa
tării capitaliste și reacțiunii, pentru democrație, pace și pro
gres social, pentru triumful unei politici noi, de colaborare 
fructuoasă între popoare.

Noi, participanții la reuniunea Comitetului Executiv al 
F.M.T.D.. exprimăm profunda noastră gratitudine pentru pri
mirea călduroasă ce ne-a fost rezervată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al R. S. România — 
nouă și elocventă mărturie a atenției pe care o acordă locului 
și rolului activ al tineretului în viața internațională.

în numele întregii noastre Federații, care cuprinde în rîndu- 
rile sale cercuri largi ale tineretului democrat și progresist de 
pe toate continentele, salutăm poporul și tineretul român și le 
dorim să obțină, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
noi și importante succese în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în eforturile pentru consolidarea păcii și 
securității internaționalei, pentru înfăptuirea aspirațiilor popoa
relor de libertate, independență și progres social.

organizații și 
și ideologice, 
și colaborării

deosebii con-

*

0 NOUA EDIȚIE SPECIALA A SCINTEII TINERETULUI

TINERII SATULUI
(In paginile III, IV, V si VI)

în anul viitor

vom călători
mai mult!

— ne declară tovarășul ION FLORESCU,
adjunct al ministrului turismului

in interviul pe care-l publicăm in pagina a ll-a

ÎNVĂȚĂTORUL

Am citit undeva că, după 
opinia a numeroși cercetă
tori, limba română este una 
dintre cele mai interesante 
din lume. Prin geneză, prin 
structuri și prin paleta su
gestiei sale. Instantaneu, 
mi-am adus aminte de ex
presia „mult e dulce și fru
moasă...", ea însăși o con
strucție de o frăgezime sur
prinzătoare și de un echi
libru durabil. Vorbim o lim
bă căreia Eminescu i-a rele
vat cu vigoare putința de a

genera modelul imaginii per
fecte trecute prin filtrul 
simțirii și din care Arghezi 
a iscat „cuvinte potrivite" în 
tonuri de forță nemărginită. 
Nu sînt specialist în materie 
și poate că sînt lipsit, ca a- 
tare, de o anume răceală po
zitivistă pe care ți-o dă pro- 
fesionalitatea în acest caz. 
Potj, de aceea, să vibrez mai 
mult la simplul gînd că în 
tezaurul nostru lexical sînt
(Continuare în pag. a ll-a)

Alte amănunte în pagina a Vll-a

• Asta
nuri suplimentare • In „Orașul" de pe Aleea Circului • Invitații 
la revelioanele tinerilor bucureșteni • Săli de sport cu prioritate 
pentru elevi.

VACANȚA
seară primul carnaval • Operativitate la C.F.R.: 14 tre-

I. MORARU
Mi-a scris învățătorul din sat. Om al școlii 

de aproape patruzeci de ani, ochiul și auzul 
j lui și gîndirea au îmbrățișat generații la 

rînd, ca într-o carte, dincolo de cărțile într-un 
; fel aceleași și aceleași, mereu — matematica 

și citirea - dincolo de număr și dincolo de 
literă. într-o carte de aproape patruzeci de 
ani deschisă sub ceruri și 
s-o semneze cu numele și 
școală, Șerban Ciobanu. O 
și a celor ce i-au trecut 
departe, pentru ca el să 
de veghe, și s-o ia de la capăt 
mereu — munca învățătorului 
are ceva din mitul și 
lui Sisif, tinde virtual 
ceasta — cu greutatea 
rînd de copii și copii 
păsări pregătite pentru 
rul să i se aprindă, patină pe inimă, curcu
beu. Mi-a scris că a nins și înțeleg că su
fletul lui e curat. Pentru el, mulți am ră
mas într-un fel tot copii, tot într-o bancă, 
undeva într-un rînd, la fereastră, și sufletul 
Tui se grăbește să anunțe o bucurie de copil : 
a nins.

Va fi prima zi de vacanță și sufletul lui a 
făcut să ningă, mi-a scris învățătorul din sat 
și în podgorii eu am auzit arbori și stele 
cum cîntă, am auzit cum în vîrfuri de crengi 
și la streșini se sparg, ca niște cristale 
de-acum, norii. La vîrsta lui de azi, învățăto-

v __________ _____

soare și pe care 
prenumele lui de 
carte care e a lui 
pe sub 
rămînă

ochi, mai 
tot acolo,

rul nu mai poate avea vacanță. De aproape 
patruzeci de ani călătorește. Cu gîndul, în 
tot atîtea locuri pe unde s-au așezat și 
trăiesc — cîți or fi ? — foștii săi elevi, orizon
turile sale, dacă vreți, punctele sale cardinale 
în care se risipesc ani, se adună destine, se 
înmănunchează nădejdi. Pe la noi totul e ca 
și pînă acum, scrie el, și înțeleg că e bine, 
a nins și dealurile se odihnesc. Hesiod pre
gătește muncile de primăvara, il vom vedea 
odată cu iarba dar pinâ 
ningă și să

supliciul 
către a- 
unui alt 
înainte, 
zbor, parcă, și zbo-

A. I. ZĂINESCU

atunci e bine să 
ascultăm ce spun clare zăpezile. 
Să le privim cu căldură. Vin e 
din belșug, mai adaugă, iar la 
nunți veselia se dublează.

învățătorul I Ochi neodihnit, 
vede și pentru cei plecați 
amintește semnele locului, 
dinții pentru care el e un sfet- 

Deși 
urcă,

nele vîrstei
nic. Nu l-am văzut niciodată obosit, 
de aproape patruzeci de ani el urcă, 
încet către școală și urcă odată cu el umeri și 
mîini de copii, se încarcă de greutatea frun
ții și inimii lor proaspete. îl văd acum cu un 
baston alb în mînă. pipăie parcă pămîntul 
și vede cu el în adîncuri, ochii lui sînt încer- 
cuiți de litere, nume și numere acum, 
așa cum dealurile, iarna, se-ncercuiesc cu 
pezi. Niște trandafiri, parcă, zile și nopți 
decembrie albe care-au înflorit sau, cum 
vățătorul s-a grăbit să anunțe, a nins.

Mi-a scris învățătorul din sat.

tot 
ză- 
de 
în-
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITIC U. T. C,

ÎNTR-O ORGANIZAȚIE DIN FOCȘANI

EVIDENT 
TOTUL E PUS 
LA PUNCT! 
dar nu era evidentă

decît... lauda
— De fapt, noi așa am înțe

les la instruirea care a avut loc la. 
municipiu că trebuie să proce
dăm în legătură cu cuprinderea 
tinerilor la învățămîntul politic 
U.T.C.. Și am acționat ca atare 
— îmi declara Nicolae Neâgu, 
locțiitorul secreta-ruîui- comitetu
lui U.T.C. de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Focșani. 
„Așa am înțeles" se referea la. 
faptul ca din totalul de 550 de 
uteciști in evidență, cuprinși la 
învățămîntul politic U.T.C. nu 
erau decît 380'. De la Imn în
ceput se omiseseră tinerii mem
bri de partid. Dar și așa situația 
nici pe departe nu este cea 
exactă, pentru că în cadrul a- 
cestui comitet nimeni iau știa 
nimic precis. Că învățămîntul 
s-ar fi deschis, dar parcă nu 
chiar la toate cele. 14 cercuri, 
că, bineînțeles, la această formă 
de pregătire politică participă, 
toți tinerii pînă Ia 30 dte ani, 
dar parcă nu în toate organiza
țiile s-au luat măsuri-în acest 
sens, că... Sînt doar frînturi din 
discuția pe care am avut-o cu. 
factorii responsabili din comitet» 
în prezența lui Constantin Dan- 
ciu, activist al Comitetului mu
nicipal Focșani al U.T.C.. care 
răspunde de organizația C.P.L. 
și care eia la fel de nedumerit 
ca și mine.

Răspunsul la situația confuză 
întîlnită la comitet l-am căutat 
în cinci organizații. Și aici bîj- 
bîiala, care trăda totala necu
noaștere, înlocuia concretețea 
care trebuia să existe după pe
rioada cînd, teoretic, învățămîn
tul politie U.Ț.C. se deschisese. 
Situațiile prezentate de secretari 
dovedeau în primul rînd că nici 
acum nu se cunosc instrucțiu
nile, iar varietatea modalităților 
de cuprindere a tinerilor la 
forma de pregăUre jjoliiică b>- 
losiite de organizații era, în ‘ul
timă instanță, darul imaginației 
fiecărui secretar. Așa se face ca 
ițele se încurcau din ce în ce 
mai rău. Cu cît secretarii ne 
prezentau o situație aproape 
roză, cu atît tinerii habar n-a
veau că ei — care doar partici
paseră la deschiderea învăță- 
mîntului politic — ar fi cuprinși 
la vreuna din formele de pre
gătire politicp-ide’ologică.

Prin întrebările pe care le a- 
dresara voiam să aflu dacă toți 
tinerii între 14 și 30 de ani sînt 
cuprinși în cercurile de pregă
tire. „Evident — îmi răspun
deau pe rînd secretarii de Ia or-

desfășoară activitatea patru or
ganizații U.T.C. care totalizează, 
după situațiile prezentate de se
cretarii acestora, un număr a- 
proximativ de 90 de cursanți, 
au fost găsiți tineri între 14 și 
30 de ani nici mai mult nici 
mai puțin decît.. 121. Deci nici 
măcar evidența celor care vor 
participa nu era pusă aici la 
punct.

Este ușor de înțeles, din 
cele relatate că în organizațiile 
U.T.C. de la C.P.L. s-a pornit 
greșit de la început. începutul 
fiind chiar instruirea care a a- 
vut loc la municipiu. Dar toate 
aceste nereguli puteau fi lichi
date foarte simplu prin inter
venția activistului care, răspunde 
de organizația mai sus amintită. 
Dumnealui însă nu a făcut ni
mic. A lăsat să curgă lucrurile 
la voia întîmplării. Singurul 
fapt că responsabilul cu pro
bleme de propagandă de la ni
velul comitetului U.T.C., Ilie 
Gușe, informa că treburile se 
desfășoară normal, a făcut ca 
nimeni să nu mai controleze. Nu 
s-a controlat nici dacă toți tine
rii între 14 și 30 de ani parti
cipă la adunarea generală des
chisă în care, o dată la două 
luni, se desfășoară și învățămîn
tul politic '.T.C., și nici dacă 
acesta, dună perioada rezervată 
deschiderii lui, s-a deschis in
tr-adevăr. La toate nivelele se 
știa că treburile sînt puse la 
punct. înșiși secretarii organiza
țiilor respective ne puteau da re
lații cu lux de amănunte. Dar fie 
•ă tinerii se numeau Costel Pos- 
tolache, Gh. Avram, Dumitru Pe- 
trea, Ionel Șerbănoiu de la „Ma
șini 1“ sau Gh. Ștefan, Stoica 
Dima, Constantin Sîrbu de la 
„Pregătire 1“, ne dădeau up sin
gur răspuns : „Nu particip la 
nici o formă de pregătire politi
că în cadrul organizației U.T.C.".

Situația existentă poate fi în
dreptată mai ales că ne aflăm 
încă la început. Condiția este, 
însă, să se renunțe la vorbe 
goale si dezinformări și să se 
acționeze concret. Instrucțiunile 
privind conținutul și organizarea 
activității politico-ideologice a 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
sînt clare, dar ele nu se pot 
transpune în practică decît prin 
efort perseverent.

La Gura Humorului

— Vă rugăm să prezentați 
cititorilor „Scînteii tineretu
lui44 principalele obiective și 
acțiuni care definesc anul 
turistic ’74.

: — Frumusețile și realizările 
patriei noastre, condițiile mul
tiple oferite pentru odihnă și 
tratamente, precum și dezvolta
rea bazei tehnico-materiale ă 
turismului au determinat o 
creștere vertiginoasă a circula
ției turistice, interne și interna
ționale. Iată, de mai mulți ani 
România se situează printre ță
rile cu un ritm înalt de creștere 
în circulația turistică internațio
nală. în ultimii' 3 ani. din 1970 
pînă în prezent, numărul turiș
tilor străini care au vizitat Ro
mânia a crescut cu circa 50 la 
sută. Datorită creșterii presti
giului internațional al Româ
niei, ca urmare a politicii con
secvente a statului nostru de 
promovare a colaborării și coo
perării cu toate, țările lumii. în 
urma prospectării pieței turis
tice externe, contractărilor și a- 
ranjamentelor încheiate de Mi* 
n.isterul Turismului cu nume
roase țări — se estimează că 
în anul 1974 numărul turiștilor 
care ne vor vizita țara să spo
rească și mai mult. De a- 
semenea. se va înregistra o 
creștere a ntimărului de turiști 
români, tineri si virstnici, care 
vor călători peste hotare. în 
acest sens s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor . si 
diversificarea excursiilor peste 
hotare în țările vecine. O dez
voltare similară înregistrăm : și 
îp circulația turistică internă, 
atingînd în acest an nivelul’de 
peste 7 milioane de turiști. Si 
Ia acest capitol se prevede o 
creștere în 1974, de circa 1.5—2 
milioane. Lărgirea circulației 
turistice, pe litoral și în inte
riorul tării, atît pentru turiștii 
străini, cît și pentru turiștii ro
mâni se explică, desigur, prin 
faptul că avem un potențial tu
ristic foarte bogat, o bază ma
terială adecvată, o tradiție și p 
faimă recunoscută a ospitalității 
românești. Țara noastră poate 
să prezinte o ofertă turistică, 
pentru toate sezoanele și de 
multe ori, prioritară pe plan 
internațional. Litoralul, cu 
cele 114 000 de locuri, de-

țihd o pondere importantă 
în această ofertă, fiind so
licitat pentru vacante indivi
duale sau familiale, de lungă 
durată și pentru sejur de o- 
dihnă, de distracție și de cură. 
Calitățile terapeutice ale apelor 
și nămolului din lacul Techir- 
ghiol. sau ale apelor mezoter- 
male de la Mangalia conferă li
toralului npsțru un caracter de 
unicitate, permițînd îmbinarea 
vacanței la mare cu un bineve
nit tratament anti-reumatismal. 
Am luat măsuri pentru ca și în 
lunile mai. iunie și septembrie, 
octombrie, care s-?au dovedit la 
feri de însorite și primitoare, 
prin acordarea de facilități, ca-

„LA 30 DECEMBRIE VOM LUCRA ÎN 
CONTUL LUNII IUNIE A ANULUI VIITOR

Recent, Consiliul oamenilor 
muncii al Centralei industriei 
confecțiilor din București a dez
bătut, împreună cu conducerea 
ministerului de resort, cifrele de 
plan pe anul 1974. în cadrul 
dezbaterilor s-a reafirmat hotă- 
rirea celor 76 000 de lucrători 
din întreprinderile Centralei de 
a realiza, înainte de termen, 
sarcinile actualului cincinal, 
subliniindu-se că angajamentul 
se bazează pe rezultatele obți
nute în primii trei ani ai cin
cinalului. In acest sens, s-a a- 
rătat că producția suplimentară 
înregistrată de centrală, la sfîr- 
șitul celor trei ani, se ridică la 
5,4 miliarde lei. Pornind de la 
asemenea rezultate, se aprecia
ză că la 30 decembrie 1973 co
lectivele centralei vor produce 
tn contul lunii iunie 1974. iar la 
data de 30 decembrie 1974 vor 
lucra în contul trimestrului IV 
al ultimului an al cincinalului.

Raportînd Comitetului Cen
tral, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, despre aceste re
zultate și despre preocupările 
lucrătorilor din unitățile Cen

tralei industriei confecțiilor — 
București de a obține realizări 
și mai mari în anul viitor, Con
siliul oamenilor muncii arată, 
printre altele, în telegrama a- 
dresată secretarului general al 
partidului :

Sîntem hotărîți să cinstim cu 
fapte deosebite cea de-a 30-a a- 
niversare a eliberării și cel 
de-al Xl-lea Congres al parti
dului. așa cum demonstrează 
realizările noastre de pînă a- 
cum și angajamentele noastre 
viitoare.

Principala cale pe care vom 
obține aceste rezultate o consti
tuie perfecționarea întregii pro
ducții. în acest sens, vom ex
tinde acțiunea de reorganizare 
și asupra întreprinderilor noi in
tegrate, vom promova tehnica și 
tehnologiile avansate, ne vom 
ocupa de ridicarea nivelului de 
cunoștințe profesionale ale în
tregului colectiv. Așa cum ați 
indicat dumneavoastră la ple
nara Comitetului Central din 
noiembrie a.c. am trecut la 
mobilizarea și mai intensă a re
zervelor de care dispunem în

domeniul capacităților de pro
ducție, la organizarea rațională 
a fluxului de fabricație, la u- 
tilizarea cu spirit gospodăresc a 
materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei. In 
același timp, vă informăm că în 
preocupările noastre criteriile e- 
ficienței se situează pe primul 
plan, conștienți fiind că pro
ducția suplimentară pe care ur
mează s-o realizăm trebuie să 
fie obținută. îr condiții calitativ 
superioare și cu cheltuieli cît 
mai reduse.

Sintem conștienți că realizarea 
obiectivelor pe care ni le-am 
propus implică îmbunătățirea 
stilului de muncă, rezolvarea 
operativă, la fața locului, a 
problemelor complexe pe care 
le ridică producția, unirea tu
turor forțelor spre țelurile 
stabilite, o perfectă organizare, 
ordine și disciplină.

în întreaga noastră activitate, 
se spune mai departe în tele
gramă, ne însuflețește minuna
tul dumneavoastră exemplu, 
stilul de muncă pe care-1 pro
movați, intransigența față de

lipsuri, principialitatea părtini* 
că. Vă asigurăm că în acest 
spirit vom acționa și noi în ve
derea îndeplinirii sarcinilor 
mari care ne revin.

Permiteți-ne. și cu acest pri* 
lej, să vă mulțumim, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru tot ce faceți, în domeniul 
politicii interne ca și al politi
cii externe spre binele poporu
lui nostru, în interesul cauzei 
păcii și socialismului. Măsurile 
adoptate pentru creșterea sala
riilor mici, pentru încadrarea 
industriei textile într-o catego
rie superioară au fost primite 
de colectivele noastre cu multă 
satisfacție, pentru care vă 
adresăm din inimă cele mai 
calde mulțumiri.

Cu aceste gînduri ne adresăm 
dumneavoastră, acum în prag de 
an nou și vă îmbrățișăm cu 
toată căldura tovărășească, noi 
și toți lucrătorii din industria 
de confecții, urîndu-vă să trăiți 
La Mulți Ani, multă putere de 
muncă, sănătate și fericire, 
dumneavoastră și familiei dum
neavoastră.

programele noastre, avem o 
imagine cuprinzătoare a bogă
ției și diversității ofertei tu
ristice în anul 1974.

— Dezvoltarea circulației 
turistice, presupune o dez
voltare corespunzătoare a 
bazei tehnico-materiale a 
turismului. în acest * sens, 
care sînt prioritățile. în pro
gramul de investiții pentru 
’74, și în următorii ani ?

— în cadrul orientării date 
de partid spre dezvoltarea tu
rismului în interiorul tării, sint 
stabilite o serie de obiective și 
priorități care prevăd amplifi
carea circulației- turistice în toa
te zonele turistice ale țării na

biective, prevăzute să fie date 
în folosință în 1975. Este vorba 
de 2 hoteluri de acest gen ce 
se vor construi la Mamaia, unul 
la Herculane și altul la Călimă- 
nești-Căciulata. ’ însumînd. in 
total, aproape 1 300 de locuri. 
Aș mai adăuga amenajările și 
construcțiile hoteliere de la Sîn- 
georz Băi. Covasna. Slănic Mol
dova. Tușnad. Felix și Călima- 
nești. care au mărit capacitatea 
de primire în stațiunile balnea
re cu peste 1 800 locuri. Un al 
doilea capitol îl formează in
vestițiile pentru dezvoltarea sta
țiunilor montane. în anul viitor ■ 
zestrea acestora va spori cu 
două hoteluri (Cimpulung-Muș-

folosința, ori va începe con
strucția lor.

— Lărgirea bazei tehnico- 
materiale, modernizarea tu
rismului, creșterea calității și 
diversificarea serviciilor pre
supun, cum e firesc, asigu
rarea unui personal calificat. 
Ce ne puteți spune în acest 
sens ?

— Pentru 1974 continuăm po
litica de selecționare exigentă 
a lucrătorilor, în special din 
rindurile tineretului, și de sta
bilizare a acestora, pe posturi, 
asigurînd calificarea prin școli 
profesionale, cursuri postliceale 
și ucenicie la locul de muncă, 
a 1 600 de specialiști în hotelă-

în anul viitor 
vom călători mai mult!

pacitățile litoralului să fie mai 
intens valorificate, beneficiarii 
reducerilor de tarife și ai unor 
programe distractive bogate să 
fie turiștii români. De fapt, tu
riștii străini care vin pe litoral 
în aceste luni se declară foarte 
mulțumiți. Munții Carpați ușor 
de escaladat -și bogat împădu
riți, sint prezenți în ofer
ta turistică de vară și în 
'cea de iarnă, prilejuind in 
egală măsură, concedii re
creative sau vacante ' pentru 
sport. O prioritate turistică ro
mânească o constituie. apoi, 
stațiunile balneoclimaterice 
în număr de circa 160 — care 
sînt situate. în general. în lo
curi pitorești și liniștite de 
țară. în preajma celor mai bo
gate surse naturale de aoe mi
nerale și termale din Eurooa. 
Adăugind la aceasta călătoriile 
în circuit prin întreaga tară, vi
zitarea orașelor. nenumăratele 
itinerarii culturale și folclorice, 
de genul ..Brâncuși44. ,.Enescu“. 
sau itmerariile de st”nii, vp’a- 
jele pentru tinerii căsătoriți, tu
rismul automobilistic, turismul 
snortiv. de. vînătoare. de echita- 
ție. nautic, de congrese și schim
buri de experiență prezente în

— ne declară tovarășul ION FLORESCU, 
adjunct al ministrului turismului

numai pe litoral și în tot cursul 
anului nu numai in sezonul es
tival — vor fi lansate în circuit 
Maramureșul. Porțile de Fier, 
Munții Apuseni etc. — dar cu 
precădere se va dezvolta turis
mul montan și curativ — bat- 
near. Dacă în cincinalul trecut 
ne-am concentrat eforturile 
pentru dezvoltarea bazei turis-, 
tice de pe litoral în acest cin
cinal am orientat investițiile 
pentru turism spre stațiunile 
balneo-climaterice. de munte și 
în diverse localității de pe tot 
cuprinsul țării. Aceasta va sa
tisface într-o măsură tot mai 
mare și cerințele pe plan intern. 
Astfel, mai întii se va avea în 
vedere dezvoltarea stațiunilor 
balneoclimaterice. în trimestre
le doi și trei ale anului ce vine 
vor fi date în folosință 4 noi 
hoteluri sanatoriale: Mangalia, 
cu 518 locuri, Felix (300). Her
culane (300). Sovata (300). în 
perspectivă sint alte cîteva o-

cel și Rarău), un teleferic cu 
cabină la Bîlea și un telescaun 
în Bucegi. Spre sfirșitul lui ’74 
se vor încheia amenajările Ce
tății Făgăraș care va fi dotată 
cu un hotel cu 62 locuri si un 

-restaurant cu 72 locuri. Tot î-n
1974 vor fi începute lucrările la 
alte 6 hoteluri cu o capacitate 
totală de peste 2 000 locuri la 
Poiana Brașov, Tușnad. Ciucaș, 
Sinaia II. Predeal, și Piatra 
Neamț Și o a treia direcție a 
investițiilor este aceea spre dez
voltarea capacităților de cazare 
în orașele cu mare flux turistic. 
Astfel. Capitala își va mări ca
pacitatea de primire, in noul an, 
cu circa 2 000 locuri în 4 hote
luri — Parc. Turist. Dorobanți. 
Armenească — iar în alte zone 
și orașe: Porțile de Fier (motel 
cu 96 locuri). Orșova (302 locuri). 
Arad (300 locuri). Suceava (272), 
Cluj (286) Pitești (30) etc — în 
total 1 800 locuri — sint date 
sau se află în curs de dare în

rie, alimentație publică și tu
rism. Peste 20 000 de cadre 
vor fi perfecționate în speciali
tate prin forme de reciclare. La 
București în 1974 va intra în 
folosință un hotel-școală bază 
modernă de instruire. Avem în 
vedere, de asemenea, formarea 
de ghizi-interpreti: în acest sens 
circa 1 000 de tineri participă, 
în prezent la un curs special 
de 6 luni prin secții speciale la 
Universitățile populare din Bu
curești și alte orașe.

— Prin ce se materializea
ză ideea diversificării presta
țiilor turistice ?

— în centrul atenției noastre 
stă multiplicarea formelor de 
distracții puse la dispoziția tu
riștilor, organizarea de unități 
de alimentație cu sisteme rapi
de de servire (restaurante-pen- 
siune și autoservire); asigurarea 
de localuri cu profil culinar a- 
liniat la preferințele tuturor ge
nurilor de turiști (restaurante 
cu specific românesc, berării, 
patiserii, bufete, cafenele); in
troducerea de meniuri cu 2—3 
variante: introducerea obligato
rie în barurile de zi a băuturi
lor răcoritoare, a produselor 
lactate și de patiserie, gustări,

sandviciuri etc. nominalizarea 
hotelurilor la vinzarea de locuri 
și aplicarea sistemului de cum
părare în rate a biletelor de va
canță; îmbogățirea patrimoniu
lui turistic cu terenuri de sport* 
locuri de joacă pentru copii, 
cursuri de învățare sau perfec
ționare a diverselor sporturi, 
între care șț cele nautice, pro
grame artistice și sportive, ex
cursii prin țară și peste hotare 
și altele.

— Cititorii noștri, tineri, de 
cele mai diferite vîrste și 
preocupări, sînt interesați să 
afle în ce măsură ministerul 
are in vedere dezvoltarea tu
rismului instructiv-educativ 
pentru tineret ?

— în colaborare cu B.T.T. 
dorim să organizăm un nou gen 
de excursii pe diferite categorii 
profesionale — elevi, student’, 
muncitori. țărani, intelectuali 
etc — cărora le asigurăm un 
program adecvat de instruire in 
domeniul lor de activitate. Se 
va dezvolta foarte mult turis
mul de sfîrșit de săptămină, 
lansind excursii de o zi cu au
tocarele. cu înscriere și plata pe 
loc, avind drept puncte de ple
care spre diverse destinații, în 
special spre zonele de agrement 
preorășenești, situate în princi
palele cartiere de locuințe din 
Capitală și celelalte orașe ale 
tării. Turismul de instruire și 
de schimburi de experiență va 
căpăta o mare amploare. Vom 
organiza. în acest sens tururi 
ale orașelor, excursii tematice 
pentru elevi, studenti. munci
tori tineri intelectuali. în ace
lași timp, vom sprijini foarte 
activ Biroul de Turism pentru 
Tineret în acțiunile sale pu- 
nînd la dispoziția agențiilor 
B.T.T., în condiții avantajoase 
— acordarea de facilități la 
transport, cazare etc — bazele 
noastre turistice. în special pen
tru acțiuni în zonele preorășe
nești, sau pentru vizitarea unor 
obiective economice, sociale, 
culturale, a monumentelor is
torice. în scopul cultivării la 
tineri a dragostei față de patrie, 
a spiritului de respect pentru 
valorile materiale și spirituale 
ale poporului nostru.

Interviu realizat de
VASILE CABULEA

Xanizațiile „Mașini 1“, „Pregă
tire 1“, „Finisaj", — dar, știți 
la noi nu prea mai sînt uteciști 
pînă la 30 de ani. Așa eă în 
mare cercurile de învățămînt 
coincid cu organizațiile U.T.C. 
din care am scăzut membrii de 
partid".

Pentru a mă edifica mai bine 
am apelat la fișele de protecția 
muncii, oglindă fidelă a pre
zenței tuturor salariaților în u- 
nitățile economice. Am ales a- 
cest procedeu pentru că el este 
la îndemîna oricui, deci și a ce
lor care se ocupă de învățămîn
tul politic. Și iată ce mi : s-a 
dezvăluit : pe raza unei secții 
de producție (Finisaj), unde își

ION TOMESCU

ngrnema
—

TORINO NEGRU : Excelsior (o- 
rele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) : Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 : 16 : 18.30 ; 20,45) ; Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) .

VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul
(orele 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ;

20 20); Capitol (orele 8.30: 1130; 
14.30 : 17.30 . 20.30).

TNTÎMPLÂRI CU COSA
TRA
10.15 : 18.45 . 21) ; București
8.45 : 11 : 13.30 : 16 I 18.30 : 
Favorit (orele 9.15 : 11.30 : 
16 ; 18.15 : 20.30).

FATA DIN ISTANBUL: 
val (orele 9; 11.15; 13.30: 16: 18.30; 
20,45).

JULIANE : Lumina (orele 9 30 ; 
12 ; 14.30 ; 17.30 ; 20.30).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR : 
(orele 9.15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18.13 ; 
20,30).

NOS-
Scala (orele 9: 11.15: 13.30; 

(orde 
21);

13 45 ;

Festl-

GAMMA 
Central

HORA $1 ROATA
(Urmare din pag,. V

sclipind stins în noblețea 
aurului lor închis în sine și în 
taina sa. Apoi am văzut coiful 
de au/ al unui rege gel și 
apoi coiful de aur al unui 
rege dac și în frenetica bo
găție a metalului care s-a 
mlădiat, și în bucuria de mare 
artist a dacului care îl rotun
jea, am simțit amintirea des
coperirii aceleia deja vechi, 
foarte vechi, a lutului care 
știe a hori rotund, în cea 
mai perfectă idee de împli
nire. Obsesivă, Hora a răsu
nat în toată acea fascinan
tă călătorie prin Istoria nea
mului meu. Ea se alcătuia 
încet, sub privirile înnobilate 
de emoție ale călătorului prin 
secuii, din ce în ce mai clară, 
din ce în ce mai sonoră, din 
ce în ce mai definită. Patria 
mea, cu relief rotund, închisă 
în sine și în inima sa, născă
toare de mari bărbați liberi în 
gîndul, patima și fapta lor, 
este un etern cîntec repetat, 
este nobila aspirație spre 
perfecțiune, iai această per
fecțiune se cheamă Libertate. 
Am văzut Columna, extraor
dinara operă a unui mare ar
tist roman, am văzut acolo, 
în metaforele, ideile și măr
turiile Columnei, toată istoria

românilor, așa cum avea ea 
să fie. Am văzut daci murind 
cu ochii ridicați spre cer, in
tr-un gest suprem și sfînt de 
trufie. Am văzut femei dace 
cu pruncii în brațe, mai no
bile ca Madona Sixtină,și prin 
veacuri, așa au fost femeile 
dace. Am citit pentru prima 
oară Miorița în piatra aspră 
a Columnei și am înțeles de 
ce acest popor, stăpîn peste 
o țară frumoasă ca o legendă, 
n-a pierit și nu avea cum să 
piară. Aspre erau chipurile 
bărbaților, aspre, de o su
perbă frumusețe aspră erau 
chipurile bărbaților din Istoria 
țării mele. Dar ei horeau în 
taină. Horeau în taina lor 
rotundă și hora era ca un 
ritual al libertății, și hora era 
aspirația spre perfecțiune. Ca 
un vuiet surd, ca un acord 
însîngeiat de orgă veneau 
prin secole răscoalele. Cînd 
înăuntru sau afară biciul ca 
un șarpe al oprimării, murdă
rirea acestui ideal străvechi 
de perfecțiune sufoca cerul 
liber al patriei mele, veneau 
răscoalele și hora devenea 
sălbatică și dură ca ciuleandra, 
și tot ce mișca în țară, fiul, 
ramul, se transformau în să
geată otrăvită pentru dușmani. 
Cînd a fost Horea-mpărat 
țara era o flacără verticală 
care cutremură și arde palate.

In sala muzeului unde trăiește 
amintirea lui Horea am pri
vit îndelung roata supliciului 
său. Eia o roată monstruoasă 
pentru că pîngărea ideea de 
rotund, atît de scumpă nea
mului meu. Acolo, pe roata 
aceea a curs sîngele nobil al 
celui care visa libertatea și 
frumusețea. A celui care, ca 
atîția alții, marii bărbați ai 
României, este chintesența și 
carnea străvechiului ideal. A- 
veatn să regăsesc mereu a- 
ceastă roată monstruoasă, 
perfecționată, ascunsă în me
tale, ascunsă în tun, ascunsă 
în glonț. In ziduri de închi
sori, în ziduri de mizerie, în 
ziduri de frig și foame. Va fi 
curs însă, în vinele primului 
copil născut dintr-un roman 
și o dacă singe care îngemăna 
dorul de cer liber, dor aspru, 
ascuns în perfecțiunea doinei, 
cu sublimarea sa superioară, 
șlefuită, a vechii Republici 
romane, pîngărită de împărați 
fanatici. Republica este pen
tru români scîncetul primului 
copil daco-roman, ideal vechi 
ca și acel copil care de mult 
este lut. Republica este poate 
pentru români un vis mult 
mai vechi, cîntat pe vasul u- 
nui olar din cultura Cucuteni 
Nici o roată barbară n-avea 
cum să-i stoarcă sîngele ne
muritor.

PETRECEREA : Victoria (orele
8.45 : 11 13.15 ; 15.45 . 18.15 ; 29,45).

CORTUL ROȘU Doina (orele 
8.45 : 12 45 ; 17.15 : 20) la ora li.3» 
desene animate pentru copii.

EVADAREA : Dacia (orele 9 ; 
11 15 . 13.30 . 16 . 18.15 ; 20.30).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Grivița (orele 9 : 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30); Aurora 
(OI ele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 15.45 ; 18 ;
20.15) .

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE ! Viito
rul (orele 10 ; 18 t 20).

MONTE CARLO : Timpuri Noi 
(orele 9.15 — 20.15 în continuare).

IN MUNȚI CRESTE UN BRAD 
VERDE • Giulești (orele 15.30 ; 18 ;
20.15) .

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Bu
cegi (orele 15.30 ; 18 : 20.15) î”'’ 
(orele 15.30 ; 18 : 20.15) î
(orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI :
cea (orele 15.30 ; 17.45 ; 20).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK: (orele 9; ..........
13 30; 16; 18,15; 20.30) ; vriona
(orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 15.45 : 18.1S ; 
20.30)

CU CĂRȚILE PE FAȚA : înfră
țirea (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

100 DE LEI : Cosmos (orele
15.30 ; 18 : 20.15)

Lira 
Arta

Pa-

11.13;
Gloria

PROGRAMUL
9.00 — Lumea copiilor ; 9.30 — 

De la Alfa la Omega — enciclo
pedie pentru elevi ; 10,00 — Telex ; 
10,05 — Selecțiuni din emislunea- 
concurs „Cîntare patriei" ; 10,30 — 
Bucureștiul necunoscut ; 10.45 —
Muzică populară ; 11.05 — Geneză
— reportaj TV. ; 11.25 — Pagini 
din „Album duminical" ; 12.00 — 
Telejurnal ; 16.00 — Telex ; 16.05
— Caleidoscop cultural-artistic ;
16.25 — Avanpremieră : 16,30 —
Emisiune în limba germană : 18,15
— ..Hercules '73^. Reportaj de la
a IV-a ediție a Festivalului in- 
terjudețean de folclor ; 18.40 —
Teleglob. Itinerar bulgar ; 19.00 — 
Biruit-au gindul... ; 19.20 — 1001 
de seri : „Șoricelul motorizat" 
(VII) ; 19.30 — Telejurnal. Cinci
nalul înainte de termen. 1973 —
an ho’ărîtor ; 20.00 — Cîntecul 
săptămînii : „Drag mi-e jocul ro
mânesc". Cîntă Anca Agemolu : 
20,05 — 52 de inițiative în 52 de 
săptămlnl : 20.15 — Teleenciclo- 
pedia : 21.00 — Film serial : ..Brett 
și Danny" : 21.50 — Cîntecele me
le... Spectacol muzical-distractiv ; 
22,30 — Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

16,00 — Film serial : „Omul din 
curtea de trecere" ; 17,05 — Uni
versitatea TV. ; 17,40 — Telex ; 
17,45 — Cîntece de dragoste ; 18.05
— Vlrstele peliculei — Magazin 
bilunar de cultură cinematogra
fică.

PROGRAMUL III

din Buzău

Bălcescu) : APUS 
ora 19.30 ; (Sala 

CUI I-E FRICĂ 
ora 
Bu- 

Măgureanu) : 
PUBLICI- 

Studio) : 
Teatrul 

Studio) : 
de

ora 19 30 ;
— ora
- Sala 
FUGIT 
Teatrul

IN-

Teatrul de Operetă : SPUNE, 
INIMIOARA. SPUNE - ora 19 30 ; 
Teatrul Național ,.I. L. Caragiale" 
(Sala din Bd. *
DE SOARE - 
Comedia) : 
DE VIRGINIA WOOLF ?
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (Schitu 
ANUNȚUL LA MICA 
TATE - ora 20 : (Sala 
VICARUL - ora 20) ; 
,.C.I. Nottara" (Sala 
GAIȚELE - ora 20 : Teatrul 
Comedie : FATA MORGANA 
ora 20 : Teatrul Mic : PHILADEL
PHIA EȘTI A MEA ------
Teatrul Giulești : ...ESCU 
19.30 (la Teatrul Național 
studie) : CASA CARE A 
PE UȘĂ — ora 19,30 : 
Evreiesc de Stat : NATHAN 
TELEPTUL — ora 19,30 ; Teatrul 
, Ion Vasilescu" : O FATĂ- IRE
PROȘABILĂ — ora 19.30 ; Teatrul 
„Ion Creangă"': HARAPNICUL. 
FERMECAT — ora 16 : Ansam
blul . Rapsodia Română" : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 19.30.

(Urinare din pag. I)

cuvinte și expresii cărora cu 
greu li se poate găsi un co
respondent deplin aiurea, pe 
alte meridiane ale 
carii verbale intre

Vorbim, așadar, 
care, neizvorînd și 
du-și bogăția doar din încru
cișările vremilor peste per
manența unui popor, peste 
dorul, aleanul și datina a- 
cestuia, a fost în stare să-și 
dezvăluie maturitatea con
strucției prin putința de a 
pătrunde la esențe de reflec
ție filozofică, de îndată ce a 
găsit în sine corespondentul 
nedisimulat pentru, de pildă, 
extraordinara încărcătură 
semantică a textului hege
lian.

Iată de ce resimt o mîh- 
neostoită atunci cînd 
anume cazne la care 

supusă această limbă, 
stări de insuficiență și 

cu

comuni- 
oameni. 
o limbă 
nedurîn-

In secția duplex a întreprinderii de geamuri

portează, încolo și încoace, 
tipul căruia ii place să i se 
zică „gagiu44 și care, siman
dicos și pseudo-spiritual, 
este abonat cu fudulie la 
consumul de asfalt pe metru 
patrat. într-o continuă 
rivă cotidiană. Nu mă 
dese, întii și întii, la 
care nu poate scoate, 
goliciunea-i craniană.

de- 
gin- 
tipul 

din 
decît

FOTO : AGERPRES

noștințe, școala face încă 
prea puțin pentru cultivarea, 
de la cea mai fragedă vîrstă, 
a deschiderii intelectului 
spre exprimarea clară, com
pletă, corectă și frumoasă. 
La verificarea cunoștințelor 
în clasă, la examene și con
cursuri. la seminarii sau în 
alte prilejuri de acest fel se 
pune un exagerat preț pe

LIMBAJUL CURAT

este 
prin 
marginalitate răspindite, 
destul de ridicată frecvență, 
în multe categorii de tineri 
neobișnuiți să vorbească la 
altitudinea unui gind elevat 
și clar.

Nu mă refer doar ia jar
gon și la limbajul bulevar
dier, la falsa invenție de 
sugestivitate pe care o col-

expresii mascat triviale, flu
turate cu nerozie în juru-i 
și cu aderență la un public de 
ocazie ee-și face din pretin
sul nonconformism in vor
bă paravanul unui grav de
ficit in cultură.

Mă gîndesc, înainte de 
toate, la faptul că — în me
dii destul de largi ale tine
rilor — 
penurie 
taților 
limbaj 
sforțare 
structia . T . 
zei. Preocupată prea mult de 
stoarcerea, prelucrarea și 
transmiterea unui volum 
crescind de informații și cu-

se poate constata o 
alarmantă a capaci- 
de exprimare, un 
stereotip și sărac, o 
sufocantă în con- 

propoziției sau fra-

reținerea și relevarea a ceea 
ce știe elevul sau studentul, 
trecindu-se în numeroase 
cazuri cu vederea peste felul 
în care își expune acesta 
cunoștințele, peste natura și 
calitatea exprimării sale. 
Am avut și am prilejul să 
văd destule lucrări de con
trol și teze (chiar teze de 
licență) nu numai uimitor de 
neîngrijit redactate, ci și 
neamendate sau necorectate 
de către profesor sub 
pectul construcției 
rămînînd pline de 
gramaticale și fiind 
minate de o vizibilă sărăcie 
lexicală. Faptul nu este de
loc minor. EI dezvăluie o

as- 
textului 

greșeli 
predo-

adio
9,00 — Știri ; 9,05 — ..Incognito"

— program de varietăți muzicale ;
9.55 — Melodia zilei : „Doar prin 
dragostea ta“ de Titel Popovici ; 
10.00 — Turist-club ; 11,00 — știin
ță și tehnică ; 11.10 — Profil pe 
portativ — Gheorghe Bazavan ; 
11,30 — Selecțiuni din operete ; 
12,00 — Transmisiuni directe din 
țară ; 12,10 — Invitație în fonote
că : Muzică ușoară ; 12.55 — Me
lodia zilei ; 13.00 — închiderea e- 
misiunii de dimineață ; 17,00 —
Știrile după-amiezii ; 17,05 — 
Radio ! — muzică ușoară la 
rerea ascultătorilor ; 18,00 — 
te zile, șapte arte. Mu2ică ;
— Ascultătorii ne propun ;
— Melodia zilei ; 19.00 — Emisiu
ne muzical-distractivă ; 21,00 —
Radio-super-top Topul revistei 
„Flacăra" ; 21.30 — Invitație 
dans ; 22.00 — Radiojurnal, 
letin meteorologic. Sport ;
— Melodia zilei ; 22,35

Alo, 
ce- 

$ap- 
11.10 
11.53

la 
Bu
ll 30 

Vedete 
ale muzicii ușoare; 23,15 — Poe
tica. Radu Boureanu ; 23,20 —
Opera Betly de Donizetti (frag
mente) ; 23,55—24.00 ’ — Ultimele 
știri.

viziune deformată, tehnicistă 
și pragmatică, pe care o 
au unii asupra calității in
tegrale a pregătirii tinerilor. 
Există o corelație strinsă in
tre gîndire și limbaj. Este 
fals să credem că putem 
gindi adine, exprimîndu-ne 
dezordonat și eliptic, trecind 
cu pretențioasă inocență 
peste exigențele limbii. Gin- 
direa și limbajul se alimen
tează reciproc, iar fisurarea 
raporturilor lor este păgubi
toare, în cele din urmă, pen
tru structurile și capacitățile 
mentale.

Formația în și pentru lim
bă nu poate rămîne în urma 
celorlalte laturi ale educa
ției. Nu numai pentru că a- 
vem datoria de a purta, ori- 
cînd și oriunde, un respect 
suveran și un cult total pen
tru frumusețea limbii noastre. 
Ci și pentru că, rămînînd in 
urmă, ea favorizează stereo
tipia docilă a gindirii în 
dauna independenței și crea
tivității. Și, totodată, favori
zează proliferarea fenome
nelor de marginalitate a 
limbajului, care ne pîndese 
atît de des pe la colțuri de 
stradă și ne izbesc în tim
pane cu nepăsare tîmpă.



„Tovarășe redactor, 
așa cum se obișnuiește, 
mai întîi să mă prezint: 
mă numesc Mariana C-, 
am 22 de ani și sînt învă
țătoare într-o comună din 
județul Ilfov, chiar comuna 
în care m-am născut și 
unde locuiesc la părinții 
mei. Sînt în primul an de 
învățămînt — ca 0 curio
zitate vă spun că-mi ocup 
Iodul la catedră în aceeași 
clasă unde, cu mulți ani 
în urmă, fusesem elevă, în 
bancă — mă descurc des
tul de bine, copiii mă 
iubesc, dar dragostea lor 
nu mă poate face să uit 
o altă dragoste, cea' a 
unui tînăr care...

Să vă povestesc însă 
totul de la început. In 
vara aceasta, tntr-o vizita 
la București, am cunoscut 
un băiat. Două coinci
dențe : prima că era din- 
tr-un sat foarte apropiat 
de comuna mea; a doua 
că este și el învățător. 
Terminase școala de trei 
ani. dar nu se prezentase 
la post și izbutise să-și 
găsească un serviciu în 
Capitală. Vă mărturisesc 
că primul lucru care m-a 
atras la el n-a fost nici 
frumusețea fizică și nici 
cea morală. Atunci, o sa 
întrebați dv„ ce altceva 
putea să te atragă? M-a 
atras „cazul" lui. Eu am 
visat din copilărie să devin 
învățătoare și să mă în
torc în comuna mea, să fac 
pentru o altă generație de 
copii ce a făcut pentru 
generația mea un învăță
tor extraordinar, tovarășul 
Penescu, astăzi pensionar. 
Timp de două săptămîni, 
dt am stat la București 
și m-am întîlnit zilnic cu 
acest băiat, n-aveam în 
minte decît să-l conving 
să nu renunțe la frumoa
sa noastră profesie. La un 
moment dat mi s-a părut 
că l-am convins și atunci 
a fost prima oară cînd, 
după multe declarații de 
iubire din partea lui, i-am 
spus și eu că-l iubesc (...) 
Sînt o fată descurcăreață, 
am multă ambiție și am 
cerut audiență la un to
varăș din minister, unde 
am pledat cauza prietenu
lui meu, reușind tot ce 
doream. A doua zi, prie
tenul meu era chemat să

i se dea repartiția pentru 
post de îrivățător în co
muna mea. Cînd a aflai 
vestea, s-a bucurat atît de 
mult — ori, mai bine zis, 
mi s-a părut mie că s-a 
bucurat — încît chiar 
m-am îndrăgostit de el și 
l-am chemat să mă înso
țească la părinții mei, 
făurind împreună frumoa
se planuri de viitor. El a 
plecat apoi la București, 
ne-am scris aproape zil
nic și așteptam ziua des
chiderii anului școlar ca 
să-l văd muncind lingă 
mine, trăind lingă mine. 
N-a venit însă. Intr-o 
lungă scrisoare mi-a po
vestit, cu o totală lipsă de 
argumente, că nu mai 
poate trăi la țară, chemîn- 
du-mă pe mine la el. Nu 
i-am răspuns. Poate n-am 
procedat bine, poate că 
mai trebuia să insist. Nu
miți orgoliu ceea ce m-a 
îndemnat să nu-i răspund, 
dar dacă numiți orgoliu, 
atunci adăugați lingă acest 
cuvînt și adjectivul „pro
fesional'*. Din mărturisirile 
noastre reiese că prima 
dragoste a fost aceea de 
a sluji școala, dar numai 
eu m-am reîntors la prima 
dragoste (...) Cit de min
cinos poate fi uneori bă- 
trînul adagiu glăsuind că 
revenim mereu la dragos
tea dinții...**.

Da, faptul relatat ambiționează să ne convingă de 
lipsa de consistență a „bătrînului adagiu", dar e o 
ambiție deșartă. Rîndurile tale m-au trimis la un mai 
vechi carnet de reporter, reamintindu-mi poveștile unor 
oameni. Las pentru pe mai încolo numele lor și locul 
unde trăiesc. Acum încerc să mi-i imaginez citind în 
ziar scrisoarea ta. Unul dintre ei, cu siguranță, m-ar 
acuza de șarlatanie : „Nu, ar zice, este imposibil ca 
scrisoarea să fie autentică. Ai inventat-o. Atîta așteptați 
voi, scriitorii, să scoateți din buzunar sau din burtă în
tâmplări neverosimile !“ Altul — mai exact: alta — ar 
zice cam așa : „Mare-i grădina ta, Doamne ! Tot felul de 
oameni trăiesc pe pămîntul ăsta...“ Și n-ar mai scoate, 
ceasuri în șir, un cuvînt. Al treilea ar rămîne tăcut, pri
vind pe fereastră ceva ce numai el poate vedea... Pro
pria viață... copilăria ■— zmeu colorat și nerăbdător să 
cucerească un cer pur și infinit — primii ani de școală 
și prima pasiune pentru carte cerîndu-i să-și făgăduiască 
că va învăța toată viața, pentru ca la rîndu-i să poată 
învăța pe alții... anii de liceu, de facultate... noaptea 
cînd, la banchetul de după primirea diplomei, un vene
rabil academician, ridicînd paharul cu vin, i-a urat: 
„în sănătatea dumitale, profesore I" Avea să fie repar
tizat undeva și tremura ca nu cumva, numărîndu-se 
printre cei mai buni studenți ai promoției, să fie oprit 
Ia facultate sau trimis la o școală „de prestigiu" pe care 
comisia de repartizare o hărăzise celor mai merituoși 
absolvenți... Lista ar putea continua cu al patrulea, cu 
al cincilea, cu... Dar mă opresc. Oamenii aceștia nu-s o 
plăsmuire. îi poți găsi acolo unde, mai demult, i-am 
cunoscut și eu, în comuna Ștorobăneasa, dealtfel, 
foarte aproape de comuna ta. Aici s-au născut, la școala 
de aici au descifrat tainele cititului și socotitului, și 
îndrăgostiți de carte, au plecat la oraș să continue stu
diile. Au . ajuns învățători și profesori și s-au reîntors în

comună, la prima lor dragoste. Se numesc: Cezara 
Neagoe, Constanța Dumitrescu, Maria Dumitrescu, 
Hariton Negreanu, Ion Grosu, Aurică Cristea... Pentru 
toți aceștia, pentru tine și pentru atît de mulți alții, 
străvechea maximă nu-și va seca nicicînd izvorul de 
generozitate și frumusețe. Ne întoarcem mereu la dra
gostea dinții — cu o condiție însă : să fim, să rămînem 
oameni !

ANDREI M. GHEOR
GHIU, comuna Schitu, 
Olt:

„Vă comunicam într-o 
scrisoare trimisă pe 10 XI 
1973, trimisă recomandată, 
cu recipisa nr. 438, o situa
ție grea în care mă aflam. 
Uzina la care lucrasem 
înainte de satisfacerea sta
giului militar, nu mai voia 
să mă reangajeze. Acum

lucrurile s-au lămurit. Am 
fost chemat de uzina în 
cauză și urmează să-mi 
continui munca. Tîrziu, 
dar mai bine mai tîrziu 
decît niciodată. Sînt foar
te obosit de atîta aștep
tare, dar sper să mă refac 
repede. Vă doresc multă 
sănăiate și vă cer scuze 
dacă am greșit că v-am 
cerut ajutorul".

îți doresc, de asemenea, multă sănătate, și dovada că 
n-ai greșit adresîndu-ni-te, este faptul că dobîndești 
ceea ce ai dorit. Ai dreptate : e mai bine mai tîrziu 
decît niciodată, însă în asemenea cazuri, proverbul tre
buie schimbat radical: nu e bine nici mai tîrziu și cu 
atît mai puțin niciodată. Respectarea legilor țării e o 
chestiune de timp doar în măsura în care cuvîntul 
„promptitudine" se include în această dimensiune.

lng. agronom VASILE 
TUDOR, jud. Iași :

„(...) la vîrsta mea — 28 
de ard — căsătorit și aș- 
teptînd nașterea unui copil, 
simt responsabilitatea nu 
numai a profesiei — con
duc o fermă — și nu nu
mai a propriei familii. Nu 
cred că sînt un caz izo
lat, cred că în sufletul 
a mulți tineri din gene
rația mea se naște o 
responsabilitate dincolo de 
ceea ce numim „viață 
personală" (...) Este unul 
din motivele care m-au 
hotărît să vă scriu cele ce 
urmează:

— Ce mai faci ?
— Nimic.
Întrebare și răspuns in

trate în automatismul 
diurn. Nu întrebi pentru 
că ai dori cu adevărat să 
știi ce mai face cel căruia 
i te adresezi astfel și, 
bineînțeles, în compensa
ție, nu te intrigă laconis
mul răspunsului. Este ade
seori un „bună ziua" spus 
în alt' chip, este, dacă 
vreți, glasul unui surîs 
amabil sau poate numai 
civilizat.

— Ce mai faci ?
— Nimic.
Nu o dată la întrebarea 

mea de circumstanță, 
răspunsul venit în gra
bă, ca nu cumva să strice 
simetria unui dialog me
canic, m-a rechemat mai 
tîrziu, avertizîndu-mă că 
am trecut (cel puțin) peste 
un paradox. „Nimic" a 
fost replica dată într-o 
dimineață de un coleg pe 
care l-am interogat ce mai

face, pentru ca, un minut 
mai tîrziu, să aflu că, lu- 
crînd de cîteva luni la o 
soluție tehnică în legătură 
cu ameliorarea unui soi de 
porumb, a izbutit, tn sfîr- 
șit, să găsească drumul 
bun. De prisos să mai 
adaug că pentru el „nimic" 
însemna „totul".

— Ce mai faci ?
— Nimic.
Nu văd cum ar mira pe 

cineva ca acest răspuns 
să-l afle din gura savantu
lui care, după o prealabi
lă ridicare din umeri, me
nită să accentueze cea mai 
candidă mirare apărută în 
privire, e pe cale să des
copere, de pildă, remediul 
cancerului. De unde, lo
gic, concluzia că acest 
„nimic" este, pe dt de 
frecvent, pe atît de rafi
nat, un mod de a nu ne 
lăsa în suferință biata mo
destie, virtute — în ciu
da părerii unora — cu 
destulă căutare încă. Daca 
ar fi să devenim prizo
nierii unei roze subiecti
vități, dacă n-am recu
noaște că același „nimic" 
este departe de a fi pen
tru unii o metaforă, ln- 
trebîndu-l recent ce mai 
face pe un tînăr care a 
avut (să-i folosesc fi eu 
expresia favorită) „neșan
sa" de a cădea la exa
menul de admitere la fa
cultate, și răspunzîndu-mi 
„nimic", l-am rugat să-mi 
„traducă" cuvîntul, fiind 
incapabil să ghicesc care 
dintre înțelesuri i-a atri
buit. Vreau să spun că, 
obișnuit cu oameni pentru 
care „nimic" poate în

semna o gamă infinită de 
preocupări, voiam sincer 
să știu cu ce se ocupă el 
în urma eșecului. Intrase 
ca muncitor undeva ? Se 
pregătea pe rupte pentru 
a evita o „neșansă" și la 
examenul din anul viitor? 
Mă rog, simțeam nevoia 
unei precizări. Mi-a re-

petat că nu face nimic — 
nimic în sensul primar și 
cel mai concret al acestui 
cuvînt. Adică: stă. Adi
că : este întreținut de fa
milie. Adică : nu roșește 
deloc că la 19 ani taie 
frunze la clini. Adică : a 
uitat că părinții lui sînt 
niște țărani care muncesc 
din răsputeri. Adică, de
tailat : se trezește din 
somn la ore cînd alții, in
clusiv părinții săi, încep 
să și simtă efortul depus 
într-o bună parte a zilei de 
muncă, pleacă să sprijine 
grilajul căminului cultu
ral, să bea un pahar de 
molan cu prietenii aflați 
în aceeași situație, apoi 
din nou somn, un somn 
adine, reconfortant (după 
ce ?)

— Ce mai faci ?
— Nimic.
Un „nimic" trist. Un 

„nimic" gol. Un „nimic" 
incapabil să se prefacă în
tr-o metaforă, rămînînd 
un cuvînt închis, lipsit de 
maleab Uitate, nesociabil. 
Un „nimic" care mă în
grijorează. Dar, mai ales, 
un „nimic" care m-a fă
cut să cer organelor de 
conducere a comunei, 
uteciștilor, să mediteze la 
o soluție. Nutresc speran
ța că am fost înțeles".

Nutresc aceeași speranță. Și dacă viața ne va oferi 
prilejul să ne mai întâlnim, prin scris sau personal, iar 
la întrebarea mea : „Ce mai faceți ?“ o să-mi răspun
deți : „Nimic"... voi fi convins că ați și găsit soluția...

FLOAREA D., elevă, 
Brănești, Ilfov :

„(...) clădirea liceului 
la care învăț poate rivaliza

cu clădirile marilor școli 
din marile orașe. Învă
țăm aici peste o mie de 
elevi (...)".

Nu-mi spui un lucru nou, întâmplător am văzut chiar 
liceul la care înveți și — neîntîmplător — altele, din 
alte com-une, atestînd prin construcții și numărul ele
vilor fireasca realitate că mai bine de un sfert din 
populația României este cuprinsă într-o formă sau alta 
de învățămînt. Nu-mi lua însă în nume de rău faptul 
că în fața rîndurilor tale („învățăm aici peste o mie 
de elevi") mi s-a făcut dor de „școlița" genialului hu- 
muleștean, unde „prizăritul și rușinosul" Nică a lui 
Ștefan a Petrei, „zgîita" de Smărăndița și încă 
vreo cîțiva „hoșmanlăi" se luptau cu „buchelu- 
deazla" și „bucherițazdra". Și fiindcă mi s-a făcut dor, 
m-am gîndit să-ți vorbesc despre două asemenea „șco- 
lițe", mai întâi pentru că mult prea rar se vorbește de 
ele în presă, apoi pentru că sînt sigur că nici măcar 
nu-ți imaginezi că ele există, în sfîrșit, pentru că, in- 
corijibil sentimental, m-ar bucura să-mi ții tovărășie în
tr-o clipă de duioșie. Cea dintâi „școliță" ar fi cea din 
Vîrvata suceveană. O școală în pădure. Pentru fiii ce
lor cîtorva familii de pădurari. O școală care a luat 
ființă ca nici aici să nu rămînă vreun copil în afara 
învățăturii. Cînd am vizitat-o eu, avea doar 11 elevi și 
rareori se întâmpla ca unul să lipsească de la cursuri, 
deși iama, a merge este aici sinonim cu a înota prin 
troiene care întrec înălțimea școlii. Ei bine, atunci 
cînd am vizitat-o eu, școala cu cei 11 elevi dorea să 
dea o serbare, să invite părinții elevilor la o piesă. A 
fost aleasă o dramatizare după „Albă ca zăpada și cei 
șapte pitici". De ce această piesă și nu alta ? Pentru 
ca să aibă un rol toți, absolut toți elevii din Vîrvata. 
învățătoarea a făcut o socoteală simplă : șapte pitici, cu 
Albă ca Zăpada opt, cu prințul nouă, cu mama vi
tregă zece, cu pădurarul unsprezece... (Am batistă per
sonală, așa că nu te rog să-mi împrumuți tu una ca să-mi 
șterg o lacrimă...).' A doua școală este cea din Temeșești, 
în Zarand, la poalele Trotușului. Număra acum doi, 
trei ani opt elevi. Dar în afară de învățătură, iată ce 
făcuseră opt elevi : descoperiseră între dealurile Teme- 
șeștiloi urmele cetății dacice Gomile, pasiunea pentru 
arheologie îi condusese spre pasiunea pentru muzeisti
ca și, acum, în școala lor a luat ființă un muzeu de o 
rară valoare. Aici, pe lingă monede bătute în anul I al 
Provinciei Dacia, sub guvernatorul Phillibus Arabus, pe 
lîngă numeroase obiecte de uz gospodăresc cu o ve
chime milenară, se mai găsesc, adunate cu sfințenie 
de copiii îndrumați de un iscusit învățător, lăzi de zes
tre, războaie de țesut, ceramică și ștergare, specifice 
acestei așezări și purtând patina secolelor. Mai mult, 
tot aici se află și un exemplar din „Mărgăritarele", lu
crare (mă uit într-o enciclopedie, memoria mea avînd 
numeroase lacune) datând din 1691 și aparținînd frați
lor Șerban și Radu Greceanu... Este o acțiune cu care 
s-ar putea mîndri și o școala cu cîteva mii de elevi 
și zeci de profesori, darmite una cu opt copii și un 
singur învățător...

Pe sîmbăta viitoare î
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TINERII
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/
„Fără o agricultură 

intensivă, modernă, 
de înaltă productivi
tate, organizată pe 
baza celor mai noi 
cuceriri ale științei, 
nu se poate asigura 
nici făurirea societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, nici edifi
carea comunismului 
in patria noastră6 6.

NICOLAE CEAUSESCU 
\_______ ___ ___________

P
este un milion de 
tineri lucrează în 
satele țârii. Efortul 
lor este încorporat 
în tot ce înseamnâ 
producție agricola ; 

hărnicia și entuziasmul lor dau 
expresie profundei angajâri in 
înfăptuirea programelor națio
nale privind gospodărirea rațio
nală a resurselor de apă, extin
derea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, de dezvoltare a zoo
tehniei și a legumicultorii. Pre
zența lor : dimensiune a spiritu
lui de responsabilitate. Inițiatori 
a numeroase acțiuni legate ne
mijlocit de sporirea producțiilor 
în toate sectoarele de muncă, 
tinerii satelor se înscriu in anga
jamentul general al țărănimii de 
a valorifica la maximum condi

țiile economice șî naturale în 
scopul îndeplinirii cincinalului 
înainte de termen.

Bilanțul acestui an evidenția
ză așadar o largă participare 
a tinerilor de la sate pe frontul 
recoltelor, în campaniile de pri
măvară, vară și toamnă, la tot 
ceea ce a însemnat izbîndă, cotă 
înaltă a muncii, dăruire deplină. 
Dar bilanțul acestui an eviden
țiază și însemnate rezerve la a 
căror valorificare organizațiile 
U.T.C. trebuie să contribuie pe 
măsura capacităților lor reale. 
In contextul măsurilor de perfec
ționare a activității organizații
lor de tineret de la sate adop
tate, pentru această iarnă, de 
Biroul C.C. al U.T.C., vor trebui 
să crească preocupările acestora 
față de educarea prin muncă și 

pentru muncă a membrilor U- 
niunii Tineretului Comunist. Vor 
trebui să crească, firesc, în a- 
ceeași măsură, preocupările pen
tru educarea politico-ideologică 
și patriotică a tinerilor, utilizin- 
du-se în acest sens toată gama 
de modalități pe care o au la 
îndemînă organizațiile U.T.C. î 
de la învățămîntul politic la 
adunarea generală, de la aceas
ta la primirile de noi membri. 
Vor trebui, cu alte cuvinte, fruc
tificate toate acele rezerve și 
posibilități râmase încâ disponi
bile în viața satelor și care nu
mai toate laolaltâ alcătuiesc 
acel ansamblu denumit viață de 
organizație. Susținînd acțiunile 
ce se inițiază în unitățile agri
cole, organizațiile U.T.C. pot 
contribui la o tot mai deplină 

atragere a tinerilor; în cadrul 
cercurilor și cursurilor învăță- 
mîntului agrozootehnic și pro
fesional de masă, extinzînd for
mele proprii de stimulare a inte
resului pentru noutatea științifică 
și tehnică, pentru continua îm
bogățire a cunoștințelor în do
meniul în care lucrează. Culti- 
vînd la tineri dragostea de mun
că, pasiunea și spiritul de răs
pundere, organizațiilor U.T.C. le 
revine sarcina de onoare de a 
îndruma un număr cît mai mare 
de tineri care să lucreze în sec
toarele cheie ale producției, în 
locurile de muncă unde este mai 
mare nevoie de brațul lor har
nic. De asemenea, pe șantierele 
locale și naționale de irigații, 
desecări și combaterea eroziunii 
solului, ale tuturor construcțiilor 

agrozootehnice, tinerii satelor 
trebuie să se înscrie ca o pre
zență activă, hotărîtoare. In ate
liere, cu gîndul la sporirea vii
toarelor recolte, mecanizatorii 
pregătesc campaniile agricole 
realizind reparații de calitate, 
însușindu-și noi cunoștințe pro
fesionale. Valorificînd experiența 
bună, organizațiilor U.T.C. li se 
cere să acționeze printr-o activi
tate vie, permanent ancorată în 
realitățile specifice, pentru mo
bilizarea tinerilor, a uteciștilor 
în primul rînd, la realizarea ma
rilor sarcini ale dezvoltării și 
modernizării agriculturii socia
liste, ale creșterii continue a 
producțiilor, pentru dezvoltarea 
satului românesc contemporan.

GH. FECIORII



O RAMURĂ DE BAZĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE
Prevederi care definesc dinamismul actualului plan cincinal

Trei factori fundamentali 
ai progresului
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Integrorea agriculturii în progresul general al economiei 
naționale, apropierea și atingerea parametrilor economici 
existenți în țări cu agricultura avansata, se asigură, în actua
lul cincinal, prin accelerarea procesului de modernizare și de 
orientare a acestei ramuri spre o dezvoltare intensivă. Din 
fondurile centralizate ale statului și din cele ale cooperativelor 
agricole se materializează investiții însumînd peste 100 mi
liarde lei, adică mai mult decit dublul sumelor alocate între
gii economii in perioada primului cincinal al țarii. Aceste 
fonduri uriașe sînt orientate cu precădere spre dezvoltarea și 
perfecționarea bazei tehnico-materiale a agriculturii ; mai 
bine de jumătate din valoarea investițiilor fiind materializate 
in domeniile vizate de cele două programe naționale : pri
vind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de dezvoltare a creșterii 
animalelor. De asemenea, mari eforturi financiare sînt di- 
recționate - cifrele din graficele alăturate o demonstrează 
grăitor - către dezvoltarea mecanizării, chimizării și gene
ralizarea științei și tehnologiilor avansate.

Firește, tineretul satelor, cei peste un milion de tineri coo
peratori, mecanizatori, lucrători din întreprinderile de stat și 
specialiști, pentru toată această perioadă și-au făcut șantier 
al muncii lor entuziaste din transpunerea în viață a tuturor 

I prevederilor politicii partidului vizînd agricultura. S-au inte- 
I* grat în sectoarele cheie ale producției ogricole ; numai în 

ultimii trei ani, peste o sută de mii de tineri au deprins tainele 
J meseriei de mecanizator, de constructor hidrotehnic, zootehnist 
| în complexele de tip industrial și de legumicultor in serele 
* construite. Iar deviza ce polarizează toate eforturile este în- 
I cepînd cu anul acesta : Tineretul — factor activ in indepiini- 
J rea cincinalului înainte de termen.
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Un răspuns unanim la chemarea secretarului general al partidului

1974-un an al producțiilor agricole record in toate domeniile
Cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 

prilejul Zilei recoltei, ca 1974 si fie an al producțiilor 
agricole record, in toate domeniile, au fost fixate ca 
obiectiv al întrecerii pentru tinerii satelor. In octom
brie. atunci cind semănatul griului și executarea ara
turilor încă mai erau „lucrări ia ordinea zilei", ute- 
ciștii satelor ialomițene au atras atenția întregii țări 
prin programul lor de acțiune vizînd, in final, spo
rirea fertilității pămintului și creșterea randamentelor 
în zootehnie, mecanizare și sectorul industrial al satu
lui. Cîteva zeci de mii de tineri au participat la finaliza
rea unor acțiuni specifice menite să canalizeze entuziast 
efortul, priceperea, hărnicia și dăruirea fiecăruia către 

sporirea exigenței față de calitatea lucrărilor, la fertili
zarea întregii suprafețe semănate cu grîu, la repararea 
utilajelor și la executarea altor munci apreciate ca 
stringențe pentru producție. Și, firește, acest obiectiv 
important prilejuiește în continuare o fertilă activitate 
politico-ideologicâ, o susținută acțiune de educație in 
spiritul muncii, al atașamentului față de unitatea agri
colă, față de sat. în acest fel s-a hotărit transforma
rea iernii într-o campanie de profunde dezbateri, dc 
eficiente schimburi de experiență și de acumulare a 
unor cunoștințe temeinice în așa fel îneît problemele 
concrete ale acestui an agricol să-și găsească rezolva

rea optimă, pe măsura sarcinilor sporite pe care se
cretarul general al partidului le-a fixat.

Ideea a fost preluată în aproape toate satele țării, 
angajamentele ferme făcute cunoscute subliniind am
pla mobilizare de forțe pe acest, de o importanță vi
tală, șantier al țării, rare este agricultura. Circa cinci 
mii de tineri deprind una din meseriile impuse dc 
exploatarea sistemelor de irigații, încă pe atiția s-au 
integrat ca îngrijitori de animale in complexele sau 
sectoarele zootehnice, aproape întreg tineretul satelor 
este cuprins într-o formă de pregătire profesională, 
participă la acțiunile de fertilizări, executarea unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare. (G. F.).

Sistematizare - urbanizare
• Declararea ca oraș a a- 

celor localități rurale ce au 
deja un potențial economic și 
social ridicat și care întrunesc 
cîteva condiții esențiale: căi 
dc comunicație adecvate sau 
axate chiar pe noduri de căi 
de comunicație, au o popu
lație de peste 5 000 de locui
tori și prezintă perspectiva 
unui centru de polarizare 
pentru 3—4 comune înconju
rătoare;

• Obiectivele economice, 
social-culturale, precum și 
noile locuințe se vor construi 
numai in vatra satului ;

• In vederea asigurării u- 
nui grad sporit de civilizație 
pentru întreaga zonă de in
fluență. viitoarele centre vor 
fi dotate cu licee, școli pro-

• fesionale, internate școlare,

Documentele-program ale 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R., ale plenarei C.C. al 
P.C.R. din 5—6 octombrie 
1967 și ale Conferinței Națio
nale a partidului din decem
brie 1967 sînt actul de 
naștere a „Principiilor de 
bază pentru îmbunătățirea 
organizării administrativ-te- 
ritoriale a României și siste
matizarea localităților ru
rale".

Care sînt căile concrete ce 
se au în vedere pentru trans
punerea în viață a acestui 
măreț program ?

Procesul de urbanizare prin 
care vor trece cele peste 300 
de comune și sate au in ve
dere :

• Ridicarea economică și f 
socială a acelor localități care 
au perspective de dezvol
tare ; 1 

farmacii, dispensare, biblio
teci, magazine universale etc. 
De asemenea, în aceste cen
tre se vor construi unități 
ale industriei locale, coope
rative meșteșugărești și de 
consum etc. Acolo unde va fi 
posibil vor fi amenajate uni
tăți balneo-climaterice ;
• Satele din apropierea 

viitoarelor centre urbane, 
fără o perspectivă de dezvol
tare vor fi comasate de a- 
ceste centre ;

• Se va avea în vedere 
păstrarea specificului arhi
tectural din zona respectivă:
• Noile centre vor construi 

un model de sistematizare 
pentru comunele și satele în
vecinate.

Intre timp multe dintre 
cele peste 300 de comune au 
fost declarate orașe.
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Editura „CERE S“
nu se adresează doar specialiștilor

Lucrările apărute sau în curs de apariție
sînt surse de informare pentru fiecare tînăr

Editura ,,CERES“, prin al 
cărei profil și specific tema
tic asigură publicarea unor 
lucrări de legătură intre cer
cetare și producție, între e- 
conomie — luată în ansam
blu — și întreprinderea agri
colă, permițînd, -în felul a- 
cesta, extinderea experienței 
înaintate, introducerea in 
practica agricolă a unor noi 
metode tehnico-științifice va 
pune la dispoziția cititorilor 
săi o gamă variată de lucrări 
de specialitate, sinteze, ma
nuale, monografii, culegeri 
de reportaje.

Conducerea redacției, con,- 
sultînd un larg colectiv de 
specialiști, și-a propus să pu
blice, in anul editorial 1974, 
peste 130 titluri de cărți în 
limba română, precum și în 
limbile maghiară și germană. 
Lucrările se referă la patru 
domenii importante ale agri
culturii :

1. Economi» și organizare» 
întreprinderilor agricole so
cialiste ;

2. Mecanizarea agriculturii;
3. Agronomie ;
4. Zootehnie și medicină 

veterinară.
Dintre numărul variat de 

titluri, reținem atenția citi
torului asupra citorva lu
crări, a căror tematică consi
derăm că au o largă audientă:

• MICULESCU ANGELO : 
Concentrarea și specializarea 
producției agricole. („Lucra
rea, abordînd cele mai ac
tuale probleme ale agricultu
rii țării noastre, prezintă un 
deosebit interes pentru toți 
specialiștii care lucrează in 
unitățile agricole socialiste, 
I.A.&, C.A.P., S.M.A., orga
nele agricole de la toate ni
velele precum și pentru cei 
din cercetare și învățămîntul 
de profil agricol și econa- 
mic").

• MOISE ȘTEFAN : Efi
ciența economică a creșterii 
ovinelor. („Din această lu- 
care se desprind aspecte con
crete privind eficiența eco
nomică în creșterea ovinelor. 
Ea se adresează tuturor spe
cialiștilor care lucrează în 
sectorul creșterii animalelor, 
economiștilor din unitățile a- 
gricole, cît și studenților și 
cadrelor didactice din învă- 
țămîntul agricol").

• MILEA OCTAVIAN: Arc 
de triumf peste cîmpie (,,Lu-

O întrebare la ordinea zilei:

Pc ciut alcgcfl președinte 
al asociației sportive sătești?

Mișcarea sportivă de la sate 
— de care răspunde nemijlocit 
organizația U.T.C. — trăiește un 
moment important: in perioada 
10 ianuarie — 15 februarie 1974 
vor avea loc adunările pentru 
analizarea activității și alege
rea consiliilor asociațiilor spor
tive. Este un minunat prilej 
pentru organizațiile U.T.C. de a 
pune, acum, temeliile unei ac
tivități bogate și dinamice pen
tru viitor. Analiza activității 
desfășurate — la care trebuie 
să participe întregul activ spor
tiv : membrii consiliului asocia
ției, ai birourilor secțiilor pe 
ramură de sport și ai cercurilor 
sportive, antrenori, instructori 
sportivi, susținători și anima
tori ai vieții sportive a satului, 
precum și invitați din partea 
organelor locale, a organizații
lor obștești și unităților econo
mice — are loc într-un moment 
cind întrecerile etapei de masă 
a Cupei Tineretului se află în 
plină desfășurare. Faptul nu 
trebuie scăpat din vedere: cum 
a fost popularizată această com
petiție de masă cu caracter re
publican ? Ce acțiuni de mo
bilizare a tinerilor se între
prind ? Cum se asigură condiții 
materiale cît mai bune pentru 
organizarea întrecerilor la di
feritele discipline ? Răspunzînd 
la aceste întrebări ne dăm sea
ma în ce măsură am urmărit și 
îndeplinit, la nivelul asociației,

I.CEAUȘESCi:

•A INDUSTRIALA

crarea prezintă o culegere de 
reportaje realizate de autor 
în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste").

• TOMESCU DUMITRU, 
FLOREA ȘTEFAN. MITROI 
CONSTANTIN ; Repararea 
utilajului a<ricoi, ed. a II-a. 
(..în actuala ediție îmbună
tățită se prezintă rezultatele 
cercetărilor din țara noastră, 
precum și cele mai noi reali
zări pe plan mondial în acest 
domeniu. Această lucrare 
este de un real folos ingine
rilor și tehnicienilor care lu
crează în atelierele de repa
rații centrale, atelierele din
I.A.S.  și S.M.A., precum și 
celor din alte sectoare de ac
tivitate care exploatează trac
toare pe roți și șenile. Este 
la fel de importantă pentru 
cadrele didactice și studenții 
din învățămîntul cu profil de 
mecanică agricolă").

• COSTACHE NICOLAE : 
Instalații și mașini pentru 
combaterea bolilor și dăună
torilor. G,Sint prezentate in- 

a organizației U.T.C., obiective
le stabilite dc Plenar» C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie —2 mar
tie a.c. cu privire ta dezvoltarea 
continuă a educației fizice și 
sportului.

Fiind vorba de alegerea nou
lui consiliu al asociației spor
tive, cu care ocazie se prezintă 
calendarul activității sportive, 
bugetul, măsurile pentru reali
zarea acestora, trebuie meditat 
și reflectat asupra omului că
ruia îi încredințăm funcția de 
președinte al asociației. Care 
este tînărul acela capabil să a- 
sigure îndeplinirea tuturor sar
cinilor, tuturor obiectivelor re 
și le propune organizația UTC 
în domeniul activității sportive 
de masă ? Tinărul inimos, pri
ceput. plin de inițiativă în sta
re să polarizeze forțele tine
rești. să-și asigure sprijinul con
ducătorilor organelor locale, po
litice. obștești, a unităților eco
nomice și cooperației, in desfă
șurarea activității sportive, în 
dezvoltarea bazei materiale ne
cesare. Pe cine să propunem, 
apoi, să facă parte din consi
liu ? Neapărat nu trebuie să 
lipsească tinerii Cei mai pasio
nați, buni cunoscători și prac- 
ticanți ai sportului, instructori, 
profesori de educație fizică.

Grupaj realizat de 
Y. CABULEA 

stalații și mașini pentru stro
pit și prăfuit, mașini și echi
pamente pentru administrat 
ierbicide, utilaje pentru pro
dus aerosoli, mașini și insta
lații pentru tratat semințe, 
utilaje pentru dczinfecția so
lului și mijloace pentru com
baterea înghețului de primă
vară").
• MARTIN TEODOR, OȘ- 

LOBEANU MILU, GORO- 
DEA NICOLAE : Strugurii de 
masă. („Scrisă intr-o formă 
concisă, cu numeroase ilus
trații tehnice, lucrarea satis
face necesitățile de informa
re și îndrumare ale specia
liștilor din stațiunile experi
mentale și din unitățile agri
cole, studenților din institu
tele agricole etc.“).
• MiHNEA IULIAN, M1N- 

DRU RADU : Eliminarea ex
cesului de umiditate de pe 
terenurile agricole („Prin 
problematica abordată lucra
rea se adresează in primul 
rînd tehnicienilor și ingineri
lor agronomi și horticultori 
care lucrează in producție și 
au numai cunoștințe genera
le de îmbunătățiri funciare, 
fiind utilă și cadrelor de spe-A îm-

pre-
cialitate din domeniul 
bunătățirilor funciare, _ 
cum și studenților și elevi
lor").
• ADRIAN COSTA : Flu

viul de aur. („Este o carte 
consacrată celor mai intere
sante și actuale realizări ale 
științelor agricole românești, 
prezenței lor pe frontul 
construcțiilor socialiste, con
tribuției lor la progresul so
cietății").

• CSARBA ISTVAN, KES- 
XI — HARMATH ERZSE- 
BET, VERESS ISTVAN : 
Gradina de pe lingă casă. 
(„Lucrarea se adresează tu
turor celor care doresc să fo
losească cu maximum de efi
ciență grădinile din jurul 
casei").

Sperăm că și organizațiile 
specializate în difuzare vor 
acorda atenția cuvenită des
facerii acestor cărți; că vor 
găsi modalitățile ca aceste 
valoroase lucrări să ajungă 
cit mai repede pe masa de 
lucru a specialiștilor, a tine
rilor din unitățile agri
cole, devenind un bun al 
tuturor celor cărora li se a- 
dresează.

OVIDIU MARIAN

Cl'PA TINERETULUI. Ediția de iarnă : la schi (slalom și fond) 
la care participă toți tinerii săteni pîr.ă la vîrsta de 30 de ani (pen
tru elevii între 15 și 19 ani din mediul rural se mai pot organiza, pe 
lingă cele două probe și întreceri de sanie, Ia aceleași date) după 
următorul program : pînă la 20 ianuarie — etapa de masă pe aso
ciații. clase, sate, comune ; pînă la 3 februarie — etapa pe centre 
de comună ; pînă la 17 februarie — etapa pe județ ; finala pe țară, 
la Poiana Brașov, 23—24 februarie ; tenis dc masă : etapa înt’iâ 
l—ld.n.. etapa a doua — 3.in. etapa a treia — 24.III. finala — 
Ploiești, 6—7 aprilie. Pîr.ă la etapa pe județ, exclusiv, se pot or
ganiza întreceri și la alte sporturi de sezon: sanie, patinaj, șah. 
haltere etc. Ediția de vară : întreceri de atletism, trîntă. handbal și 
oină : etapa întîia — pînă la 2 iunie ; etapa a doua — 28 iulie ; etapa 
a treia — 11 august : etape interjudețeană (pe zonă) la Alba Iuii», 
Arad. Alexandria, Botoșani. Buzău, Sfîntu Gheorghe, Slobozia, 
Zalău — 17—18 august ; finala pe țară 23—25 august, Ia Craiova. 
Pentru elevii din mediul rural se pot organiza întreceri la înot, tir, 
orientare turistică, iar pentru fete la gimnastică modernă. De ase
menea. pînă la etapa pe județ se recomandă organizarea de între
ceri pentru toate categoriile de tineri la : fotbal, volei, tenis, ciclism, 
barchet, gimnastică etc. CROSUL TINERETULUI (ediția a 7-a) pen
tru categoriile : 15—16 ani. 17—19 ani. peste 19 ani (fete și băieți) ; 
etapa întâia — pînă la 8 aprilie : etapa a doua — pînă la 21 aprilie ; 
etapa a treia — pînă la 6 mai ; finala pe țară, la Deva, 12 mai.

N. ADAM

Mișcarea sportivă de masă din mediul rural se dezvoltă continuu, înregistrînd progrese atît 
in ceea ce privește îmbogățirea programelor competiționale, cit și lărgirea bazei materiale nece
sare. Imaginile de față ilustrează, cu putere de convingere, această realitate îmbucurătoare.

CĂMINUL CUI IIIIÎĂL
tribună a educației materialist- 

științifice, politice și patriotice

Cită cultura transmite cămi
nul cultural ? Legitimă și sim
plă ca bună ziua, întrebarea, 
o dată pusă, atrage după sine 
un șir întreg de alte întrebări : 
in ce constă specificitatea insti
tuției ; cum poate fi .,măsurată" 
cantitatea de cultură pe care o 
„emană ?“ ; care este nivelul 
calitativ al acțiunilor și mani
festărilor ? ; justifică, în princi
piu, titulatura, potențialul, rea
litatea artistică și politico-cdu- 
cativă a comunei ?

Am ales pentru discuția de 
astăzi căminul cultural din co
muna „IL. Caragiale", județul 
Dîmbovița.

Mai întîi o scurtă statistică 
orientativă : comuna are 7300 
de locuitorij populația pînă la 
treizeci de "ani „numără" mai 
bine de jumătate din această ci
fră ; în medie, un locuitor vi
zionează anual opt spectacole și 
participă la alte zece manifes
tări care au loc la cămin. „în 
medie". în fapt, participarea 
masivă se datorește tinerilor : 
ei vin, tot în medie, cam de trei
zeci de ori pe an aici. Unii vin 
de mai multe ori, alții ceva 
mai puțin, alții doar de patru 
cinci ori De venit, însă, vin. 
Fără a fi • concluzie pripită, 

realitatea este că participant 
activi la acțiunile inițiate sub 
egida acestei instituții de cultu
ră sătești sînt tinerii.

La început, consultăm planul 
de activități pe ultimul trimes
tru al anului. După o lectură 
atentă și cu creionul în mină, 
constatăm că, majoritatea ac
țiunilor politico-educative și ar
tistice se circumscriu unor teme 
de permanenta actualitate : 
munca, educația politică și ma
terialist științifică. Săptăminal 
sînt organizate manifestări sub 
genericul „sfatul specialistului 
in agricultură" legate de dez
voltarea agricolă a comunei, în 
contextul programelor județene.

Tot săptăminal au loc întîl- 
niri la punctele de informare și 
documentare — 59 — ocazie cu 
care participanții iau cunoștință, 
in detaliu, de documentele de 
partid și de stat, hotăririle or
ganelor și organizațiilor de par
tid județene și comunale, pen
tru a se acționa în cunoștință 
de cauză. Renertoriul formației 
de teatru a fost axat pe proble
matica izvorîtă din realitatea sa
tului contemporan iar majori
tatea acțiunilor politico-educa
tive și artistice se circumscriu 
unor teme de permanentă ac
tualitate : munca, educația poli
tică și materialist științifică. 
„Experimentul" s-a dovedit a 
fi, pînă acum, nu numai util 
dar și cu largă audiență La ti
neri. în cvasi-monotonia pro
gramelor cu care ne întilnim 
destul de des, un cămin cultu
ral face tentativa de a-și „re
adapta" condiția și posibilitățile 
la imperative de cea mai mare 
importanță socială. Căminul cul
tural din comuna I.L. Caragiale 
a și lansat o chemare „către 
toate așezămintele culturale din 
comunele județului Dîmbovița" 
tocmai în acest sens.

în ce ne privește, constatând 
eficiența acestei acțiuni consem
năm primele rezultate invitind 
la meditație restul căminelor 
culturale din țară.



TINERII 
ÎNTREABĂ

♦
REDACȚIA 
RĂSPUNDE

— Ce se întreprinde 
pentru asigurarea unor 
condiții optime activității 
pe tractor ? Mă refer în 
mod expres la dotarea 
tractoarelor cu diferite ti
puri de cabine, la sus, jn- 
sia scaunelor (constantin 
POTlRNICHIE, comuna Brădești, 
județul Dolj).

— începtnd cu anul 1974, toa
te tractoarele vor fi livrate de 
către întreprinderea construc
toare, echipate cu cabine clima- 
tizate, ceea ce va contribui la 
îmbunătățirea substanțială a 
condițiilor de muncă ale meca
nizatorilor. De asemenea, s-au 
luat măsuri pentru echiparea cu 
cabine de rezistență a celor 
19 000 de tractoare existente în 
dotarea unităților agricole și 
care nu dispun de acest ansam
blu. Numai in 1974, circa 4 000 
dintre acestea vor fi echipate. In 
ce privește scaunul pentru trac
torist, noi apreciem că modelul 
actual răspunde în mare măsură 
cerințelor de confort pentru con
ducătorul tractorului, dar trebuie 
să spun că, la întreprinderea de 
tractoare Brașov se află în stu
diu soluții pentru îmbunătățirea 
în continuare a variantei actuale 
de scaun.

Ing. G HE ORGILE MANCIU. 
secretar general in M.A.l.A.A,

— Ce se întreprinde în 
vederea îmbunătățirii ca
lității anvelopelor pentru 
tractoare ? alexandru 
MERGEA, directorul S.M.A. Apa- 
hida» județul Cluj).

— Sînt preocupări, din partea 
conducerii Centralei de speciali
tate a -M.A.l.A.A. și a unităților 
producătoare, pentru definitiva
rea unui program de măsuri teh
nice în vederea îmbunătățirii ca
lității anvelopelor. Intre altele se 
prevede asigurarea unui număr 
sporit de anvelope cu perfor
manțe superioare care să fie u- 
tilizate în zonele cu condiții mai 
grele de exploatare prin asigura
rea din import a necesarului de 
cord vîscoză. De asemenea, cu 
scopul de a elimina^ degradarea 
prematură a anvelopelor în zona 
talonului, tractoarele vor fi do
tate cu jenți W 13 x 38 cores
punzătoare calitativ, iar după 
experimentare, tractoarele vor fi 
dotate cu anvelope 14.00—38 cu 
carcasă din cord poliamidic. Pen
tru stimularea în continuare a 
producătorilor de anvelope să se 
preocupe de îmbunătățirea cali
tativă a acestora, conducerea mi
nisterului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor solicită a- 
cordarea unui termen de garan
ție pentru anvelopele livrate 
care să fie aproximativ egal cu 
jumătate din durata normală de 
folosire.

Ing. VALERIU TOMULEȚ, 
șef de serviciu în C.M.A.P.U.A.I.A. 

din cadrul M.A.IA.A.

— M-ar interesa să 
aflu cîteva amănunte în 
legătură cu școlile din re
țeaua M.A.l.A.A.: cîte 
sînt, ce adresă au, cîți e- 
levi se pregătesc ? (ște- 
FAN HART, comuna Tiream, ju
dețul Satu Mare).

— E dificil să dăm adresa tu
turor celor 98 de școli profesio
nale, 36 de centre de calificare la 
locul de muncă, 72 licee de spe
cialitate, două școli de speciali
zare postliceală și 16 școli de 
maiștri, dar pot spune că școlile 
se află amplasate — în legătură 
directă cu profilul de bază al a- 
griculțurii zonei — in toate jude
țele țării. Dealtfel, adresa școlii a- 
gricole cu profilul dorit se poate 
afla de la direcțiile generale ale 
agriculturii, industriei alimentare 
și apelor, de la U.J.C.A.P. și, fi
rește, de la cea mai apropiată u- 
nitate de învățămint agricol: 
56 249 de elevi urmează, în pre
zent, cursurile acestor școli, pre
gătirea profesională realizindu-se 
în pro filele : mecanizare, zooteh
nie, agronomie, contabilitate, îm
bunătățiri funciare, horticultura, 
sectorul industrial al satului (fie
rărie, lăcătușerie, strungărie, e- 
lectricitate etc). Pe toată durata 
studiilor, școlarizarea este gra
tuită,

ION CRACANESCU 
din cadrul Direcției 
personal, învățămint 

și propagandă a M.A.l.A.A.

— Ce se preconizează a se iniția în scopul pregătirii profe
sionale a tinerilor de la sate, a țărănimii în general, și atestarea 
în meseriile însușite de către aceștia ? (aurel bondrescu, președin- 
tele Consiliului tineret-sătesc-Olt).

Ca răspuns la această întrebare, publicăm extrase din Informarea privind des
fășurarea învățămintului agrozootehnic de masă și pregătirea profesională a țărăni
mii cooperatiste și a muncitorilor din agricultură aprobată de Secretariatul C.C. al 
P.C.R.

• IN legătură cu ca
lificarea tN MESERII 
CU PROFIL AGRICOL

Pe baza legislației în vi
goare. Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentare 
și Apelor va organiza în ca
drul invățămintutui agrozoo
tehnic de masă forme prin 
care țăranii cooperatori și 
muncitori din unitățile agri
cole de stat să se poată ca
lifica la locul de producție. 
1. Aceste cursuri de califica
re, cu durata de un an, fără 
scoatere din producție, vor 
fi organizate sub îndrumarea 
directă a specialiștilor care 
conduc sectoarele de produc
ție și se vor desfășura după 
programe care să asigure 
însușirea temeinică a cunoș
tințelor teoretice și practice 
pentru meseria respectivă. 
La această formă de califi
care să fie selecționați, in 
primul rînd. tineri caro au 
absolvit școlile generale de 7 
și 8 clase, precum și acei lu
crători care au acumulat o 
bogată experiență și consti

tuie cadre de bază în sectoa
rele respective. Școlarizarea 
să se realizeze fără scoatere 
din producție și să se des
fășoare în două etape : pri
ma, de pregătire teoretică, 
eșalonată pe 2—3 luni, și a 
doua, de activitate practică. 
Pregătirea teoretică să con
stea din cursuri speciale 
pentru predarea noțiunilor 
de bază, cu participarea spe
cialiștilor, a profesorilor de 
la școlile de agricultură și 
școlile generale din vecină
tatea unităților agricole în 
care se organizează califica
rea. La sfîrșitul perioadei 
de pregătire, pe bază de exa
mene, să se ateste calificarea 
în meseria respectivă, pentru 
agricultură. La atestarea ca
lificării, alături de cunoștin
țele teoretice, vor fi luate în 
considerație și rezultatele 
obținute în producție de lu
crătorul respectiv. Unitățile 
care nu au condiții pentru a 
asigura pregătirea teoretică, 
vor trimite pentru perioada 
de pregătire teoretică lucră
torii care vor să se califice 

în unitățile specializate, 
stabilite de direcțiile agri
cole și uniunile județene ale 
C.A.P. Recrutarea cursanți- 
tor pentru formele de cali
ficare se va face în limitele 
reale ale unităților. Cu a- 
ceastă ocazie se vor încheia 
contracte, prin care absol
ventul își asumă obligația 
de a lucra cel puțin 5 ani în 
unitatea care îl pregătește» 
iar aceasta îi va folosi în do
meniile în care și-a ridicat 
gradul de pregătire profesio
nală.

2. Prin acest sistem vor 
fi, de asemenea, calificați 
absolvenții școlilor generale 
care nu urmează treapta a 
doua de liceu. Aceștia vor 
face 2 ani practică, în pro
ducție, perioadă care va fi 
încheiată printr-un curs spe
cial de 2—3 luni de pregătire 
teoretică, după car-e vor da 
examenul de atestare a cali
ficării intr-o meserie agri
cola. Tinerii pregătiți în 
condițiile de mai sus, vor 
putea urma în continuare și 
treapta a doua la cursurile 

fără frecvență a liceelor a- 
gricole de profil din zonă.

3. Absolvenții liceelor agri
cole, de specialitate, care nu 
urmează invățămintul supe
rior, vor fi încadrați ea mun
citori de înaltă calificare în 
unitățile agricole de stat, a- 
fi&eiațîîle intercooperatiste 
și cooperativele agricole de 
producție ca mecanici agricoli, 
horticultori sau zooîehniști. 
în limita nevoilor unităților 
agricole și .în raport cu re
zultatele obținute în produc
ție, după o perioadă de 5 
ani aceștia vor putea fi în
cadrați ca tehnicieni, pe 
baza unui examen-concurs. 
De asemenea, au dreptul de 
a candida la examenul de ad
mitere în facultăți, la una 
din specialitățile agriculturii.

4. Cu toți ceilalți lucră
tori din agricultură, care nu 
urmează una din formele de 
calificare menționate, se va 
organiza anual. învățămînitul 
agrozootehnic de masă. ce 
va consta din cicluri de 10— 
12 expuneri, care vor fi pre
zentate de specialiști din 
producție, profesori de la 
liceele agricole, profesori de 
specialitate de la școlile ge
nerale. Tematica acestor lec
ții se va referi la activita
tea de producție agricolă a 
anului care urmează. Pentru 
mecanizatori și ceilalți mun
citori calificați din unitățile 
agricole se vor organiza 
cursuri speciale- de perfec
ționare a pregătirii profe
sionale cu durata de 10—12 
zile in timpul iernii, punîn- 

du-se accent pe tehnicile și 
tehnologiile noi care trebuie 
aplicate in anul ce urmează.
• CU PRIVIRE LA CA

LIFICAREA COOPERATO
RILOR ÎN MESERII CU 
PROFIL NEAGRICOL.

Pentru acoperirea necesa
rului de muncitori calificați 
in meserii cu profil neagri
col. (strungari, sudori, tini
chigii, lăcătuși, dulgheri, 
timplari, fierari etc.), in a- 
fara calificării prin rețeaua 
școlilor profesionale exis
tente, se propune calificarea 
acestora la locul de muncă, 
în atelierele unităților agri
cole cooperatiste sau de stat 
dotate corespunzător și înca
drate cu tehnicieni cu înaltă 
.pregătire profesională. Re
crutarea și selecționarea 
candidaților pentru admite
rea la aceste cursuri se va 
face de către unitățile agri
cole socialiste. în funcție de 
necesarul de cadre calificate 
pe meserii. Pregătirea teo
retică se va organiza în 
școli profesionale, licee sau 
unități care dispun de cadre 
și baza materială corespun
zătoare. Durata cursurilor 
de calificare va trebui să 
fie de 3—6 luni, în funcție 
de cunoștințele teoretice și 
practice cuprinse în progra
mul de curs. Cei care ur
mează cursurile de calificare, 
pe baza susținerii examenu
lui de promovare, vor primi 
un certificat de muncitor ca
lificat.

— Statutul cooperativelor a- 
gricole (articolul 19, aliniatul c) 
prevede că : „membrul coopera
tor are dreptul să aleagă și — de 
la vîrsta de 21 de ani — șa fie 
ales în consiliul de conducere".

— Cum se rezolvă pro
blema reprezentării tine
rilor în consiliul de con
ducere, în cazul cînd se
cretarul organizației 
U.T.C. are vîrsta sub 21 
de ani? (vasile muntea- 
NU, activist U.T.C.-Botoșani).

— Conform indicațiilor Birou
lui executiv al U.N.C.A.P., în ca
zul în care secretarul comitetu
lui U.T.C. nu îndeplinește con
dițiile de vîrstă pentru a fi ales 
în consiliul de conducere, acesta 
va participa ca invitat la toate 
dezbaterile. în consiliul de con
ducere, însă, va fi ales un alt 
membru al comitetului U.T.C. 
ce întrunește condițiile de vîrstă.

vasile milea,
din cadrul Sectorului „probleme 

statutare" al U.N.C.A.P.

ENE secretara comitetului U.T.C.

— încă din zilele Congresului pro
blemele ridicate la întîlnirea tovară
șului ministru cu delegații au fost su
puse analizei de către un colectiv larg 
de specialiști din conducerea ministe
rului, fixîndu-se responsabilități și ter
mene de rezolvare. Din cele peste 
cinci sute de probleme reținute, vuii 
bine de două treimi au fost rezolvate, 
iar celelalte se află in curs de soluțio
nare. S-a soluționat, de pildă, proble
ma calificării la locul de muncă — în 
meserii cu profil agricol și neagricol — 
și atestarea în meseria respectivă a ti
nerilor de la sate ; pentru specialiști și 
ceilalți intelectuali ai satelor, pentru

— Am fost delegat la Congresul al IX-lea al U.T.C. 
și am participat la întîlnirea cu tovarășul ministru An
gelo Miculescu. S-au formulat, atunci, o seamă de între
bări și propuneri care vizau, sub toate aspectele, condi
țiile de muncă și de viață ale tinerilor de la sate. Con
cret, care din acestea și-au găsit rezolvarea ? (dobrița

de la C.A.P. Girbovi, județul Ilfov).
muncitorii din zootehnie și mecaniza
tori s-a trecut la construcția de blocuri 
de locuințe și cămine de nefamiliști; 
s-a elaborat statutul absolvenților lice
elor de specialitate; au fost îmbogă
țite mijloacele de informare tehnică a 
lucrătorilor din agricultură ; pe șan
tierele de irigații, la toate punctele de 
lucru și pentru mecanizatori au fost 
realizate acorduri cu privire la orga
nizarea de cantine.

TEODOR MARIAN,
director adjunct al Direcției personal, 
învățămint și propagandă din cadrul 

M.A.l.A.A.

Ce este F.A.O., ce 
relații întreținem cu a- 
ceastă organizație? (ion 
NECULA, I.A.S. Drumul Subțire, 
județul Ialomița).

La 16 octombrie 1945, delega
ții guvernelor a 42 de țări întru
nite la Quebec (Canada), semnau 
actul constitutiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură, cunoscută 
sub denumirea sa engleză abre
viată — F.A.O. Ca instituție spe
cializată autonomă în cadrul Na
țiunilor Unite, activitatea F.A.O. 
se înscrie în aspirațiile enunțate 
în preambulul Cartei O.N.U. în 
sensul „folosirii mecanismului 
internațional pentru promovarea 
progresului economic și social".

România, membri a F.A.O- din 
anul 1961, contribuie activ la 
i ealizarea obiectivelor organiza
ției militează perseverent pen
tru dezvoltarea cooperării inter
naționale în domeniul agricultu
rii, în interesul creșterii bunăstă
rii în lume.

RODICA TEPEȘ
redactor, „Scînteia tineretului



Faptele dau prestigiu activității 
Consiliului tineret sătesc

înființate prin Rezoluția Congresului al IX-lea al U.T.C., Consiliile 
tineretului sătesc sint investite cu atribuții multiple in acțiunea 
complexă de educare în spiritul muncit a uteciștilor de la sate, de 
sporire a exigenței și răspunderii pentru conceperea, organizarea 
și transpunerea in viață a acțiunilor vizînd stimularea interesului 
pentru pregătirea profesională, pentru însușirea cunoștințelor pe 
care le presupune profesarea azi a meseriilor mai vechi sau mai 
noi ale satului. 80 de studii pe teme de sociologia muncii au fost 
efectuate in ultimii doi ani, concluziile acestora găsindu-și reflec
tare in pregătirea și practicarea de către tineri a meseriilor impuse 
de dezvoltarea economică a localităților rurale ale județului, de 
înscrierea acestora pe coordonatele urbanizării ; în dublarea numă
rului de uteciști care lucrează în sectoarele cheie ale agriculturii : 
zootehnia, legumicultura și irigațiile ; în sporirea cu pînă la 30 la 
sută a producțiilor medii obținute de pe suprafețele lucrate și de la 
loturile de animale îngrijite de către tineri. In fiecare sat au 
fost organizate cercuri politice ; periodic tinerii participă la 
schimburi de experiență, la dezbateri și concursuri profesio
nale, iar șantierele muncii patriotice concentrează, practic, energiile 
întregii generații tinere. Totodată, activitatea laborioasă, compe
tentă -și responsabilă, revoluționar desfășurată de către Consiliul 
tineretului sătesc s-a finalizat într-o mai rațională și deplină inte
grare în procesul muncii a absolvenților școlilor de diferite grade, 
la creșterea randamentului efortului depus de fete și de băieți prin 

cuprinderea lor, diferențiată. în diferitele sectoare de producție. Un 
calcul redă valoarea acțiunilor de pină acum : fiecare tânăr din 
satele țării produce astăzi la un nivel dublu in comparație cu anul 
de început al acestui cincinal.

Prin însuși statutul lor, consiliile tineretului sătesc constituie 
cadrul organizatoric, politic și economic de acțiune al U.T.C. în 
sensul investigării problematicii complexe a generației tinere de la 
sate ; de defrișare a noilor zone apărute in condițiile existenței 
diferitelor categorii de tineri intilnite aici — diferențiate prin pre
gătire ; de concepere a programului de activități, de legătură multi
laterală și multidimensională cu ceilalți factori educaționali. Sînt 
organisme de studiu, interpretare, informare și de acțiune, iar forța 
deciziilor adoptate izvorăște din competența reprezentativă a celor 
ce alcătuiesc componența lor, țărani cooperatori, mecanizatori, 
profesori, specialiști, activiști, cercetători îutr-unul din domeniile 
adiacente problematicii și preocupărilor satului — membri ai comi
tetelor județene ale U.T.C. Venind direct din produc
ție, din organizațiile U.T.C., cei cc constituie Consiliul tine
retului sătesc comunică pc toate planurile cu uteciștii, explică 
rațiunile adoptării oricărei măsuri noi de organizare și planificare, 
au in seamă studierea diferitelor probleme privind orientarea pro
fesională și calificarea tineretului sătesc, pregătirea pentru muncă 
și pentru viață a acestuia.

GH. BRAD

CE PROPUNEȚI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
VIEȚII DE ORGANIZAȚIE LA SATE ?

IRMA BLOCH NICOLAE DINCĂ CONST, PENCIL! ISTVAN LASZLO

activist al Comitetului județean 
Timiș al U.TiC.

La noi în județ, organizațiile 
de la sate cuprind un număr 
relativ redus ie tineri. Dar, a- 
cești tineri, in cele mai mul
te cazuri, au soarta produc
țiilor in mîinile lor. Ei sînt 
mecanizatori, șefi sau ajutori de 
șefi de fermă, tehnicieni, bri
gadieri, economiști. Ei trebuie 
sâ știe că răspunderea lor față 
de soarta producției este necon
diționată. Or, pentru asta, adu
nările generale trebuie să fie și 
veritabile ședințe de plan. Spe
cific. in ultimă instanță este 
„coeficientul" de ..integrare" al 
tinerilor în aceste imperative.ee 
anume întreprindem pentru ca 
integrarea să se producă fără

ce revin tineretului 
La rîndul 

tineretului .« 
un plan al 

t cuprinse 
i fiecare

său, 
sătesc 

L său 
sarcini- 

organiza-

rabat la calitate, nici in proce
sul muncii și nici în cei edu
cativ.

Legat de cede spuse mai sus, 
cînd îmi întocmesc programul 
de activitate toate acțiunile pe 
care le am în vedere să le în
treprind sînt guvernate de cri
teriul eficienței. Un exemplu 
concret : la nivelul județului 
s-a' inițiat un plan de măsuri 
in ce privește agricultura, pian 
ce este supus discuțiilor zilele 
acestea. Comitetul județean 
U.T.C. a analizat de asemenea, 
sarcinile < 
timișorean, 
consiliul 
și-a făcut 
unde sînt 
le pentru _____ ____
ție în parte, sarcini ce au fast 
discutate în ..1 “
generale ce au avut loc 
acum. S-a stabilit, de aseme
nea, ca săptăminat activiștii 
9ecției să întocmească o scur
tă, dar precisă dare de seamă 
asupra celor constatate in uni
tățile din raza comunelor de 
care răspund. La fel procedăm 
în legătură cu toate celelalte 
activități, dar am vrut să dau 
un exemplu din sfera cetei mai 

toate adu nările 
pină

importante, adică din aceea a 
muncii propri-u-zise.

președintele Consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 

Brăila al U.T.C.

Eu aș zice că trebuie să por
nim de 1* factorul timp. Mun
ca la sate se desfășoară mare 
parte a anului de dimineața 
pînă la apusul soared ut Deci, 
zi lumină. Intr-un atelier e 
altceva ; sînt la un loc mai 
mulți tineri, prezența organi
zației e alta. La sate, unde sînt 
și uteciști mai puțini, ei își 
desfășoară activitatea în dife
rite locuri, se văd o dată pe 
săptămână, sau o dată pe lună 
și, uneori, chiar o dată la cite- 
va luni. Aici se impune ca, în 
primul rînd, comitetul U.T.C. 
să fie foarte puternic pentru a 
putea urmări, controla și con

duce toate activitățile. Adună
rile generale trebuie să se des
fășoare lunar, indiferent de 
greutățile ce se ivesc tocmai 
pentru ca ti nărui să nu piardă 
contactul cu tovarășii săi, cu 
organizația. Se impune, cu a- 
ceeași tărie, o muncă de edu
cație permanentă și pe înțele
sul tânărului.

Eu caut să cuprind în pla
nul meu de muncă lunar cite 
o vizită, cel puțin, în fiecare 
organizație. Nu reușesc totdea
una, dar niciodată nu trece o 
lună și jumătate. In carnetul 
meu sint trecute sarcinile, rea
lizările și obiectivele fiecărei 
organizații astfel că, de la o 
întâlnire la alta, știu exact ce 
s-a întreprins. Dar, viața de 
organizație depinde în primul 
rînd de spiritul in care se ac
tivează : formal sau real Tre
buie sâ înlăturăm din vocabu
larul nostru, al uteciștilor „nu 
am făcut, dar, pe viitor, îmi 
iau angajamentul". Mai întâi 
trebuie să facem, asta ne este 
datoria ; angajamentul să vize
ze ceva în plus, să nu reflecte 
inactivitate și dezinteres dra
pate în formula salvatoare — 
„pe viitor...". Este o propune
re pe care noi căutăm să o pu
nem în practică în județul 
Brăila.

oefroist ai Comitetului județean 
Vrancea al U.T.C.

în unitățile agricole din co
munele Ciocâști și Bălești 
există un număr destul de 
mare de tineri. Marea lor ma
joritate muncesc exemplar și 
acesta este și meritul organiza
țiilor noastre. Există un spirit 
de muncă responsabil, dealtfel 
recoltele obținute vin în spri
jinul afirmației me-le. Tinerii 
de la S.M.A. Ciorăști. unitate 
fruntașă pe județ, execută cele 
mai grele și mai dificile lu
crări agricole și nu s-a întâm
plat de multe ori în acest an 
să i se atragă atenția vreunu
ia din ei pentru neindeplinirea 
sarcinilor așa cum prevede 
planai. Nu altfel steu lucruri

le în cooperativele agricole. A- 
șadar, preocuparea zilnică a ti
nerilor este lupta pentru men
ținerea acestui nivel, „elimina
rea" oricăror observații în ce 
privește desfășurarea și rezul
tatul muncii.

în ce mă privește criteriile 
după care mă conduc sînt cele 
ale tuturor activiștilor, am me
reu în minte statutul organiza
ției care oferă cadrul de des
fășurare al activităților noas
tre, formele, metodele ; extrag 
tot ce se referă la tinerii din 
mediul rural din documentele 
de partid și de stat care apar ; 
caut să cunosc cit mai bine pe 
fiecare tînăr, sarcinile sale 
profesionale, atitudinea sa la 
locul de muncă și în viața de 
toate zilele. In funcție de a- 
oeste criterii, sarcini și reali
tăți îmi întocmesc programul 
de activitate. Și tot în funcție 
de aceste criterii îmi fac bi
lanțul la sfârșitul fiecărei zile.

în final, aș face’o singură 
propunere de ordin organizato
ric : tinerii din cooperativele 
agricole din comună, unde este 
cazul, să facă parte din ace
eași organizație, și, unde exis
tă și S.M.A.-uri, și tinerii din 
unitățile respective. 

activist al Comitetului județean 
Mureș al U.T.C.

Fiecare organizație se parti
cularizează prin activitatea sa. 
Unele organizații, de exemplu, 
cele din C-A.P.-uri și S-M.A.- 
uri, se ocupă mai mult de dez
baterea problemelor legate de 
producție, de mobilizarea tine
rilor la executarea muncilor a- 
gricole la timp și de bună ca
litate. CH despre celelalte ac
tivități consider că. pentru pro
blemele de îmbogățire a cunoș
tințelor politico-ideologice sau 
a celor de cultură generală, se 
afectează puțin timp și aten
ție ; or, zic eu, tocmai această 
latură de ridicare a conștiinței 
tinerilor care ar avea influență 
pozitivă și asupra procesului

de producție trebuie să stea in 
imediata noastră atenție.

La sate, în cele mai multe 
cazuri, există organizații mici 
și mai ales neomogene, în sen
sul că tinerii nu au același loc 
de muncă ; majoritatea o con
stituie fetele și femeile căsăto
rite : în organele de conduce
re găsim, de multe ori, tineri 
nu in toate cazurile compe
tent! iar complexitatea sarcini
lor crește mereu, îneît efortul 
pe care-1 depunem în actuala 
„situație" organizatorică este 
disproporționat de mare față 
de rezultatele obținute. Munca 
de educare și formare a tine
rei generații solicită multă ab
negație, sîrguință, pasiune și 
nu în ultimă instanță perseve
rență și competență. Cit des
pre competență și perseveren
ță, aș vrea să subliniez că sint 
factori de primă însemnătate 
în reușita activității noastre 
zilnice : necesitatea cunoașterii 
organizațiilor, a problem («dor cu 
care se confruntă, deci și a 
specificului lor, a posibilități
lor de rezolvare a sarcinilor 
et».

Grupaj realizat de A. NICOLAE

imperative.ee


Pentru înfăptuirea programului

de acfiuni politico-educative
Unde este mai greu, trebuie să răspundem in perioada de iarnă

DUMNEAVOASTRĂ AȚI

U.T.C. 
ei 
ai 

Co-

• Statistica redă fap
tul că 2 560 328 de tineri 
de vîrtă utecistă (14—26 
de ani) s-ar afla Ia sate, 
iar evidențele comitete
lor județene ale
reliefează că, dintre 
672 548 sînt membri 
Uniunii Tineretului 
munist.

• Peste 344 000 de ute
ciști lucrează în coopera
tivele agricole de pro
ducție ; 28 000 sînt meca
nizatori ; 16 835 au ca loc 
de muncă fermele între
prinderilor agricole de 
stat; 73 300 își desfășoa
ră activitatea în satele 
necooperativizate.

• Fetele reprezintă a- 
proape 70 la sută din nu
mărul tinerilor care lu
crează in cooperativele 
agricole ; procentul fiind 
net în favoarea băieților 
care s-au calificat ca 
mecanizatori (peste 99 la 
sută) sau muncesc în IAS 
(circa 80 Ia sută).

• După studii, struc
tura organizațiilor UTC 
la sate se prezintă ast
fel : peste 70 la sută au 
absolvit școala generală ; 
22 la sută școala profe
sională, liceul teoretic 
sau de specialitate,
proape zece mii sînt in
gineri, medici, profesori, 
economiști, alte cadre cu 
studii superioare.

• în prezent, peste o 
mie de tineri se califică 
în una din meseriile 
practicate în atelierele 
industriale dezvoltate de 
către cooperativele agri
cole (fierari, zidari, tîm- 
plari, strungari, sudori, 
mecanici etc.), aproape 
opt mii lucrează ca mun
citori calificați pe șantie
rele de irigații și în sec
torul de exploatare a a- 
menajărilor pentru iri
gații; 21 100 sînt îngriji
tori de animale.

• Peste 150 000 sînt 
componenți ai formați
ilor artistice de amatori; 
85 100 au fișe de cititori 
permanenți ai cărților 
de la bibliotecile comu
nale și sătești.

a-

Sarcină de primă importantă pentru organi
zațiile U.T.C., educarea prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor, firesc, concentrează efortul 
de fiecare zi, de fiecare clipă, al întregului ac
tiv al Uniunii Tineretului Comunist. Iar pe șan
tierul preocupărilor apar alte și alte inițiative

ce au clarul să sporească răspunderea față de 
lucru! realizat, să amplifice strădania pentru 
autoperfecționare, să dezvolte atașamentul 
față de unitatea agricolă și sat, să genereze 
ambiția de a fi printre primii în competiția pen
tru mai mult, mai bun, mai ieftin. O bună parte

dintre aceste inițiative, deși au apărut undeva, 
într-un sat, prin valoarea lor politică, econo
mică și socială s-au impus, devenind obiectiv 
la care își repartizează realizările organiza
ției U.T.C. din mii de unități agricole. Asupra 
cîtorva ne propunem să insistăm.

PRELUAT ACESTE INIȚIATIVE?

printr-un entuziast prezent
Chemării acesteia i-au răspuns tinerii 

dintr-un județ — în dezvoltarea agricul
turii căruia s-au investit importante 
sume — Brăila. Ideea a apărut în mo
mentul în care șantierele de irigații soli
citau oameni «calificați, exploatarea siste
melor amenajate (peste o sută de mii de 
hectare) se afla în raport direct cu nece
sitatea existenței unui mare număr de 
cooperatori foarte bine instruiți, cînd în 
complexele zootehnice de tip industrial 
și gospodăresc se punea problema înca
drării altor două mii și ceva de „foarte 
pricepuți îngrijitori44, cînd dotarea cu ma
șini agricole impunea recrutarea a circa 
o mie de mecanizatori, iar pămîntul se 
cerea cultivat în mod intensiv. Atunci 
organizația județeană U.T.C. a cerut ti
nerilor să dea exemplu de dăruire și 
maturitate, devotament și hărnicie, răs- 
punzînd concret acestor solicitări. Munca

politică desfășurată a dat roadele scon
tate : în mai puțin de o jumătate de an 
aproape cinci mii de tineri, îndeosebi 
dintre cei care nu erau cuprinși în for
mațiile de lucru de la cooperativele agri
cole, s-au integrat într-unul din sec
toarele deficitare în forță de muncă 
peste opt sute ca îngrijitori de animale 
alți 425. ca motopompiști și mecanici 
circa o mie pe șantierele de irigații 
desecări, cu puțin sub două sute, 
mecanizatori. Și toți, dar absolut toți, 
cești tineri au lucrat în acord global, 
cooperativele agricole din satul lor.

.„Unde este mai greu, acolo trebuie 
răspundem printr-un entuziast prezent 
— o idee care a prins în satele județului 
Brăila și care, în rîndul acțiunilor poli
tico-educative înscrise pe agenda de lu
cru a comitetelor U.T.C. pentru această 
iarnă, ocupă un loc de frunte. în cîte alte 
județe ale țării o vom întîlni preluată ?

un priceput
mecanizator

Fiecare cooperator

Nu cu mult timp in urmă ne refeream 
la acțiunea de masă, declanșată în jude
țul Dolj, de a se pregăti — prin cursuri 
de scurtă durată — în meseria de meca
nizator cit mai mulți dintre țăranii coo
peratori. „Cunoașterea temeinică, coip- 
plexă, a tehnicii folosite în agricultură, 
— sublinia, cu acel prilej, tovarășul Mi
hai Burcheșin, secretar al Comitetului 
județean de partid — am înțeles noi 
din indicațiile conducerii de partid și de 
stat, trebuie să devină o parte compo
nentă. inseparabilă a noțiunii actuale de 
țăran, de lucrător al pămîntului în con
dițiile agriculturii socialiste. Și s-a acțio
nat44. Iar expresia „s-a acționat44 a în
semnat organizarea — pe timpul iernii — 
de cercuri pentru învățarea conducerii 
tractorului și mînuirea mașinilor agricole 
în cadrul fiecărei secții de mecanizare. 
Și, mai înseamnă peste cinci mii de coo
peratori — îndeosebi tineri — care po
sedă, acum, cunoștințele necesare unui 
bun mecanizator.

Acționîndu-se în spiritul măsurilor a- 
doptate de Plenara C.C. al U.T.C. din iu- - 
nie 1972, tinerii de la cooperativa agricolă 
din Ștefănești-Ilfov — cooperînd în acți
une cu uteciștii de la „Semănătoarea44- 
București — au stabilit ca obiectiv al 
muncii lor modernizarea adăposturilor 
zootehnice. S-a lucrat în timpul liber și 
în perioada de concedii, o seamă din 
materialele folosite fiind recuperate din 
deșeuri. La jumătate din calculația 
de proiect s-a redus investiția impusă de 
modernizarea celor opt grajduri de ani
male. Cîștigul e dublu : 1. s-a realizat, 
pentru prima dată, cooperarea între o or
ganizație U.T.C. sătească și alta din in
dustrie pe un șantier de muncă și 2. s-a 
urgentat execuția unei lucrări, reușidu-se 
totodată economii în valoare de aproape 
un milion de lei.

Popularizată, inițiativa a fost generali
zată în toate județele țării, între timp 
fiind modernizate adăposturile zootehnice 
necesare cazării a peste o sută de mii 
vaci de lapte.

adăposturile
zootehnice

Să modernizăm

la irigații și desecăriȘantiere uteciste“

/■

0 zi pe lună să lucrăm

cu combustibil
economisit

Aceasta este titulatura unei acțiuni ce 
se desfășoară în toate stațiunile de me
canizare a agriculturii din țară. Peste 
30 de mii de tineri mecanizatori sînt cu
prinși în această patriotică luptă pentru 
reducerea consumurilor. Bilanțul unui an 
de activitate vorbește de la sine despre 
efectul exercitării simțului gospodăresc : 
peste douăzeci de mii de tone motorină 
economisită. Dar sînt încă multe rezerve 
nefolosite. Asupra lor se insistă în cadrul 
analizelor ce au loc acum în toate colec
tivele de muncă ale unităților de meca
nizare. Iar despre efectul măsurilor ce 
se adoptă acum se poate vorbi și prin 
prisma calității reparațiilor ce se exe
cută, prin cea a reducerii deplasărilor în 
gol și a insistenței asupra realizării unor 
reglaje de calitate.

Maximele de anul

trecut, producții 
medii în 1973

După Coveiu, Pietroiu-Ștefan cel Mare, 
Gălățui-Călărași, Valea Carasu și Tudor 
Vladimirescu-Brăila, pe harta șantierelor 
naționale ale muncii patriotice a tine
retului au apărut nume noi : Cetate- 
Galicea Marea, Valea Mostiștei, Terasa 
Brăilei, Dobrogea de Nord. Aici, și pe 
cele aproape o sută de puncte de lucru 
de importanță majoră pentru înfăptuirea 
Programului național de îmbunătățiri 
funciare, aproape un sfert de milion de 
tineri se află într-o pasionantă încleștare 
de eforturi. O zi de muncă a brigadie
rilor înseamnă 50 de hectare complet a- 
menajate pentru irigații sau desecări. 
Sînt meseriași — mulți dintre ei s-au 
calificat pe șantier — și dispun de

o uriașă forță mecanică : la fiecare zece 
mii de constructori (de la inginer la ma- 
nipulantul de materiale) revin 146 de 
utilaje de mare productivitate. Pe șantie
rele de irigații ale țării, aproape o treime 
din lucrări sînt executate de către tineri. 
Participă determinant la materializarea 
unui volum de investiții însumînd, în a- 
cest cincinal, peste 20 de miliarde lei. 
Iar inițiativele lor, vizînd creșterea pro
ductivității muncii, reducerea consumului 
de materiale, combustibili și energie, spo
rirea indicelui de folosire a mașinilor, 
autoperfecționarea, fac să sporească efi
ciența investițiilor și, implicit, adaugă noi 
carate prestigiului organizațiilor Uniunii 
Tineretului Comunist.

Să producem mai mult lapte și mai 
multă carne prin valorificarea superioară 
a condițiilor de care dispunem, iată ideea 
majoră a inițiativei tinerilor zootehniști 
din județul Vîlcea. Iar ca termen de com
parație vîlcenii și-au ales deocamdată 
nu producțiile obținute în stațiunile de 
cercetări și unitățile agricole de vîrf, ci 
recordurile realizate în fiecare fermă zoo
tehnică. Calculele au fost limpezi, mobi
lizatoare. Și, astfel, în cadrul întrecerii 
„Cincinalul înainte de termen", uteciștii 
angajați în sectoarele zootehnice ale coo
perativelor agricole vîlcene propuneau 
țării un obiectiv concret a cărui materia
lizare presupunea o angajare pe mul
tiple planuri a organizațiilor U.T.C., a tu
turor tinerilor pentru a) recrutarea și ca
lificarea a altor grupuri de îngrijitori; 
b) sporirea preocupărilor de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale ale tuturor ce
lor angajați în zootehnie. Succesele ob
ținute sînt certe: prevederile 
anual au ‘ ...............
devreme.

. - ___ planului
fost îndeplinite cu o lună mai
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• PARTICIPAREA LA 

MUNCA. Majoritatea tine
rilor, odată rămași in sat, se 
încadrează în muncă, în spe
cial la C.A.P. O parte din 
ei —- în urma diferitelor 
cursuri de calificare — își 
însușesc deprinderi noi, se 
angajează ca muncitori cali
ficați la S.M.A„ în "întreprin
deri sau în ateliere cu carac
ter industrial din sat sau îm
prejurimi etc. Utilizarea re
surselor de forță de muncă 
din mediul rural nu este, 
însă, întotdeauna judicioasă.
• FORȚA DE MUNCĂ 

T1NĂRĂ NEOCUPATĂ este

constituită în special din fe
mei, de obicei căsătorite și 
cu copii. Decurge de aici ne
cesitatea intensificării efor
turilor pentru a crea la ni
velul comunei condiții 
decvate pentru creșterea 
îngrijirea •-- * -
permite 
cantități 
feminină 
tivități direct productive.

• NAVETIȘTII în fond 
realizează într-un anumit fel 
o legătură între sat și oraș 
înfluențînd în moduri dife
rite, și-ntr-un sens și în al
tul. De aceea este bine ca

a- 
și 

copiilor, fapt ce ar 
unei importante 

de forță de muncă 
să participe la ac-

prin formele noastre de ac
tivitate, organizate sau nu, 
instituționalizate sau neinsti- 
tuționalizate, să influențăm 
în mod pozitiv pentru a con
tribui la diminuarea proce
sului de înstrăinare.

• MEDIUL SOCIAL MUN
CITORESC IN VIATA RU
RALĂ a devenit o realitate 
și este evidentă amploarea 
acestui fenomen ÎH~ perspec
tiva dezvoltării viitoare. Sim
pla constatare a fenomenelor 
nu satisface. Se impune des
cifrarea consecințelor, muta
țiilor ce au loc în principa
lele domenii ale activității

social-economice și cultural- 
științifice a oamenilor mun
cii de la sate și a acționa în 
direcția facilitării dezvoltării 
noului în acest domeniu.

• SE IMPUN ATENȚIEI 
ȘI ASPECTE CARE PRI
VESC DEZVOLTAREA DE
MOCRAȚIEI SOCIALISTE, 
participarea activă a tuturor 
cooperatorilor, înțelegind prin 
aceasta și tineretul, la întrea
ga activitate de producție și 
de conducere.

(Extrase din volumul Tine
retul rural, Participare și ac
țiune socială, colecția Tine
retul și lumea de miine, nr. 6).

Universitatea populară
La Osica de Sus, județul 

Olt, o inițiativă reține cu deo
sebire atenția : antrenarea 
tinerilor la Universitatea 
populară sătească. Din discu
ția cu directorul acestei in
stituții, prof. Ilie Amzu, re
ținem faptul că aproximativ 
75 la suta din numărul 
cursanților (peste 150) repre
zintă vîrsta tînără. Trei 
cursuri — științe sociale, 
cultura plantelor de cimp, 
științele naturii — conduse 
de cadre competente înles
nesc tinerilor însușirea cu
noștințelor intr-o armonioa
să îmbinare a practicii cu

teoria. Inginerul șef al coo
perativei agricole de produc
ție, tovarășul Dumitru Buz
na, el însuși lector la cursul 
de agricultură, ne-a vorbit, 
cu alese cuvinte de apreciere, 
despre pasiunea tinerilor și 
modul pozitiv în care se răs- 
fring noile cunoștințe în ac
tivitatea lor de zi cu zi, in 
bunele rezultate obținute in 
muncă. Aceasta se datorește 
însă — după cum susține și 
tovarășul Gheorghe Mustață, 
locțiitorul secretarului comi
tetului comunal de partid — 
ambianței spirituale care e-

sătească
xistă in rindul organizației 
U.T.C., receptivității Ia nou. 
In cadrul actualului „an uni
versitar" — care ține de ia 
20 noiembrie la 15 martie — 
se disting deja următorii 
„studenți" uteciști : Maria 
Tutelcă, Elena Cheroiu, A- 
chilina Dudea, Tudor Du
mitru. La 15 martie, „diplo
mele" lor vor consfinți cea 
de-a treia promoție a uni
versității și tot atunci cam
pania agricolă de primăvară 
va confirma mai buna pre
gătire a tinerilor coopera
tori.

I. andreițA

— Deși perioada par
cursă e scurtă, nenumă
rate dovezi practice con
firmă faptul că în urma 
elaborării de către Biroul 
C.C. al U.T.C. a progra
mului de acțiuni politi
co-educative, pentru pe
rioada de iarnă, activita
tea organizațiilor U.T.C. 
de la sate a cunoscut o 
înviorare generală. Ce 
este demn de remarcat 
pînă acum : comitetele 
județene U.T.C. — și în
deosebi cele de la Dolj, 
Covasna, Ialomița. Boto
șani. Mureș. Satu Mare, 
Bihor și Alba — prin 
constituirea de colective 
formate din activiști și 
colaboratori au muncit e- 
fectiv. alături de comite
tele U.T.C. sătești, la al
cătuirea programelor de 
acțiune, la conceperea u- 
nor forme utile de in
struire profesională și 
politică a uteciștilor. De 
asemenea, 
adunărilor 
fost puse 
din activitatea organiza
țiilor U.T.C. cum sînt : 
participarea la muncă, 
combaterea indisciplinei 
și a atitudinii de indife
rență față de avutul ob- 

atașamentul față 
unitatea agricolă, 

comportarea etică a tine
rilor vizavi de programul 
de norme al comuniști
lor ; toate aceste dezba
teri vizînd antrenarea 
uteciștilor la înfăptuirea 
exemplară a programului 
elaborat de partid pri
vind dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii. 
S-a insistat pe popu
larizarea experienței po
zitive a fruntașilor, pe 
generalizarea inițiativelor 
cu mare efect pentru 
producție ; au fost acti
vizate gazetele de perete, 
iar la căminele culturale 
serile pentru tineret sînt 
mai instructiv si plăcut 
organizate.

în dezbaterea 
generale au 
teme majore

» 1
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— Afirmați că un mare 
accent se pune in această 
perioadă pe generalizarea 
unor inițiative cu efect 
asupra producției. Vă ru
găm să insistați asupra a- 
cestui aspect al activită
ții organizațiilor U.T.C.

— Firesc. problemele 
de producție au intrat 
complex în atentia orga
nizațiilor U.T.C. ; acțiu
nea patriotică : „Tinere
tul, factor activ în înde
plinirea cincinalului ina-

EFORT SUSȚINUT,
TEMEINIC ORGANIZAT

Convorbire cu tovarășul 
PANTELIMON GĂVĂNESCU, 

secretar al C.C. al U.T.C.

inte de termen44, polari- 
zînd întreaga activitate 
desfășurată pe perioada 
iernii. Recrutarea, pregă
tirea și permanentizarea 
tinerilor în sectoarele 
cheie ale producției agri
cole sînt puncte distincte 
pe agenda de lucru a tu
turor organizațiilor U.T.C, 
comunale și din unități
le agricole. în județele 
Ialomița. Ilfov. Dolj și 
Constanta, de pildă, s-a 
pus la punct problema 
calificării cîtorva mii de 
elevi și tineri ai satelor 
în meseriiLe de moto
pompiști ; în satele jude
țelor Buzău. Bihor. Vas
lui. Gorj s-a intensificat 
acțiunea de recrutare a 
îngrijitorilor din rîndul 
tinerilor, iar în Dîmbovi
ța, Mureș, Brăila. Tulcea, 
în aproape toate locali
tățile rurale ale tării, în 
cadrul decadelor fertili
zării au fost transportate 
în cimp aproape un mi
lion de tone îngrășăminte 
organice. Au fost orga
nizate decade ale meca
nizatorului, cercuri de a- 
profundare a cunoștințe
lor profesionale. Se 
impune, de asemenea, 
să amintim, că în drep
tul răspunsurilor re- 
dînd generalizarea ac
țiunii „1974 — un an al 
producțiilor agricole re
cord în toate domeniile44 
sînt înscrise fapte de 
muncă deosebite : briga
dierii celor trei șantiere 
naționale ale tineretului 
din irigații și-au îndepli-

nit înainte de termen 
sarcinile de plan — a- 
cum lucrind în contul lu
nilor februarie sau mar
tie. Aproape o mie dc 
uteciști s-au angajat în 
zootehnie ca îngrijitori. 
Au fost deschise 150 de 
șantiere locale pentru 
irigații și desecări. A- 
proape cinci sute de a- 
dăposturi zootehnice sînt 
pregătite să devină șan
tiere pentru modernizare.

— In legătură cu des
fășurarea activităților de 
informare și ridicarea ni
velului politic al tineri
lor, vă rugăm să spu
neți ce se întreprinde a- 
nume, în această peri
oadă, in mediul rural.

— în primul rînd. învă- 
tămîntul politic a fost 
deschis în majoritatea 
organizațiilor U.T.C. ; în 
dezbateri fiind antrenați 
aproape toți cei peste un 
milion de tineri ai satu
lui. Au fost puse în dis
cuția tinerilor documen
tele recentei plenare a 
partidului și Planul unic 
de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 
1974, iar la căminele cul
turale se realizează in
formări politice. întâlniri 
cu activiști de partid și 
de stat, dialoguri și alte 
acțiuni ne teme ateist- 
științifice- Au fost extin
se formele de organizare 
a activității tinerilor na
vetiști în asociații și 
cercuri.

F. GHEORGHE

TINERI AI SATELOR!
UN ABONAMENT LA

SCINTEIA TINERETULUI
este o legătură directă cu toți cei 2 500 000 de uteciști ai ță
rii, o poartă permanent deschisă către toate problemele 

care vă interesează
Pentru a vă asigura primirea ziarului preferat, reînnoiți-vă 

din timp abonamentele la
„SCÎNTEIA TINERETULUI**
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PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Mihai Gere, mem

bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit, vineri, delega
ția Comitetelor de Apărare a 
Revoluției din Cuba,condusă de 
Juan Quiros Gonzales, secretar 
al Direcției Naționale, care ne 
vizitează țara la invitația Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Au fost pre- 
zenți, din partea cubaneză. Ma
nuel Querra Cespedes, secretar 
cu probleme organizatorice al 
direcției provinciale Oriente a 
C.D.R., Gonzales Herrera Pino, 
membru al Comisiei organizato
rice a Direcției naționale a 
C.D.R., membri ai delegației, iar 
din partea română Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., Octa

vian Paler, membru al Consi
liului Național al F.U.S., și Du
mitru Popa, membru al Comi
siei organizatorice a Consiliului 
Național al F.U.S. A fost de 
față Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

în cursul întrevederii. care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a avut loc 
un util schimb de vederi asu
pra activității în diferite dome
nii a Frontului Unității Socia
liste și, respectiv, a Comitete
lor de Apărare a Revoluției ; 
de ambele părți, au fost sub
liniate bunele relații de colabo
rare existente intre cele două 
organisme politice și s-a expri
mat dorința de a le dezvolta și 
întări în continuare.

CRONICA
U. T. C.

Ieri, tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C. ministru 
pentru problemele tineretu
lui, a primit pe Pierro Lapi- 
cirella, președintele F.M.T.D. 
și Alain Therouse, secretar 
general al F.M.T.D.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri cu pri
vire la problemele activită
ții F.M.T.D., și ale mișcării 
internaționale de tineret.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prieteneas
că.

actualitatea,
VA CANT A

A

□

Plenara 
Consiliului Central 

al U. G. S. R.
Vineri, 21 decembrie, a avut 

îoc plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

La lucrările plenarei, a luat' 
parte tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Au participat președinți ai 
Comitetelor uniunilor sindicate
lor pe ramuri de activitate, ai 
consiliilor județene ale sindica- 

Jtelor, membri ai consiliilor și 
comisiilor Consiliului Central al 
U.G.S.R., reprezentanți ai unor 
ministere și altor instituții cen
trale.

Tovarășul Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a prezentat raportul 
cu privire la sarcinile ce revin 
sindicatelor pentru înfăptuirea 
planului național unic de dez
voltare economică și socială a 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1974.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adoptat o hotărire 
cu privire la sarcinile ce revin 
sindicatelor pentru înfăptuirea 
planului național unic de dez
voltare economică și socială a 
Republicii Socialiste România, 
pe anul 1974. Totodată, plenara 
a adoptat bugetul sindicatelor și

planul de relații externe pe a- 
nul 1974.

La dezbateri au luat cuvîntul 
numeroși participanți.

în încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Pană.

într-o atmosferă de puter
nică însuflețire, plenara Con
siliului Central al U.G.S.R. 
a adresat o scrisoare Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

în finalul scrisorii se spune : 
„Animate de înalta pild“ de 
dăruire comunistă și p' >tică 
pe care zi de zi o dați, sindi
catele. muncind cu abnegație și 
conștiință muncitorească, asigu
ră incă o dată conducerea par
tidului, pe dumneavoastră per
sonal. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de profun
dul lor atașament față de po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru și se am- 
gajează să nu precupețească nici 
un efort pentru traducerea în 
viață a Programului de dezvol
tare economico-socială a țării 
stabilit de Congresul al X-leaal 
Partidului Comunist Român și 
Conferința Națională ale parti
dului, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în scumpa noastră patrie. Re
publica Socialistă România".

S-au împlinit 50 de ani de la 
înființarea Filarmonicii de stat 
din Oradea.

Cu acest prilej, pentru înde
lungată activitate și pentru me
rite deosebite în promovarea 
muzicii culte și simfonice, ro
mânești și universale, precum 
și în munca de educație muzi
cală a maselor, Filarmonica de 
stat din Oradea a fost distinsă 
cu Ordinul Meritul Cultural 
cla sa I.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înalta distincție a 
fost inmînată într-un cadru 
festiv de tovarășul Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, care a transmis 
colectivului instituției sărbători
te felicitări călduroase și urări 
de noi succese.

Au fost decorați, de aseme
nea, cu Ordinul Meritul Cultu
ral și cu Medalia Meritul Cul
tural un număr de 25 membri 
ai colectivului Filarmonicii de 
stat orădene.

în numele celor decorați, 
Alexandru Firez, directorul fi
larmonicii, loan Bradu, folclo
rist, Maria Haiduc, solistă vo
cală și Bela Mihaly, instru
mentist au exprimat calde mul
țumiri pentru distincțiile ce 
le-au fost acordate.

La festivitate, care a avut loc 
vineri la Oradea, au participat 
tovarășii Petre Blajovici, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului Popular județean, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de cul
tură și artă.

in citeva ipostaze

De astă
pentru 
proape

Cu prilejul împlinirii a 13 ani 
de la întemeierea Frontului Na
țional de Eliberare, la IREMOAS 
București a avut loc. vineri 
după-amiază. o adunare de soli
daritate cu poporul vietnamez, 
organizată de Frontul Unității 
Socialiste.

La adunare au participat to
varășa Tamara Dobrin, vicepre
ședintă a Consiliului Național al 
F.U.S.. precum și Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietna; 
mului de Sud la București, și 
Nguyen Dang Hanh. ambasado
rul Republicii Democrate Viet
nam la București, membri ai 
celor două ambasade.

In cadrul adunării a luat cu- 
vîntul prof. Tudor Ionescu. pre
ședintele Comitetului național 
român de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Lam Van Luu, care a 
mulțumit pentru aprecierile ex
primate la adresa poporului său.

Dorim să vă spunem la acest 
miting, dragi tovarăși și prieteni 
— a subliniat vorbitorul — că 
populația sud-vietnameză nu va 
uita niciodată încurajarea și 
ajutorul de care s-a bucurat din 
partea Republicii Socialiste 
România, expresie a prieteniei 
fierbinți și a solidarității com
batante cu îndelungata luptă a 
întregului popor vietnamez îm
potriva agresiunii străine, pen
tru salvarea națională.

Ambasadorul Lam Van Luu a 
mulțumit, în încheiere, Partidu
lui Comunist Român, secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, guvernului și

poporului nostru, pentru simpa
tia și sprijinul acordat, pentru 
numeroasele dovezi de solidari
tate față de lupta poporului 
vietnamez și a urat întregii na
țiuni române mari succese în 
îndeplinirea și depășirea planu
lui cincinal, in înfăptuirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Mongole, 
condusă de D. Gombojav. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a părăsit vineri după-a
miază Capitala. Din delegație 
a făcut parte D. Soldan, prim- 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării a R.P. Mon
gole, președinte al Comisiei 
pentru relații economice ex
terne.

La Ministerul Turismului a 
avut loc vineri ceremonia sem
nării documentului de prelungi
re cu un an a proiectului ini
țial Rom-71 al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare. privind turismul. Do
cumentul prevede, printre alte
le. sporirea numărului de bur
se. precum și creșterea fonduri
lor pentru echipament turistic 
acordate țării noastre.

Din partea română, documen
tul a fost semnat de Ion Flo- 
rescu, adjunct al ministrului, 
și de dl. Br. Devarajan, repre
zentant permanent al P.N.U.D. 
în România.

• Vineri a fost reluat — cu 
desfășurarea partidei a 3-a — 
meciul de baraj pentru desem
narea noului campion național 
de șah dintre Florin Gheorghiu 
și Victor Ciocîlțea. Partida s-a 
încheiat remiză la mutarea a 
17-a. Rezultatul este în prezent 
egal : 1.5—1,5 puncte. Astăzi de 
la ora 16,00 are loc partida de
cisivă, cu albele jucind Cio- 
ciltea.
• Campionatul mondial mas

culin de handbal se va desfă
șura anul viitor între 28 februa
rie și 10 martie în 11 orașe din 
R. D. Germană- Cele 16 echipe 
participante au fost repartizate 
în 4 grupe preliminare, după 
cum urmează : Grupa A : (Karl 
Marx-Stadt. Gera și Erfurt) 
Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Islanda, Danemarca ; grupa B : 
(Schwerin. Rostock. Wismar) 
România, Suedia. Polonia, Spa
nia ; grupa C : (Berlin, Bran
denburg) R. D. Germană, 
U.R.S.S., S.U.A. și cîștigătoarea 
grupei asiatice (Japonia sau Is
rael) ; grupa D : (Halle, Dessau, 
Magdeburg) Iugoslavia, Ungaria, 
Algeria, Bulgaria.

Primele două echipe clasate 
în fiecare grupă se califică pen
tru grupele semifinale.

Cele 42 de meciuri ale cam
pionatului vor fi conduse de 24 
de arbitri, printre care se nu
mără și românii Vasile Sidea și 
Pândele Cîrligeanu.

• Concursul internațional de 
schi de la Zgll am See (Aus
tria) a programat prima probă 
feminină de slalom uriaș din ca
drul actualei ediții a ~ 
Mondiale". Victoria a 
tinerei schioare Hanny 
(Lichtenstein), în vîrstă 
ani. învingătoarea a 
timpul de l’24”06 100. fiind ur
mată de Marie Therese Nadig

„Cupei 
revenit 
Wenzel 
de 17 
realizat

(Elveția) — l’24”72/100, Traude 
Treichl (R. F. Germania) — 
l’24”83/J00. Fabienne Serrat 
(Franță) — 1’24”90/100 și Clau
dia Giordani (Italia) — 1’25” 
16/100. Cunoscuta campioană 
austriacă Annemarie Proell-Mo- 
ser s-a clasat pe locul 13, cu 
l’25”98/100. Pirtia a măsurat 
1 09.0 m cu o diferență de nivel 

•d^^TO m și 62 de porți. Printre 
;cor$rurentele care au abandonat 
cufsa au^figurat, austriaca Mo
nika Kasercr și cahadienele- 
Betsy Cțjfford și Laurie Krejner.
• Echipa Steaua Roșie Bra

tislava s-a calificat in semifi
nalele „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal masculin.

în meci retur pentru sfertu
rile de finală ale competiției, 
handbaliștii cehoslovaci au în
vins, in deplasare, cu scorul de 
17—15 (9—7) formația iugoslavă 
Borae. : în primul joc. Steaua 
Roșie Bratislava a cîștigat cu 
20—16.
• Managerul boxerului ameri

can de culoare Ken Norton. 
Art Rivkin. a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că, în 
mod sigur, elevul său îl va în- 
t.îlni la 26 martie 1974. pentru 
titlul mondial al „greilor", pe 
campionul lumii George Fore
man. Pentru organizarea acestui 
meci candidează mai multe 
orașe din Brazilia. Japonia, 
Jamaica și Mexic. Art Rivkin 
a arătat că șansele cele mai 
mari de a găzdui acest meci le 
are orașul Kingston (Jamaica).

• Federația internațională de 
fotbal a stabilit ca meciul de 
baraj dintre selecționatele Iugo
slaviei și Spaniei, pentru cali
ficarea în turneul final al cam
pionatului mondial, să se dispu
te la Paris, în ziua de 16 ia
nuarie.

dată clopoțelul sună 
.. recreație de a- 

trei săptămîni: va
canța de iarnă.

o...

Foto: VASILE RANGA

• Pentru satisfacerea necesi
tăților sporite de transport, sta
ția C.F.R. București, avind în 
vedere vacanta de iarnă a ele
vilor și studenților, a programat 
pentru perioada 20 decembrie — 
10 ianuarie trenuri suplimentare, 
în special pentru organizarea 
excursiilor în următoarele di
recții : Predeal, Brașov, Arad. 
Roșiori, Tîrgoviște, Făurei, Su
ceava, Timișoara, Oradea, lași, 
Baia Mare.

• Aseară, la liceul „Dinicu 
Golescu" din Cimpulung Mus
cel elevii au rămas la școală 
inaugurind vacanța printr-un 
frumos carnaval. Tot aici a fost 
amenajat un punct turistic de
servit de ghizi-elevi. Școlarii din 
clasele V—VIII vor fi antrenați 
la concursuri pe teme de circu
lație, șah, Săniuțe, la drumeții 
cu vizitarea mausoleului Ma- 
teiaș și în împrejurimile orașu
lui.

• în toate localitățile județului 
Dolj sînt amenajate cluburi ale 
elevilor, pe lingă cluburile ti
neretului sau cămine culturale. 
Acolo unde nu sînt asemenea a- 
șezăminte, au fost organizate în 
sălile de clasă ale școlilor res
pective. Pe lingă programul 
propriu-zis de club vor fi ini
țiate, în funcție de condițiile at
mosferice, concursuri sportive 
(marșuri pe schiuri, orientare 
turistică). 42 de terenuri de te-_ 
nis din localitățile rurale vor 
deveni patinoare. La cele 12 
săli de sport existente în capi
tala județului s-a făcut o pro
gramare corespunzătoare acor- 
dîndu-se prioritate elevilor.

O Elevii din Rm. Vilcea vor 
găsi numeroase activități, con
form preocupărilor lqr, nu 
numai la cluburile din școlile 
proprii (liceele „Vasile Roaita" 
și „N. Bălcescu"), ci și ia Tin 
Club-ul Casei municipale de 
cultură. îi așteaptă patru pati
noare și o pîrtie de săniuțe pe 
dealul Capela, reactualizînd ve
chea și cunoscuta pîrtie de bob.

• Colectivul teatrului „Ion 
Creangă" oferă elevilor bucureș
teni. în săptămina următoare, 
premiera spectacolului cu piesa 
„Omul invizibil", dramatizare de 
Ion Hobana, după H. G. Wells, 
in regia Olimpiei Arghir.

Festival de poezie 
patriotica

Luni și marți, la Modern club 
: reprezentanții școlilor din Ca
pitală se vor întrece într-un 

: concurs de recitare a poeziei 
• patriotice, brigăzi și montaje. 
■ Se organizează astfel, sub egi
da Comitetului municipal U.T.C. 
București, un adevărat festival 
de poezie.

stilul clasic „chemișier" cu cra
vate înnodate, mîneci bogate, 
strînse în manșete, sau chimo- 
nouri foarte adinei, dînd linia 
numită „pinguin". Sînt reco-~ 
mandate, de asemenea, rochii, 
din voaluri de lînă, cu fustele 
bogat plisate (soleil), lungi cu 
decolteuri în funcție de siluetă 
și tot cu mîneci montate ou 
pliuri strînse pe manșete, sau mî
neci ample, cu volane sau cla
sice „chemisier“. După toate 
probabilitățile nu se mai poartă 
mini, decît la vîrsta 16—17 ani.

„O R A Ș U L“
de pe aleea Circului

Ultimele pregătii 
șint... .finisate. Mîi- 
ne, colectivul con
dus de arhitectul 
Vasile Marcu, de 
la Institutul de ar
hitectură „Ion Min- 
cu" va preda co
piilor „orășelul", 
proiectat și cons
truit pe aleea prin
cipală a Circului 
de stat. Deocam
dată, vă facem nu
mai o invitație, di
vid gînd cîteva din 
surprizele pregătite, 
aflate de la tova
rășul Mihail Ilies
cu, tehnician la în
treprinderea Ciclop, 
unul din responsa
bilii cu decorarea 
„orășelului 
Hor".
intrare, 
Ștefan

pof-
pe

Moș Gorilă ne 
tește să intrăm 
sub portalul impu
nător, clonii nat de 
emblema orășelului 
(care va rămîne și 
pentru viitor) — o 
fetiță și un băiețel 
lingă un brad. 
După ce parcurgem 
aleea unui „oraș al 
viitorului", cu for
me geometrice, îm
podobit cu ghirlan
de, vom 
peronul 
pentru 
de agrement. După 
preferință, vom fo
losi trenulețul, mini
car ele sau trăsuri
le. înainte de in
trarea în tunel, vom 
străbate galeria, 
cosmonauților, apoi 
vizităm zoorama (20 < și cu multe, 
de panouri cu ima- podoabe.

gini de animale). 
Peste pod ne aș
teaptă „colindăto
rii", urîndu-ne vo
iaj plăcut, în tovă
rășia unor persona
je ale lui Disney, 
pe „aleea semnelor 
de circulație". în 
apropierea celei de 
a treia intrări în 
„orășel" este insta
lat cinematograful, 
unde rulează filme 
pentru copii. Ple- 
cînd de aici ne 
vom amuza numă- 
rînd pînă la 15, aju
tați de cifrele de pe 
panouri. Aici, în a- 
ceastă zonă de agre
ment ne așteaptă 
pomul, așa 
l-am dorit, 
de iarnă cu

copi- 
prima 

bd.
La 

din
cel Mare,

intra pe
„gării" 

plimbarea

cum 
pomul 
daruri 
multe

Invitații la revelionul 
tinerilor bucureșteni

Peste 5.000 de tineri din în
treprinderile, instituțiile, șco
lile și facultățile bucurește- 
ne vor petrece sărbătoarea 
revelionului la cluburile ti
neretului, beneficiind de or
ganizarea făcută din timp de 
comitetele de sector, spriji
nite de Comitetul municipal 
U.T.C. • Dintre aceștia, circa 
2.400 vor găsi ambianța festi
vă tinerească la cele două 
săli de la complexele socia
le Regie 1 și Grozăvești. 
Alți tineri vor fi prezenți 
în noaptea hotarului dintre 
ani la întreprinderi împreună 
cu tovarășii lor de muncă 
(Grivița Roșie, I.C.T.B., Se
mănătoarea, 23 August, Vul
can, Autobuzul). în afara a- 
cestora, în cadrul revelionu- 
nului organizat cu prilejul 
unor excursii în țară și în 
cele 32 de tabere de vacan
ță ale tineretului sînt pro
gramați peste 2 000 de bucu
reșteni. La manifestările cul
turale din 1 și 2 ianuarie 
1974 sini invitați peste 
10.000 de uteciști.

Comitetul Sectorului 3 al 
U.T.C. din municipul București 
a organizat ieri la „Universal- 
Club” faza finală a concursului 
„Obiective noi pe harta țării", 
dedicat celej de a 26-a aniver
sări a Republicii. Au participat 

. tineri ciștigători l:a fazele pe în
treprinderi, instituții și școli, și 
anume de la Uzina „23 August", 
I.M.U.A.B., Liceul ,,Mihai Vi
teazul", Liceul metalurgic, 
I.S.P.H., Liceul nr. 29, Postăvă- 
ria Română și altele. S-au a- 
cordat următoarele premii : 
Ilie Ion, muncitor la-Uzina „23 
August", premiul I ; Constanti- 
nescu Alexandru Constantin, 
tehnician la I.S.P.H. 2 premiul 
II ; Ion Godjea. muncitor Ia U- 
zina „23 August", premiul III.

După festivitatea de premiere 
a urmat un recital de versuri 
patriotice interpretat de âctori 
ai Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra". Concursul s-a bucu
rat de un ; deosebit succes. "

FL. GABRIEL

Apune epoca „mini"?...
Recent, Casa de mode a pre

zentat o colecție de unicate, în 
care au predominat toaletele de 
revelion pentru tineri. Puse ime
diat în vînzare, ele au fost deo
sebit de solicitate. Motiv pentru 
care vă oferim cîteva detalii —- 
eventuale sugestii pentru cei in
teresați. Se poartă, așadar, fuste 
lungi și bluze din materiale di
verse (catifea, tafta, stofe ușor 
buclate), suple (voaluri, organza, 
mătăsuri uni sau imprimate). 
Bluzele au ca bază variații pe

Un „Gaudeamus" 
la Brașov

Ultima lecție din anul V a 
secției de automobile și trac
toare din cadrul Universității 
Brașov a fost ținută ieri la In
stitutul de proiectări și cerce
tări pentru automobile și trac
toare din Brașov. Nota speci
fică acestei festivități tradițio
nale a constituit-o faptul că. 
studenții nu se aflau în aula 
universitară ci într-un institut 
de cercetări, alături de specia
liștii de aici care i-au ajutat să 
pătrundă în cunoștințele practi
ce ce le vor fi necesare în vii
toarea lor muncă de ingineri. 
Prof. dr. ing. Marin Untaru a 
vorbit despre ..Posibilitățile îm
bunătățirii economicității auto
mobilelor prin răcirea eficientă 
și rațională a motoarelor", după 
care studentul Tiberiu Filip a 
exprimat în numele acestei gru? 
pe mulțumirea absolvenților 
pentru posibilitatea de a fi pio-« 
nieri ai unei integrări intre in- 
vățămintul superior și cerce
tare. realizată cu mult succes 
în cadrul I.C.P.A.T. Dr. ing. prof." 
emerit Radu. Bogdan. rectoruț*. 
Universității, luindu-și biin ră
mas de la studenți. in numele 
cadrelor universitare, le-a urat -> 
tinerilor succese în apropiatele 
examene.

ADINA VELEA

Cu prilejul jubileului de un 
sfert de veac de existență a 
Teatrului de Stat ..Valea Jiu
lui" în foaierul teatrului au fost 
deschise expoziția retrospectivă 
„25 de ani de teatru în mij
locul minerilor" și cea a picto
rilor scenografi Aurel Florea și 
Virgil Popa.

CORVIN ALEXE

între minus 5 și 
plus 10 grade

în cursul următoarelor 48 de 
ore procesul dg încălzire, semr 
nalat de ieri, va continua în 
cea mai mare parte a țării. 
Cerul va fi schimbător, mai 
mult variabil în jumătatea de 
vest a țării unde, temporar, se 
vor semnala precipitații . sub 
formă de burniță și ploaie. în 
celelalte regiuni — precipitații 
locale. Vîntul va sufla slab pinii 
lă potrivit, iar 
tervalului cu 
scurtă durată, 
cuprinse între
mai ridicate în prima jumătate 
a intervalului, iar maximele 
între zero și +10 grade, local 
mai ridicate.

spre sfirșitul in- 
intensificări de 
Minimele vor fi 
—5 și +5 grade,
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întreprinderea
Energo- reparații București

cu sediul in B-dul Mârâșești Nr.

Angajează 
imediat

pentru turnatoria moderna din B-dul Energeticienilor nr. 2 
(Vitan) autobuz 35,

TINERI CU CEL PUȚIN 4 CLASE ELEMENTARE Șl VIRSTA 
MINIMA DE 17 ANI PENTRU CALIFICARE IN MESERIA DE 
TURNATOR-FORMATOR PRIN CURSURI DE SCURTA DU
RATA DE 8 LUNI. Pe toata durata cursului, beneficiază de 
un salariu tarifar lunar de 1 112 lei și de drepturi acordate 
de lege : spor pentru condiții deosebite, echipament de pro
tecție și lucru și antidot.

Solicitanții care nu au domiciliul stabil in municipiul Bucu
rești trebuie să aibă asigurată cazarea pe timpul contrac
tului incheiat cu întreprinderea.

Relații suplimentare se pot cere la biroul personal, telefon: 
23 26 40.

2 sectorul 5 (lingă Parcul Libertății)

PRIMEȘTE IMEDIAT ABSOLVENȚI Al ȘCO
LII GENERALE ÎN ViRSTĂ PÎNĂ LA 18 ANI 
PENTRU CALIFICARE PRIN UCENICIE LA 
LOCUL DE MUNCĂ în următoarele meserii:

• MODELIERI
• SCULERI-MATRIJERI
Se vor prezenta următoarele acte :
• Certificat de naștere original și copie
• Certificat de absolvire a școlii de 10 ani sau adeverința 

de promovare a clasei a Vlll-a.
• Fișa copilului de la 0 la 15 ani de la școala generală.
• Buletinul de analiza singelui și rezultatul radioscopiei 

pulmonare.
Pe timpul școlarizării tinerii vor beneficia de toate drep

turile legale. Se încheie contracte de școlarizare și după ab
solvire vor fi repartizați în producție la ENERGO-REPARAȚII, 
sediul nou al întreprinderii, care este dotat cu utilaje și in
stalații ultra moderne.

Informații suplimentare se pot obține la sediul întreprin
derii energo-reparații telefon 23 26 40.

Mijloace de transport : tramvai 7, 12 autobuz 32, 33 stația 
Parcul Libertății.

ILIȘEȘTI — jud. Suceava.

Acestea sînt numai cîteva dintre numeroa 
sele unități turistice ale cooperației de con' 
sum care vă oferă ospitalitate și iarna.

O vacanță poate fi la fel de plăcută și în 
sezonul alb I Petreceți zile de adevărată re- 
creere, într-un decor pitoresc, la hanurile 
cooperației de consum, care vă asigură con
diții bune de cazare și masă. Rețineți deci: 

Hanurile CHEIA și SLĂNIC din județul Pra

hova ; Hanul BRAN — jud. Brașov; Hanul 

RUCĂR — jud. Argeș ; Motelul TOPOLOG

— jud. Vîlcea; Hanul URSUL NEGRU-Sovata

— jud. Mure; ; CASA ARCAȘULUI de la Tg. 

Neam); Hanul BUCURA-Hațeg —— jud. Hu- 

nedoara ; Hanul DRĂGUȘENI și Motelul



La Geneva și-a început lucrările

CONFERINȚA Oi PACE PENTRU 
ORIENTUL APROPIAT de peste hotare

La Palatul Națiunilor din Geneva s-au deschis, vineri dimineața, 
sub egida O.N.U., lucrările Conferinței pentru pace în Orientul 
Apropiat, Ia care, în această primă etapă întrunită Ia nivelul miniș
trilor afacerilor externe, participă delegațiile R. A. Egipt, Israe
lului, Iordaniei, S.U.A. și U.R.S.S. Locul rezervat delegației Siriei 
a rămas neocupat, ca urmare a hotărîrii acestei țări de a nu lua 
parte, în prima fază a conferinței, la activitățile ei.

Societate

mixtă

Bulgaria și Ungaria au stabilit
Prezidând lucrările, secreta

rul general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
a exprimat, în discursul inau
gural, „satisfacția pentru fap
tul că acest eveniment unic se 
desfășoară sub auspiciile 
O.N.U.". După ce a menționat 
interesul pe care il acordă co
munitatea internațională încu
nunării cu succes a conferinței, 
vorbitorul a amintit că „O.N.U. 
se preocupă de diferitele as
pecte ale conflictului din Orien
tul Apropiat, de peste un sfert 
de secol ea consacrând timp și 
eforturi considerabile în vede
rea obținerii păcii, a căutării 
unei soluționări drepte și dura- 
bile“. El a amintit faptul că, 
după reizbucnirea luptelor 
Orientul Apropiat, O.N.U. 
lansat Un apel guvernelor 
cauză pentru o reglementare 
veritabilă și a adăugat că „nu
meroase guverne au lansat a- 
peluri asemănătoare". „Prezența 
secretarului general al Nați
unilor Unite, în această zi, în 
această incintă — a continuat 
el — mărturisește interesul foar
te mare pe care comunitatea 
internațională il manifestră 
față de problema Orientului A- 
^ropiat. Ea simbolizează, tot
odată, bunăvoința organiza
ției care este gata să acorde 
ajutorul său ori de cîte ori păr
țile îi vor cere aceasta". în în
cheiere, secretarul general al 
O.N.U. a spus că situația din 
Orientul Apropiat, cu multi
plele sale implicații, cere~ în 
permanență tuturor și fiecăruia 
in parte simț politic, curaj, 
răbdare și imaginație. „Sînt 
convins că toți participanții 
împărtășesc acest sentiment al 
caracterului urgent și că nu 
vor pierde această ocazie pen
tru edificarea unei structuri 
durabile in regiune", a decla
rat Waldheim.

Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gro- 
mîko, a evidențiat în cuvîntarea 
sa că „orice document care va 
fi adoptat la actuala conferință 
trebuie să conțină angajamente 
precise și clare privind retrage
rea trupelor Israelului de pe 
toate teritoriile ocupate. în 
afară de aceasta, a spus Andrei 
Gromîko, este necesar să se 
asigure respectarea și recunoaș
terea suveranități, integrității 
teritoriale și independența poli
tică a tuturor statelor din Orien
tul Apropiat, drepturile lor de a 
trăi în pace. Acest lucru se re
feră și la Israel. Se înțelege de 
la șine că problema palestiniană 
nu poate fi examinată și rezol
vată fără participarea reprezen
tanților poporului palestinian*4.

în alocuțiunea sa, Henry Ki
ssinger, secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., s-a pro
nunțat în favoarea unui acord 
de pace care să comporte, între 
altele, retragerea forțelor israe- 
liene, frontiere recunoscute, a- 
ranjamente privind securitatea, 
acorduri asupra drepturilor le
gitime ale palestinienilor, recu
noașterea faptului că Ierusali
mul adăpostește locuri conside
rate sacre de trei mari religii.

„Principala responsabilitate 
pentru pace revine părților di
rect interesate, a spus Kissin
ger. Trebuie să ne reamintim 
în permanență că dacă o regle
mentare in Orientul Apropiat 
este în interesul tuturor, popoa
rele acestei regiuni sînt cele 
care vor trăi cu rezultatele a- 
cestei reglementări.

în discursul său, ministrul de 
externe al Egiptului, Ismail 
Fahmi, a apreciat conferința 
drept „un eveniment istoric în 
care sînt concentrate speranțele 
lumii", ea reprezentînd „momen
tul de vîrf al multiplelor efor
turi Și inițiative întreprinse de 
toate statele și oamenii politici 
din lume în scopul de a pune 
capăt unei confruntări care a 
durat prea mult". Expunînd po
ziția Egiptului față de o regle
mentare echitabilă a situației, el 
a prezentat liniile directoare ale 
concepției egiptene privind nor
mele esențiale ale instaurării 
păcii : retragerea totală a forțe
lor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în iunie 1967 ; 
eliberarea Ierusalimului și res
pingerea oricărei situații care ar 
aduce prejudicii exercitării su
veranității arabe asupra întregu
lui oraș ; exercitarea dreptului 
palestinian la autodeterminare și 
la o viață în pace și demnitate : 
dreptul fiecărui stat din zonă de 
a se bucura de inviolabilitatea 
teritoriului și independență po
litică.

Discursul ministrului afaceri
lor externe al Iordaniei, Zeid 
Rifai, a fost consacrat, in cea 
mai mare parte, problemei po
porului palestinian și statutului 
orașului Ierusalim. El a enu
merat condițiile pe care Iorda- 
pia le consideră necesare reali
zării unui acord ; retragerea to
tală a Israelului din teritoriile

în 
a 

în

ocupate după iunie 1967 ; re
cunoașterea și respectarea fron
tierelor care să fie stabilite în
tre statele arabe și Israel pe 
bază de acord ; dreptul fiecărui 
stat de a trăi în pace'în cadrul 
unor frontiere sigure și recu
noscute ; respectarea drepturilor 
legitime ale poporului palesti
nian ; dreptul la repatriere sau 
la indemnizații pentru refugiați; 
restaurarea suveranității . arabe 
asupra părții arabe a Ierusali
mului ; liberul acces la locurile 
sfinte pentru adepții celor 
religii.

După reluarea lucrărilor, 
cursul după-amiezii, luînd _ 
vîntul, ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, a decla
rat : „Nu a existat niciodată 
încă pină acum o conferință de 
pace între statele arabe și Is
rael. Astăzi, în sfirșit, a apărut 
o ocazie. Nu trebuie, deci, să 
ne surprindă faptul că această 
conferință se deschide sub res
ponsabilitatea unei uriașe spe
ranțe". Vorbitorul a propus ca 
Egiptul și Israelul să-și ia an
gajamentul, la această confe
rința, să respecte încetarea fo
cului pe baza reciprocității. 
„Menținerea încetării focului, a 
spus el, este condiția indispen
sabilă a oricărei negocieri". El 
a declarat că, potrivit poziției 
Israelului, scopul acestei con
ferințe constă în realizarea unui 
tratat de pace „care să defi
nească termenii coexistenței 
noastre în decursul anilor vii
tori**, tratat de pace „care să 
fie negociat cu fiecare stat ve
cin Israelului și care să conțină 
un acord asupra frontierelor".

romano
centraf ricana

trei
în 

cu-

La Bangui a avut loc 
semnarea, convenției privind, 
constituirea societății mixte 
româno-centrafricane (Som- 
carom) pentru cultura bum
bacului și a altor plante în 
Republica Africa Cen
trală, pe o suprafață de 
10 000 hectare. Convenția a 
fost semnată de către pre
ședintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokas- 
,sa, și de către ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia la Bangui, Gheorghe 
Popescu.

La ceremonia semnării au 
asistat membrii guvernului 
centrafrican.

R.P. POLONA. Imagine de pe 
șantierul celei mai mari fa
brici de zahâr din țarâ, aflata 

in construcție la Lapach.

relații diplomatice cu R.F.G.
Guvernele R. P. Bulgaria și 

R. F. Germania, călăuzite de 
dorința de a dezvolta în conti
nuare relațiile dintre cele două 
țări au hotărît ca, din ziua de 
20 decembrie 1973, să stabileas
că relații diplomatice și să des
chidă ambasade la Sofia și la 
Bonn, anunță agenția B.T.A. în 
cel mai scurt timp, ele vor face 
schimb de reprezentanți la ni
vel de ambasadori extraordinari 
și plenipotențiari.

Presa bulgară de vineri apre
ciază stabilirea de relații diplo
matice între Bulgaria și R. F. 
Germania drept un important 
eveniment politic, care deschide 
o nouă filă în istoria relațiilor 
reciproce. Ziarul „Zemedelsko 
Zname" subliniază, 
tele, că schimburile 
și contactele avute 
timp de cele două 
buie la crearea unor 
favorabile realizării unui

greș continuu pe linia dezvol
tării relațiilor bilaterale pe baza 
avantajului reciproc și conso
lidării încrederii mutuale. In 
prezent, R. F. Germania ocupă 
primul loc pe lista principalilor 
parteneri comerciali ai Bulga
riei din rîndul țărilor occiden
tale.

Guvernele R. P. Ungare 
R. F. Germania, călăuzite 
dorința de a dezvolta în conti
nuare relațiile dintre cele două 
țări pe baza intereselor comu
ne. au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă anunță agenția M.T.I.

printre al
de delegații 
în 'ultimul 
țări contri- 

condiții 
pro-

• LA SOFIA s-a anunțat că 
Walter Scheel, ministrul vest- 
german al afacerilor externe, va 
face, în prima jumătate a anului 
viitor, o vizită oficială în Bul
garia, la invitația omologului 
său bulgar, Petăr Mladenov.

Cuvîntarea radiotelevizată

noi ac-

al impor- 
ca Franța 
de o criză 
petroliere,

a președintelui Georges Pompidou
jMnormmc

L -
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Referindu-se, în cadrul unei 
alocuțiuni rostite joi seara la 
posturile de radio și televiziune, 
la diverse aspecte analizate în 
cadrul recentei reuniuni la nivel 
înalt de la Copenhaga, preșe
dintele Franței, Georges Pom
pidou, a declarat că au fost 
abordate cele mai delicate pro
bleme politice actuale, inclusiv 
chestiunea unității politice și 
economice a țărilor membre ale 
Pieței comune. Șeful statului 
francez a lansat un nou apel 
pentru realizarea unui acord în 
cadrul C.E.E. cu privire la insti
tuirea unui fond regional pentru 
dezvoltarea regiunilor mai să
race din țările Pieței comune. 
Președintele Pompidou a accen
tuat că este necesar să se ajungă 
la o decizie asupra acestei pro
bleme în următoarele săptămîni.

Abordînd apoi o serie de pro
bleme interne, președintele a 
declarat că politica economică a 
Franței, nivelul rezervelor, pre
cum și ritmul actual 
turilor franceze fac 
să se afle la adăpost 
gravă de produse 
pentru următoarele luni. „Este 
cert că penuria de petrol se va 
prelungi timp de mai multe luni 
și mâi mulți ani și că toate țările 
vor ajunge în situația de a su
porta consecințe, directe sau 
indirecte, și că, datoria guvernu
lui este de a se pregăti să adop
te, dacă va fi cazul, măsuri se
rioase. măsuri grave" — a adău
gat președintele Pompidou. El 
a afirmat că Franța se află „în 
zorii unui an dificil" apreciind 
că se impune, în aceste condiții, 
să se treacă la întreprinderea 
unor noi eforturi, unor

Luînd cuvîntul în Camera 
Comunelor, ministrul britanic 
însărcinat cu problemele euro
pene, John Davies, și-a exprimat 
decepția față de atitudinea ne
gativă a R.F. Germania cu pri
vire la crearea „fondului comu
nitar de dezvoltare regională".

R.F. GERMANIA. - Aspect de 
la demonstrația ținuta de 
muncitorii de la uzinele si
derurgice din orașul Bochum 
pentru a protesta împotriva 
concedierilor făcute de pa

tronat.

Mîine, motorul 
cu hidrogen ?

După atentatul asupra 
primului ministru spaniol

Tntr-o declarație remisă agen
ției France Presse în legătură 
cu atentatul împotriva primului 
ministru al Spaniei, secretarul 
general al Partidului Comunist 
din Spania. Santiago Carrillo, 
remarcă faptul că „toate versiu
nile date pînă acum cu privire 
la moartea lui Blanco sînt con
tradictorii și foarte suspecte". 
„Ele lasă să se creadă că este 
vorba de o tentativă de a ex
ploata evenimentul pentru a 
înteți și mai mult represiunea", 
declară secretarul general al 
P.C. din Spania.

Singurul lucru care este clar 
în acest moment, adaugă Carri
llo, este că deținuții politici, cei 
zece de la închisoarea Caraban- 
chel și toți ceilalți, riscă să fie 
asasinați de către extremiști.

Santiago Carrillo consideră, de 
asemenea, că opinia publică in
ternațională trebuie să facă pre
siuni energice asupra guvernului 
spaniol pentru a se pune capăt 
„climatului războiului civil pe 
care puterea il perpetuează prin 
politica sa de represiuni și per
secuții". El a adăugat că tre
buie intensificată campania pen
tru a cere achitarea și punerea

în libertate a „celor zece de la 
Carabanchel", al căror proces se 
desfășoară într-un climat de te
roare și amenințare.

Organizația separatistă bască 
E.T.A. a dat publicității un co
municat în care își asumă răs
punderea atentatului care a pro
vocat moartea primului minis
tru al Spaniei, Luis Carrero 
Blanco, anunță agențiile Reuter, 
France Presse și U.P.I.

• LA PARIS a fost organizat, 
din inițiativa Partidului Comu
nist Francez, Partidului Socia
list, Mișcării stîngii radical-so- 
cialiste, Partidului Socialist Uni
ficat și unor organizații de ti
neret, un miting de solidaritate 
cu lupta poporului spaniol pen
tru libertate și democrație. Oa
menii muncii francezi, toate for
țele democratice din această 
țară sînt chemați să ceară eli
berarea lui Marcelino Camacho 
și a celorlalți militanți jude
cați la Madrid, precum și am
nistierea tuturor deținuților po
litici din Spania.

Va înlocui hidrogenul în următorii cîțiva ani 
petrolul în circulația auto ? Se vor alimenta în 
curînd motoarele automobilelor cu... apă disti
lată ? întrebările acestea apar oarecum fante
ziste. în realitate, însă, lucrurile se prezintă în
tr-o perspectivă mai 
prima vedere, /

optimistă decît par la

O nouă victorie pentru cele trei autoare 
ale „Noilor scrisori portugheze" : procesul 
lor, cunoscut deja în întreaga lume ca „pro
cesul celor trei Marii" a fost iarăși aminat, 
pentru 31 ianuarie. Mai mult ca sigur amî- 
narea procesului — a treia de data aceasta 
— nu constituie altceva decît o încercare 
a autorităților portugheze de a trena lu
crurile sperînd în scăderea, cu trecerea 
timpului, a marelui răsunet internațional 
pe care îl are soarta celor trei tinere. Așa 
cum s-a mai întâmplat deja, între timp, 
in dosarele acuzatelor vor apare noi dovezi 
care vor proba „vinovăția" celor trei Marii. 
Presa din Portugalia păstrează cea mai 
mare discreție în legătură cu acest proces, 
în schimb, în apărarea tinerelor autoare a- 
flate în fața justiției sînt trimise mii de 
scrisori din întreaga lume iar în zilele fixa
te pentru proces, la Lisabona sosesc zia
riști, intelectuali din Europa și Statele Uni
te pentru a asista la procedura judiciară. 
De asemenea, tot în cadrul campaniei in
ternaționale pentru apărarea celor trei Ma
rii, au fost organizate manifestații de pro
test, în fața ambasadelor portugheze 
aproape 30 de țări.

Care este delictul comis de cele trei 
nere, pasibil de închisoare între doi 
șase ani ? După cum informam 
noștri la începerea procesului de la Lisa
bona, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa 
Horta și Maria Velho da Costa sînt autoa
rele „Noilor scrisori portugheze" (Novas 
Cartas Portugesas) volum trecut încă de 
la apariția sa în rindul cărților interzise. 
Motivul interzicerii lucrării — care s-a 
bucurat de un puternic răsunet — este că, 
(după cum au pretins reprezentanții regi
mului lui Caetano), prin conținutul său 
cartea ar constitui „o jignire adusă mora
lei publice". în realitate, „Noile scrisori 
portugheze" constituie un document cu pu-

în
ti- 
șl 

cititorii

0 carie pe
banca acuzaților
• „Vina“ a trei 

tinere portugheze
• Cele 3 Marii nu se 

lasă intimidate
ternice rezonanțe nu numai pe plan lite
rar, ci, mai ales, pe plan social.

Cartea interzisă este strigătul de revoltă 
a trei tinere care denunță condiția femeii 
portugheze și politica de teroare și repre
siune a regimului îriipotriva oricărei miș
cări democratice, în centrul atenției fiind 
îndeosebi tineretul. Nu este deci de mirare 
că un asemenea volum în care sînt oglin
dite condițiile grele de existență a fost 
confiscat din toate librăriile. (In Portuga
lia, editurile sînt puse sub control poliție
nesc și opere valoroase ale unor scriitori 
portughezi au fost interzise ; orice comen
tariu este de prisos dacă adăugăm că . și 
scrieri ale lui Romain Rolland sau Erich 
Maria Remarque, considerate 
subversivă. periculoasă", au 
din librării).

„Noile scrisori portugheze" — scrise sub 
forma unor scurte povestiri, poeme, con
fesiuni sau mărturii directe — exprimă, în

„literatură 
dispărut

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

întrevedere K. F. Katu- 
șev-Ștefan Andrei
• tovarășul ștefan an- 

DREI, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a avut, vineri, o între
vedere cu K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, 
nească.

dislav Șoșkici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. La întrevedere, a parti
cipat ambasadorul României 
Belgrad, Vasile Șandru.

la

minată verificarea sistemului 
de teLescoape „Orion-2“ stabi- 
lindu-se că aparatele funcțio
nează normal.

priete-

• DELEGAȚIA DE
VIȘTI ai C.C. al P.C.R., 
șă de tovarășul Vasile 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Ialomița care, la in
vitația Prezidiului U.C.I., a e- 
fectuat o vizită în schimb de 
experiență în R.S.F. Iugoslavia, 
a fost primită, vineri, de Bu-

ACTI- 
condu- 
Marin,

Paris

de

Evoluția navei 
„Soiuz-13"

• CEA DE-A PATRA ZI
zbor La bordul navei cosmice 
„Soiuz-13" a început pentru cei 
doi cosmonauți la ora 6,30. Po
trivit programului, ei au trecut 
la studierea circulației sîngelui 
în creier, în stare de repaus și 
în timpul unor eforturi fizice 
dozate. Cosmonautul Valentin 
Lebedev a realizat spectrogra- 
fierea unor stele și constelații.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., prima jumătate a zbo
rului cosmonavei „Soiuz-13" se 
apropie de sfirșit. A fost ter-

întreruperea 
convorbirilor 
dintre cele două părți 
sud-vietnameze

După ședința desfășurată, vi
neri, în suburbia pariziană La 
Celle Saint-Cloud. în cadrul 
consultărilor dintre -cele două 
părți sud-vietnameze. convor
birile au fost din nou întrerup
te, din cauza atitudinii adoptate 
de delegația saigoneză. fără a 
se stabili data următoarei întâl
niri consultative.

și plățile pe 1974

De la stingă la dreapta : 
Barreno, Maria Teresa Horta 

da Costa.

Maria Isabel 
și Maria Velho

impresionantăimagini zguduitoare, de o ________
forță artistică, fapte ce creionează perfect 
viața femeii portugheze : mama care tre
mură pentru fiul ei trimis să lupte în An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau ; tînăra 
femeie ce-și crește singură copiii, deoarece 
soțul ei este plecat pe alte meleaguri în 
căutare de lucru etc. Cartea lansează, tot
odată, un apel lumii dinafară. Autoritățile, 
neliniștite de răsunetul pe care l-a trezit 
acest roman epistolar, au recurs la interzi
cerea cărții și arestarea autoarelor. Elibe
rate pe cauțiune, cele trei tinere au apărut 
în fața tribunalului prima dată la 3 iulie. 
De atunci, procesul se tot amină iar cele trei 
Marii fac obiectul unor persecuții sistema
tice.

RODICA ȚEPEȘ

La Praga, a fost semnat pro
tocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă pe 
anul 1974.

Conform protocolului, Româ
nia va livra autocamioane de 
mare capacitate cu motor diesel, 
autoturisme Dacia-1 300 și alte 
mijloace de transport auto, trac
toare, mașini agricole, excava
toare hidraulice și alte utilaje 
pentru construcții, mașini-unelte, 
utilaj petrolier, mașini pentru 
industria textilă, locomotive 
diesel hidraulice, diverse pro
duse chimice, materiale de con
strucții, produse agroalimentare, 
mobilă, diverse produse de larg 
consum.

La rindul său,. partea cehoslo
vacă va livra mașini-unel’te, 
utilaje energetice, utilaje pentru 
industriile chimică, alimentară, 
textilă, metalurgică, produse ale 
industriei electrotehnice, mij
loace de transport auto, produse 
siderurgice, cocs, cărbune cocsi- 
ficabil, diverse produse- de larg 
consum.

U
n reprezentant al 
uzinei construc
toare de autovehi
cule „Renault", ci
tat de agenția 
FRANCE PRESSE, 

declara zilele trecute că în ur
ma cercetărilor întreprinse în 
colaborare cu „Compagnie fran- 
țaișe du petrole", a fost atins 
un stadiu avansat al 
de realizare a unui 
automobil 
gen drept carburant, 
că există deja un prototip care 
funcționează și refuzind deo
camdată (evident din cauza se
cretului industrial) să ofere 
alte detalii, reprezentantul fir
mei franceze preciza, totuși că 
activitatea pentru realizarea a- 
cestui proiect „a început de 
multă vreme" și nu reprezintă 
o consecință a actualei penurii 
de carburanți.

Dacă reprezentanții lui Re
nault sînt zgîreiți cu amănun
tele, revista l’EXPRESS ne oferă 
amănunte despre un proiect si
milar american. într-un inter
viu telefonic acordat săptămî- 
nalului francez, dr. Roger J. 
Schoeppel de la Universitatea 
Oklahoma, care lucrează la rea
lizarea unui motor cu oxigen, 
vorbește detaliat despre posibi
litatea perfectă de a folosi drept 
combustibil la automobile... apa 
chioară. Nu e o glumă sau, mai 
exact, e numai pe jumătate 
glumă. Dar Schoeppel relevă că 
el lucrează împreună cu un 
grup de specialiști Ia adaptarea 
unui nou carburant pentru pro
pulsia autovehiculelor : hidro
genul, gaz ușor și combustibil. 
Și. se știe, una din sursele cele 
mai copioase de hidrogen este 
apa, compusă din doi atomi de 
hidrogen și unul de oxigen." 
,.Evident — remarcă dr. Schoep
pel interlocutorilor lui de la 
l’EXPRESS — trebuie din capul 
locului să imaginăm la bordul 
automobilului 
de electroliză 
hidrogenului 
gur, insă, că __ _
realizabil imediat, mîine.
țiile nu lipsesc, cu toate acestea 
și cu eforturi totul va fi pus în 
practică pe scară largă".

O simplă dorință ? O simplă 
viziune ? Dr. Schoeppel pune 
punctul pe i atunci cînd vor
bește despre „impulsurile pu
ternice care împing spre urgen
tarea realizării motorului cu hi
drogen". E vorba, desigur, în 
primul rînd de penuria crescân
dă de petrol. E vorba, totodată, 
de faptul că automobilul cu hi
drogen este un vehicul prin ex
celență nepoluant : cînd „arzi" 
hidrogenul nu se produce decît 
apă —• nici urmă de oxid de 
carbon.

De fapt, hidrogenul — carbu
rant are în spatele lui o „ca
rieră"' bogată. Carburant al zb.o-

lucrărilor 
motor de 

alimentat cu hidro- 
Afirmînd

un gen de aparat 
pentru separarea 
de oxigen. Desi- 

așa ceva nu este 
Solu-

li- 
de 
fi

• LA BIBLIOTECA RO
MANA DIN ITALIA a avut 
loc o manifestare consacra
tă aniversării centenarului 
nașterii marelui sculptor ro
mân Dimitrie Paciurea. Des
pre viața și opera artistului 
român au conferențiat prof. 
Alexandru Mirean, secretarul 
Bibliotecii române, și picto
rul Mihu ” ’ ” 
continuare, 
filmul documentar 
Paciurea. Cu aceeași 
în sălile bibliotecii a 
deschisă o expoziție de 
tografii

Manifestarea, la care 
luat parte reprezentanți 
vieții culturale și artistice 
din capitala Italiei, membri 
ai coloniei române, precum 
și un numeros public, s-a 
bucurat de un deosebit 
succes.

Vulcânescu. în 
a fost prezentat 

Dimitrie 
ocazie, 

fost 
fo-

au 
ai

• PREȘEDINTELE Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Japonia, Sanzo No- 
saka, a primit, la 21 decembrie, 
pe ambasadorul României la 
Tokio, Nicolae Finanțu, care a 
transmis un mesaj cu urări 
prietenești din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului ~ 
munist Român, adresat 
rășului Sanzo Nosaka, cu 
lejul realegerii sale în fruntea 
C.C. al P.C.J.

„Cosmos-625"

Co-
tova-
pri-

• LA 21 DECEMBRIE, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-625". Lansarea are ca 
scop continuarea explorării spa
țiului cosmic, anunță agenția 
T.A.S.S.

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al Republicii Vietna
mului de Sud a dat publicității 
o declarație în care se arată că 
un avion american de tipul 
„SR-71" a pătruns, la 17 decem
brie, în spațiul aerian al zone
lor aflate sub controlul G.R.P. 
din provincia Quang Tri.

Bugetul militar 
al S.U.A.
• CONGRESUL AMERICAN 

a aprobat bugetul militar al 
S.U.A. pe exercițiul financiar în 
curs, înaintîndu-1 spre semnare 
președintelui Richard Nixon. 
Fondurile alocate — 73,7 mili
arde dolari — sînt inferioare eu 
aproximativ 3,5 miliarde dolari 
celor solicitate de administrație.

Inundații la Leningrad
• UN VÎNT DEOSEBIT DE 

PUTERNIC, însoțit de zăpadă 
a provocat, ridicarea nivelului 
Nevei la Leningrad cu peste 
doi metri. Au fost inundate 
portul comercial și o serie de 
străzi.

Este pentru a 227-a oară cînd 
se înregistrează inundații de la 
întemeierea orașului. Au fost 
luate toate măsurile necesare 
pentru preîntîmpinarea extin
derii inundațiilor.

Agenția T.A.S.S. 
că este elaborat în 
iectul 
apărare
lung de 26 de kilometri, 
va lega malurile sudic și nordic 
ale Golfului Finic.

rurilor cosmice, hidrogenul 
chid este deja de o bucată 
vreme „stocat". El poate 
transportat prin conducte ase
menea gazului natural. O dată 
cu trecerea la folosirea largă a 
energiei atomice, geotermice 
sau solare se va putea produce 
hidrogen în cantități masive 
prin electroliză.

„Desigur, trecerea la carbu
rantul hidrogen în propulsarea 
autovehiculelor nu va putea fi 
decît graduală — argumentează 
specialistul american. Motorul 
clasic cu benzină nu este, fără 
îndoială, soluția tehnică ideală 
iar poluarea și penuria de ben
zină constituie un mare han
dicap, dar investițiile și expe
riența acumulate * 
lui sînt enorme, 
mină un gen de 
structorilor care 
dona ușor un cal de bătaie în
cercat și, deocamdată, rentabil".

Tocmai de aceea echipa de la 
Oklahoma s-a oprit la proiecta
rea unui „sistem mixt de car
buranți". Este vorba de o așa 
numită „cutie neagră" care se 
adaptează cu ușurință la un mo
tor clasic. Această „cutie nea
gră" comandă aprinderea cu 
mijloace electronice și acțio
nează injectori de hidrogen ca
re înlocuiesc pur și simplu bu- 
jiile. în același timp, vehiculul 
păstrează alimentarea normală 
cu benzină prin carburator. „Noi 
numim aceasta — arată dr. 
Schoeppel — sistem bicarbu- 
rant. La tabloul de bord există 
o manetă care permite să rulezi 
cu benzină sau cu hidrogen. în 
oraș poți merge cu hidrogen 
pentru a evita poluarea. Pe șo
sele, in afara orașelor, poți pune 
în funcție dispozitivul clasic cu 
benzină. Cu acest sistem mixt 
trecerea la hidrogen se va face 
mai suplu și fără dureri".

La nivelul motoarelor, remar
că omul de știință american, 
toate problemele sint rezolvate 
(de altfel, rezultate practice în 
acest sens s-au obținut și de 
către alte colective de specia
liști în S.U.A. și Franța). Ră- 

mîne, însă — adaugă el — pro
blema rezervoarelor. Se va re
curge la butelii de hidrogen 
comprimat asemănătoare celor 
cu gaz natural care alimentează 
actualmente unele vehicule ? 
Hidrogenul fiind foarte ușor, 
aceasta ar presupune butelii 
Uriașe. Se va recurge la hidro
gen lichid menținut la o foarte 
joasă temperatură ? N.A.S.A. 
folosește masiv acest carburant 
expediindu-1 în mod curent prin 
vagoane sau camioane cisternă. 
Dr. Schoeppel mărturisește că el 
și echipa lui experimentează o a 
treia soluție. Ei se gindesc la 
hidrurile metalice. Unele metale 
se combină cu foarte mari can
tități de oxigen ; este suficient 
să le încălzești ușor pentru a 
„restitui" instantaneu hidrogenul 
acumulat. Cercetările pentru 
o soluționare a problemei re
zervoarelor de hidrogen folosind 
calitățile hidrurilor metalice a- 
vansează în ritm rapid.

Pe cînd deci, primele vehi
cule cu hidrogen ? Proiectanții 
de la Universitatea Oklahoma 
sînt optimiști. Ei afirmă repor
terilor de la l’EXPRESS că în 
doi ani „mașina clasică adap
tată și la carburantul hidrogen" 
va rula pe șosele și că automo
bile propulsate cu hidrogen vor 
ieși în serie în 1985 pe porțile 
uzinelor din Detroit.

Va fi „Renault" mai operativ ?

în fabricarea 
ceea ce deter- 
inerție a con- 
nu vor aban-

P. N.

construirii 
împotriva

informează 
prezent pro- 
unui dig de 
inundațiilor, 

care
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• ERUPȚIILE REPETATE ale 
unui vulcan submarin au dus la 
apariția unei noi insule în lar
gul coastelor japoneze — , au 
anunțat autoritățile nipîone. 
Noua insulă, numită Nishinoshi- 
ma-Shinto. are o suprafață de 
27 *de hectare, fiind situată la 
numai o sută de metri distanță 
de insula Nishinoshima, din Ar
hipelagul Ogasawara (930 km 
sud de Tokio).
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