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Corespondenții noștri transmit :

Zilele
calității

Primul schimb al anului 
1971 a început, la Fabrica de 
mașini electromecanice de 
calcul din Tg. Mureș, ieri la 
ora 7. La ora 14 in magazia 
de produse finite, intrau 100 
de calculatoare cu califica
tivul ,.bun pentru export“. 
Prima zi, deci, se poate numi 
aici, ziua calității. Mărturia 
responsabilității profesionale 
a colectivului de la Fabrica 
de mașini de calcul, prin ex
celență tinăr, o constituie 
și cifra 600. Ea reprezintă 
numărul calculatoarelor li
vrate peste prevederile pla
nului anului 1973 la export. 
Faptul că ieri au putut fi 
finisate primele calculatoare 
ale anului 1974, evidențiază 
preocupările pentru asigura
rea unui bun demaraj pro
ducției încă din luna decem
brie, lună în care secția a

M. BORDA

(Continuare In pag. a ll-a)

Primele 
milioane ale 

lui 1974
Locul de muncă nu numai 

al unui foc continuu, ci și al 
unei continui modernizări și 
extinderi, întreprinderea de 
antibiotice Iași a pășit in 
noul' an cu încă 3 noi secții 
pe care nu numai după cu
loarea proaspătă a utilajelor 
și încăperilor le cunoști că-s 
noi. Nu numai după aseme
nea indicii, pentru că, jude- 
cindu-le după calitatea și 
cantitatea pe care o cunoaș
te și aici producția, ele nu 
diferă cu nimic de celelalte 
secții cu vechime ale fabri
cii, O asemenea situație a 
permis ca in întreaga fabri
că incă din prima oră a aces
tui an procesul de producție 
să se desfășoare in mod ire
proșabil. obținindu-se în pri
mele trei zile o producție în 
valoare de peste 7 milioane 
lei.

I. CHIRIAC

Fiecare oră 
adaugă alte 

succese
Ieri dimineață, pe platfor

ma Combinatului siderurgic 
din Galați focul primelor 
succese s-a întețit. Cum este 
și firesc, siderurgiștii de aici, 
spre deosebire de colectivele 
de muncitori din alte între
prinderi gălățene, începeau 
cea de-a treia zi a anului cu 
rezultate care ii situează deja 
in frunte. Facem un prim 
popas la furnale, acolo unde 
nu a incetat nici o clipă 
transformarea minereului in 
metal. „Furnaliștii gălățeni, 
nc spune Iean Dinu, inginer 
șef al, Uzinei Furnale-aglo- 
meraie, au realizat deja peste 
plan bOO tone de fontă. $i 
cum marea majoritate a lo
curilor de muncă din uzina

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae • Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit, joi după-amiază, în 
stațiunea Predeal, pe Harry W. 
Morgan, președintele Fundației 
,,Ambasadorii prieteniei“ din 
S.U.A., împreună cu soția.

După cum se cunoaște, sub pa
tronajul acestei fundații sint or
ganizate vizite în țara noastră 
ale unor grupuri de studenți și 
elevi americani.

In timpul convorbirii s-a a- 
preciat că. aceste vizite sint o 
expresie a relațiilor româno-

CU I
americane t- r 
prezintă, tot 
la promovar 
cele două ță 

Tovarășul 
și tovarășa 
s-au intrețir. 
tr-o atmosfei

Aspect din sectorul de confecții 

pentru femei al Întreprinderii 

de confecții din Focșani

în fiecare localitate ample 
acțiuni uteciste sub deviza 

Producții
agricole record

(Corespondență din județul Ialomița)
Sosind în Ialomița ne-am zis 

că. desigur, este interesant de 
văzut, acum, ce fac autorii une
ia din cele mai cu ecou inițiati
ve uteciste din ultima vreme. în 
cadrul acțiunii lansate de ei 
„1974 — un an al producțiilor 
agricole record in toate dome
niile“, la care și-au anunțat 
ralierea mai multe organizații 
județene, ieri 3 ianuarie a.c., in 
sala de festivități a clubului 
tineretului din Slobozia, au luat 
loc 400 de elevi de la liceele 
teoretice din Slobozia, Călărași, 
Fetești, Lehliu și Țăndărei, li
ceul industrial și liceul pedago
gic din Slobozia, liceul agricol 
din Călărași, școala generală 
Ciulnița (experimental), pentru 
a participa la prima lecție din 
cadrul cursului de calificare in 
meseria de motopompist, inițiat 
de Comitetul județean al U.T.C., 
în colaborare eu Inspectoratul 
general de învățămint, Direcția 
agricolă. trusturile I.A.S. și 
S.M.A. Aceasta vine în intîmpi- 
narea unei imperioase cerințe a 
economiei județului — asigura
rea marilor suprafețe irigate cu 
motopompiști bine pregătiți, 
constituind totodată și îndepli
nirea unui punct important din 
angajamentul luat in cadrul ac
țiunii sus-amintite : recrutarea 
și pregătirea a 450 de tineri in 
meseria de motopompist. Cursu
rile sint concepute a se desfă
șura in două etape, cea de-a 
doua — pregătirea practică — 
urmînd să aibă loc în cursul va
canței de primăvară. Pentru a 
se simți tot în vacanță, cursanți- 
]or li se oferă, in afara orelor 
de pregătire, un bogat program 
cultural-artistic, vizitarea Com
binatului de îngrășăminte chi
mice. a filaturii, întilniri cu ac
tiviști de partid și de stat.

Multe alte acțiuni sint conti
nuate, adăugîndu-se noi cifre la 
ceto reprezentind realizările a- 
nului trecut. Tovarășul Romus 
Țolea, pdm-secretar al Comite
tului județean al U.T.C., ținea să 
precizeze c« rezultatele sint 
bune pentru că, s-a reușit an
trenarea tuturor organelor și or
ganizațiilor din satele județului

• 400 DE ELEVI AU ÎNCEPUT IERI, CURSURILE DE CALIFICARE 
IN MESERIA DE MOTOPOMPIST • REVITALIZAREA ACTIVI
TĂȚII DIN AGROCLUBURI • FAMILIA ÎNGRIJITORILOR DE 
ANIMALE S-A MĂRIT CU ÎNCĂ 122 DE TINERI • ECHIPELE 
SPECIALE DE TINERI PENTRU TRANSPORTUL ÎNGRĂȘĂMIN

TELOR NATURALE ACȚIONEAZĂ PRETUTINDENI

la sprijinirea inițiativei uteciste. 
„Nu veți găsi pe nimeni, în 
nici un sat, care să nu cunoas
că obiectivele pe care ni le-am 
propus“. Ne-am convins practic 
de această afirmație la Smirna, 
Gheorghe Doja, Cosîmbești, 
I.A.S. Dragalina. Președintele 
cooperativei agricole de produc

ție din Smirna, de pildă, tova
rășul inginer Vasile Berbecel, 
ne relata că organizația uteciș- 
tilor cooperativei și-a întocmit

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Premiere 
industriale

• LA ÎNTREPRINDEREA 
ELECTROCENTRALA DE 
LA BRAZI a fost conectat 
la sistemul energetic națio
nal grupul de 105 Mw — ul
timul din actualul cincinal, 
care ridică potențialul uni
tății prahovene la 810 Mm, 
devenind astfel unul dintre 
marile obiective energetice 
ale țării. Apiicind soluții 
tehnologice modtrne. con
structorii au reușit să scur
teze simțitor timpul de exe
cuție al unor lucrări, durata 
generală de montaj fiind re
dusă cu 30 de zile compara
tiv cu cea înregistrată la 
primul agregat de aceeași 
capacitate.
• PE PLATFORMA IN

DUSTRIALA DE LA BOR- 
ZEȘTI a inceput să producă 
prima capacitate a celei de-a 
doua centrale electrotermice 
de pe Valea Trotușului, care. 
hi final, va avea o putere 
instalată de 300 MW energie 
electrică și 550 tone abur pe 
oră. Noua instalație va asi
gura cu energie termică in
stalațiile de fabricare a cau
ciucului sintetic din cadrul 
Combinatului petrochimic 
Borzești. Utilajele din dotare 
sint realizate de întreprin
deri specializate din țară și 
dispun de un înalt grad de 
automatizare.

VACANȚA

Din nou, prezentăm cititorilor noștri un gru
paj de știri și informații de pe „meridianele" 

vacanței (PAG A ll-A)

LA ȘCOALA 
EXIGENTEI 

MUNCITOREȘTI
• LA TREI LUNI DE LA ANGAJARE, UCENICI! AU DEVENIT 
OAMENI DE NĂDEJDE Al UZINEI • INTEGRAREA IN PRO
DUCȚIE - UN PROCES URMĂRIT Șl ÎNDRUMAT PAS CU PAS

• UCENICUL, LINGĂ MUNCITORUL CU EXPERIENȚA

Maria Gaidoș, s-a angajat în 
uzină la data de 1 octombrie, 
încă din prima lună și-a depă
șit norma, realizînd un ciștig cu 
aproape 600 de lei superior ce
lui planificat. La atelierul de 
automate din cadrul secției Me
canică II un muncitor a intrat 
în concediu. Cui să-i încredin
țeze mașina de rulat filet de 
care producția nu se putea cu 
nici un chip dispensa ? După 
îndelungi căutări, alegerea s-a 
oprit asupra Măriei Coman, 
care, deși venise doar de cite- 
va zile in secție, iși uimise to
varășii de muncă prin seriozi
tatea și competența sa profe
sională. Nataliei Olar cu o ve
chime de nici trei luni în în
treprindere, i se Încredințează 
operații dintre cele mai com
plexe la strung, iar Simion Dră- 
ghiță de la sculărie, la fel de 
„vechi“ în meserie, este soco
tit unul dintre cei mai buni 
rectificatori. Enumerarea .ar. 
putea contțfiua. pină la epui
zarea liștei cu cel 710 absol- 
vefiȚt ai Școlii profesionale și 
uceniciei la locul de muncă, an
gajați in acest an, la întreprin
derea mecanică din Cugir. Fie

care dintre aceștia s-a integrat 
rapid in producție, reușind să-și 
îndeplinească sarcinile încre
dințate încă din prima lună de 
activitate.

— Este și firesc ! declară in
ginerul Gheorghe Schiau, 
responsabil cu munca profe
sională în cadrul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Pe 
timpul desfășurării practicii, 
cit și după angajare, tinerii 
sint urmăriți, îndrumați, su- 
pravegheați pas cu pas.

Am avut p-”*’--’ -« - ’
pe viu cum 
tica la I.M. 
repartizat pe 
cu experiență 
creze singur 
îndu-se, astfe 
prindă într-u 
cipalele opers 
virea școlii el 
format.

— Cine ere 
învață după 
producție 
Viorel Seni, 
tului de pari 
canică II — 
Anii de școal 
în evoluția u 
lui. Acest ad

De la centrul de comună pină la satul component

UN DRUM CU SENS UNIC ?
Am în față două documente ' 

care imi întronează in suflet 
sntimemtul acut al unei mari de
părtări. E vorba despre scrisoa
rea unui bătrin păstor din Mun
ții Rodnei și de procesul verbal 
al adunării de alegeri-a organi
zației de tineret din satul Cosi- 
țeni, comuna Podul Iloaiei, din 
județul Iași. Păstorul imi adre
sează rugămintea de a-i trimite 
cronica lui Toadei Hrib. Proce
sul verbal nu imi adresează, de
sigur, nici o rugăminte, dai- mă 
invită să mai revin in rindul ce
lor unsprezece tineri cu care am 
stat față in față nu de multă 
vreme.

„Că, motivează primul docu
ment, io sint aice numai cu co
pacii și cind am o carte e ca și 
cind aș fi c-un om“. ..Că, mo
tivează cel de-al doilea docu
ment, noi sintem aice ca și în 
adincul pămintului și nimeni nu 
se mai ocupă de noi afară decît 
pe linie de U.T.C.. din cind in 
cind“.

în cazul primului document 
sentimentul depărtării despre 
care pomeneam îmi pare firesc, 
fiind în fond distanța care exis
tă pină la stîna de pe Vîrful

Iloaiei. Pe șes. pe malul Bahlu- 
iețului, vreo trei sau patru kilo
metri totuși sint .Nu-i o distan
ță, sigur, nici asta, chiar iar
na, cind e mai greu cu drumu
rile.

Și totuși și în documentul pe 
care l-am citat, dar'țnai ales' in 
discuțiile ce s-au purtat în’ 'ca
drul adunării de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.C. 
din Co.sițeni. același sentiment 
a.l depărtării revine cu o anumi
tă insistență. ..Numai pe linie 
de U.T.C. s-a mai venit’la noi 
și s-a făcut ce s-a putut“. Ar 
trebui să scriem în dreptul aces
tor rinduri nu numele celui care 
a rezumat destul de grăitor o 
stare mai mult decît îngrijoră
toare, ci al tuturor tinerilor din 
organizație. și așa si facem 
poate că astfel se află și pe 
alte „linii“ de existența lor : 
Apostol Mihai, Alexandrescu E- 
mil. Cucoș Elena, Cucoș Rodica, 
Gorgos Octavian. Musculeț Fâ- 
nică, Prisăcaru Constantin, Pri-

săcaru Elena, Tache Elena, To- 
dirașcu. Paxaschiva și Vistic Ga- 
briela.

Aceștia-s toți, adică 11 citi au 
mai rămas. Și nu doar 11 tineri, 
ci o organizație, căci în cazul 
Cosițenilor aceasta există, in
tr-adevăr, și se poate lesne do
vedi nu numai prin documentele 
organizației puse și ele la punct, 
ci și prin fapte. Prin munca sus
ținută în cadrul cooperativei 
agricole, în primul rînd, prin 
activitatea cultural-artistică pe 
care au desfășurat-o pină in 
urmă cu cîtăva vreme, prin ac
tivitățile de muncă patriotică în 
sprijinul cooperației etc. Sigur, 
prea multe lucruri nu se pot 
spune. Dar cîte se pot spune 
dovedesc că, ceea ce a stat nu
mai și numai în puterea lor a 
fost făcut. Puterea lor de a 
realiza, se înțelege singuri,

(Continuare în pag. a ll-a)

dintr-o exper 
,tă și ținem s 

încă de pe 
tinerii sint fa 
lectivele în ca 
pă absolvire, 
adunările gene 
fiilor U.T.C. d 
la întilniri cu 
tid și muncito 
care, la expun 
monstrații pra 
specialiști. Ini 
noile colective 
ră dificultăți.

— In fiecare 
Ioan Sinea, se 
tului U.T.C. pe 
noii angajați i 
mire de un g 
care-și propun 
îndrume timp 
cind integrarea 
ție se reali zea 
definitiv.

Inițiativa, pr 
părți a fost a 
cului întreprine 
cu noi element 
re un succes n 
tenii noului an; 
țumesc numai 
acesta la diver 
tru a-și întocm 
gajare. a-și ins 
tehnica securit, 
cunoașterea ir 
plan aferenți 
Ei îi ajută pe

ALEX. Bl

(Continuare i

Pietrosului. Dar în cazul celui 
de-al doilea, distanța nu-1 justi
fică deloc. Seara, pe timp senin, 
adesea ai senzația că de pe deal,
de la Cosițeni, poți arunca cu 
mere pină în centrul Podului

a SPUNE „MIRELE“ 
DE IA EELEmOR ?

„A fost o nuntă cu frumu
sețea și farmecul comune tu
turor unor asemenea eveni
mente. Cu lăutari neobosiți, 
cu jocuri de flăcăi și fete, 
cu obiceiuri transmise din 
străbuni, cu mese încărcate“.

Am desprins acest citat 
dintr-un reportaj mai amplu, 
prilejuit de un eveniment 
deosebit, petrecut cu mai 
multă vreme in urmă în co
muna Curtișoara din județul 
Olt. Și deși atunci, „cind 
organizația U.T.C. din Curti
șoara a hotărit ca nunta 
Gheorghiței Dobrescu și a 
lui Nicolae Murgea să fie 
nuntă utecistă, tocmai acest 
lucru a avut în vedere : re
considerarea „tradiției“ — 
nu asupra faptului ca atare

voi stărui în rîndurile de 
față. Ziarul nostru a publi
cat la timpul cuvenit, televi
ziunea a transmis. Altceva 
reține cu deosebire atenția 
astăzi.

Discut cu tinărui Nicolae 
Murgea, secretar ai comite
tului U.T.C. din cooperativa 
agricolă, eroul respectivei 
nunți uteciste. îl întreb. în
tre altele, dacă s-a mai pe
trecut vreun alt asemenea e- 
veniment in comună. dacă 
și alt membru al orga
nizației a pornit pe dru
mul vieții in doi. „Da, 
desigur — a venit prompt 
răspunsul — chiar recent o

I. ANDREIȚA

(Continuare in pag. a ll-a,

O părere personală
Ne aflam la sfirșitul interviului, cind

deodată interlocutorul meu - secretarul
unui comitet județean al U.T.C. - a început 
să mai lase din frazele lui pină atunci, îm
prumutate dintr-un articol de fond oarecare, 
și declara între altele pe un ton aproape 
familial că el, tovarășul secretar, înțelege 
pe deplin rolul și importanța acțiunii cutare, 
ba' mai mult, au și inițiative interesante... 
Ajuns aici a început să facă și 
cu ochiul, susținînd că pe lîngă 
toate astea are și el „o părere 
personală" pe care să n-o 
mai notez că poate greșește 
pe undeva și n-ar fi bine...

Spre marea mea mirare, părerea perso
nală a dumnealui era de fapt o poziție 
normală, a unui om care cunoaște realitățile 
vieții tineretului din județul respectiv, cr 
unui tînăr cetățean care se gîndeste în mod 
creator, nelăsîndu-se încorsetat de formele 
rigide ale unui șablon gata primit.

Din păcate, am mai auzit și cu alte pri
lejuri această scuză aproape infantilă, care 
de fiecare dată îmi aducea aminte de unul 
dintre eroii mitologici care aveau obiceiul 
să se prezinte cu mai multe fețe. In cazurile 
amintite puteam descoperi o imensă re
zervă a inițiativei proprii, a gîndirii indi
viduale, și care se pitește ascunsă, ca o 
veveriță speriată în gîndurile unor oameni 
care încă și astăzi mai cred că rezolvarea 
operativă a problemelor cotidiene se face

CSEKE GÂBOR

doar printr-o repetare a ideilor generale. 
Această categorie de oameni, cu responsa
bilități mai mici sau mai mari luptă de fapt 
pe două fronturi : pe primul ei sînt puț și 
simplu spectatori, pe al doilea însă - adică 
într-o intimitate total ineficientă - apar în 
culorile înflăcărate ale curajului de gîndire.

Ori, să gîndești cu capul tău este, la noi, 
o îndatorire. cetățenească. Nici nu putem 

concepe altfel realizarea dez
voltării noastre rapide decît 
prin contribuția proprie a 
fiecăruia dintre noi, folosind 
toate formele instituționalizate 
ale exprimării democratice 

și libere a inițiativelor, a propunerilor.
...Și vai, cît de amar era ultimul pahar al 

fenomenului, servit de respectivul secretar 
U.T.C. cînd, după terminarea interviului, dis- 
cutînd cu niște tineri din uzină, unul dintre 
ei încerca să spună și el o părere despre 
modul de aplicare al unor sarcini. Secretarul 
nostru ș-a roșit la față, s-a uitat mînios în 
jurul lui și a început să pună la punct pe 
tînărul în cauză : N-avem nevoie de pălă
vrăgeli, tovarășe ; Sarcina e sarcină.

Ori, tînărul nu punea în discuție sarcina 
primită, își dădea doar părerea cu privire 
la modul ei de îndeplinire.

Tinerii, probabil, au înțeles totul și au 
tăcut. Probabil că nu prima dată l-auzeau 
vorbindu-le astfel. Eu unul nu puteam însă 
să trec cu vederea acest gest și uite că 
mi-am formulat această părere personală.



TINERETULUI" pag. 2 VINERI 4 IANUARIE 1974

Sintern la datoriejstru se 
numește 

„Veselia“ 
Noi, uteciștii Școlii generale 

hr. 15 din Bacău, am desfășurat 
un bogat program de activitate 
în' timpul trimestrului 11 șl ne-am 
hdtărit ca fi această minunată 
vacantă de iarnă să O petrecem 
iot. atit de plăcut.

Clubul de vacanță al elevilor 
numit „Veselia“ fi-a început ac
tivitatea în 22 decembrie 1973, 
zi în care uteciștii au prezentat 
un scurt și original program ar
tistic : au „urcat“ pe scenă obi
ceiurile și tradițiile de Anul Nou. 
A urmat apoi o frumoasă seară 
distractivă.

După acest început de va- 
ediiță plin, de voie bună au urmat 
alte activități printre care amin
tesc : montajul muzical-literai 
intitulat „Sub flamura partidu
lui, creștem odată cu țara“ de
dicai aniversării Republicii.

tn fiecare zi, la clubul nostru 
de vacanță, uteciștii participă la 
diferite competiții sportive. Cele 
mai frumoase acțiuni sportive au 
fost ■ 
meciul 
„Cupa. r , 
împreună cu uteciștii școlii spor
tive din Slănic-Sloldova.

In continuare in programul de 
vacanță mai avem prevăzute și 
alte activități frumoase : Festiva
lul filmului pentru tineret, un 
concurs pe tema „Cunoașteți 
eroii uteciști vizitarea muzee
lor de Istorie si Științelor na
turii, o seară literară...

Acest program de club ne va 
ajuta să poinim cu forțe noi la 
învățătură.

FLORENTINA SEVERIN 
secretara comitetului U.T.C. 
Școala generală nr. 15 Bacău

campionatul de tenis si 
de handbal intitulate 
prieteniei“ organizate

(Urmare din pag. 1)

Victoria, 
Alexandru 
fost ? „Ce

eolegă a noastră, 
s-a căsătorit cu 
Uiutâ". Și cum a 
să fie Evenimentul...

Omul ridică nedumerit
din umeri, sprincenele i se 
incețoșează la jumătatea
frunții, miinile ii cad apoi 
nesigure in tecilc pantaloni
lor. privirea caută un punct 
de sprijin : „Trebuie să fi 
fost cumva“. Alături, pe 
chipul activistului comitetu
lui județean care mă inso- 

nedumerire. 
de

țește, aceeași 
încerc să dezmorțesc cit 
cit atmosfera : probabil 
n-a fost ea la dv., dar 
cum, întâmplarea, cacum. întâmplarea, ca s-o 
"humim așa, n-a avut nici un 
ecou în rindul organizației, 
vă era doar colegă, un cu- 
vînt, o felicitare, o floare ? 
Ați făcut aici o experiență, 
ați organizat o nuntă utc- 
cistă. Aceeași moale nedume
rire și un răspuns tern, fără 
cea mai neînsemnată nu
anță justificativă : „Nu
ne-am gindit la un astfel de 
gest". Gest mărunt — părea 
să adauge nepăsarea, 
dar. cind in memorie 
iți freamătă imagini 
oase de la festivitatea 
cărei erou ai fost, cînd ală-

’ tuni de tine au fost, s-au

Așa- 
incă 

fastu- 
al

CE SPUNE
„MIRELE“

DE LA
TELEVIZOR

eveniment, 
cristalină seni- 
ne-am gindit la 
gest“ (...Mărunt,
vorba numai de

măruu-

bucurat și te-au felicitat toii 
colegii de muncă și organi
zație. cind. in sfirșit. unuia 
dintre ei i se întâmplă acum 
același deosebit 
tu enunți cu 
nătate : „Nu 
un astfel de 
desigur).

Dar să fie 
gest, deși semnificația lui nu 
este nici pe departe -------
tă ? Nu se ascunde aici, oa
re, și o mentalitate, un anu
mit stil de muncă ale unor 
organizații U.T.C.. in virtu
tea cărora se confirmă ideea 
realizării unor ample acțiuni, 
adeseori festiviste, inclusiv 
nunți uteciste, după consu
marea cărora se trage corti
na de pislă a nepăsării ? 
I-am făcut secretarului o 
astfel de favoare, (dacă nu 
cumva in acest caz 
rul și-a făcut sieși 
tă favoare !), am mobili
zat presa, televiziunea, am 
fost felicitați, s-a văzut ce 
frumos ar putea fi... Ce ne 
mai interesează celălalt, ce 
să ne mai preocupe faptul 
că și după aceea continuă si
milar viata ? Crunta meteah
nă a „acțiunilor" de dragul 
demonstrației a făcut să se 
tragă repede perdeaua peste 
sarcina de a ne ocupa de 
fiecare tinăr membru al or
ganizației, de a celebra 
bucuria căsătoriei tuturor u- 
teciștilor. Ce spune tovară
șul secretar, fost mire la te
levizor ? Dar activistul jude
țean U.T.C. care răspunde de 
respectiva comună ?

secreta- 
aceas-

s

■
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...Baschet, schi, concurs de săniuțe, tenis de masă, expo
ziție foto, șah. campionate la club, emoții (premiul cel 
mare : rolul de „poștaș" la revelion), pregătiri intense, ce
naclu literar, cerc de ateism-științific, seară de lirică pa
triotică, repetiții și iar repetiții... și nu numai atit : pregătim 
încă din timpul vacanței cîteva acțiuni programate pentru 
primele zile ale trimestrului II : schimbul de experiență cu 
Liceul „George Coșbuc" din Năsăud, emisiunea omagială 
realizată la stația de amplificare in cinstea zilei de 24 
ianuarie și o inițiativă de-a noastră : realizarea unui „ceas 
al muncii patriotice" care să arate la zi, numărul de ore 
de muncă patriotică propuse ți realizate.

Noi uteciștii Liceului „liviu Rebreanu", români și ger
mani, vom face in 1974, ca din orașul Bistrița, in care stră
vechiul se impletește cu noul, cu îndrăznețele siluete mo
derne, îmbrățișate de dealuri cu pomi și vii, să se audă 
un ferm : „Sintem la datorie I"

cleopatra dana LORINȚIU 
secretara comitetului U.T.C.

Liceul „Liviu Rebreanu“ 
Bistrița

• VACANȚA ȘCOLARA 
este in plină desfășurare. în 
această iarnă, in (oberele a- 
menajate in cele mai pito
rești locuri din țară. Predeal, 
Sinaia, Dimbul Morii, Izvo
rul Mureșului, Vatra Dornel, 
Nucet, Stina de Vale, Arbă- 
nași, Tulnici, ca și în ex
cursiile organizate in zone 
turistice de interes deosebit 
și in mari centre industriale, 
iși petrec vacanța peste 60 000 
de elevi — cu 40 Ia sută mai 
multi decît anul trecut. Cei 
mai buni elevi din școlile 
sportive și liceele de educa
ție fizică și sport continuă 
pregătirile de specialitate in 
15 tabere amenajate în zone 
montane, unde practică schiul 
alpin, gimnastica șl atletis
mul. în rețeaua taberelor de 
iarnă mai amintim pe cele 
de odihnă șl instruire ale U- 
niunii Tineretului Comunist, 
care reunesc 2 500 secretari 
ai organizațiilor U.T.C. din 
școli generale.

în paralel se desfășoară 
numeroase activități cu ca
racter politlco-educativ.

Ce doresc, ce și-au propus
PENTRU El, PENTRU SOCIETATE

IOAN LUPUȘOR, lăcătuș 
mecanic la întreprinderea de 
reparații tractoare și motoa
re greie din Cimpina :

Intrucît fac parte dlnțr-un co
lectiv foarte sudat, fapt care in 
1973 ne-a adus fiecăruia o serie 
de satisfacții, de la rezultatele 
bune in producție pină la moda
litățile in care ne-am petrecut 
împreună o parte din timpul 
liber, aș dori ca această legă
tură sufletească să se accen
tueze și mai mult. Noilor veniți 
in întreprindere le doresc să se 
simtă alături de noi, iar celor 
mai vechi, să-și amintească de 
zilele cînd erau, la rîndul lor, 
„bobocii“ uzinei și să procedeze 
așa cum le-ar fi plăcut să se 
poarte atunci , cu ei. „veteranii“.

Dr. MIRCEA LAZARES- 
CU, șeful Circumscripției sa
nitare Vlădeni, județul Bo
toșani :

în 1973. la noi s-a construit 
noul local al dispensarului. E o 
clădire spațioasă, modernă, cum 
mi-am visat incă de la absolvi
rea facultății, in urmă cu trei 
ani. Mi-aș dori ca în 1974 s-o 
văd utilată Pe măsură, in așa 
fel incit să nu mai fim nevoiți 
să trimitem oamenii la oraș 
pentru analize banale, pe care 
le-am putea efectua și noi. îmi 
doresc un laborator al nostru ; 
apă curentă ; mijloace mai ra
pide de locomoție pentru a ne 
deplasa la intervențiile urgente 
in satele învecinate ; o conlu
crare mai strînsă cu forurile lo
cale — Consiliul popular, 
C.A.P.-uri, școli : intr-un cuvint, 
o ușurare necesară și posibilă 
a muncii. îmi urez să reedităm 
in 1974 un succes la care visea
ză fiecare medic de circă : 
mortalitatea infantilă zero.

FLORICA DUMITRU TRI- 
cooperatoare, comuna 

Dîm- 
FAN,
Bălenii-Sirbi, județul 
bovița :

copil, 
două

Ne dorim 
dar să fie 
fetițe, de 6

mai întîi un 
băiat. Avem 
și de 3 ani, așa că

PRODUCȚII AGRICOLE RECORD
(Urmate din pag. I)

un plan de acțiune bine gîndit, 
puternic ancorat în realitățile 
unității, pentru înfăptuirea că
ruia a militat și militează cu 
energie. în aceste zile se poate 
vorbi despre participarea tineri
lor la transportul gunoiului de 
grajd, la prepararea nutrețuri
lor și mai ales despre interesul 
de care dau dovadă în cadrul 
cercurilor de perfecționare a 
pregătirii profesionale. La Dor 
Mărunt, Grîvița, Gheorghe Doja 
și în alte 13 agrocluburi ce 
ființează în județ, tinerii și-au 
propus ambițioase soluții pentru 
revitalizarea activității acestora.

în stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, tinerii s-au an
gajat să încheie reparațiile cu

Bucegilor

Secretari U.T.C. la școala
schimbului de experiență

Cluj, Deva, Craiovă, Sibiu, 
Ploiești, Brăila. Bacău, Iași, 
Suceava... Nouă orașe, nouă 
puncte de intîlnire pentru cei 
mai tineri secretari U.T.C. 
din școli — uteciști în șco
lile generale de zece ani. 
Ieri a fost ziua de adunare 
în taberele ce le sint consa
crate. pină începe trimestrul 
al doilea, ca să se odihnească 
și să învețe — atit cit se 
poate învăța intr-o săptămină 
—, cum să muncească mai 
bine, ca secretari, in organi
zațiile lor.

S-au constituit aici în for
mula unei organizații U.T.C. 
de școală, organizați în gru-

un băiețel n-ar strica. Bucuria 
de a avea copii frumoși și să
nătoși o dorim tuturor familii
lor tinere, de la noi și de prin 
alte părți. Mai dorim ca trebu
rile în C.A.P. să meargă tot așa 
de bine ca și in anul care a tre
cut. Nouă personal, care ne o- 
cupăm pe lotul personal de 
cultivarea legumelor, ne-am do
ri în 1974 o seră sau chiar 
două, că tot se spune că facem 
din asta o adevărată meserie.

TAMARA ȘANDRU, elevă 
la Liceul din Băicoi, jude
țul Prahova :

Mi-ar plăcea ca anul 1974 să 

MĂRTURISIRI LA ÎNCEPUT 
DE AN NOU

fie cel mai frumos an din viața 
mea. în 1974 absolv liceul și aș 
dori ca la bacalaureat să iau 
nota maximă, Apoi, dacă noul an 
îmi va aduce succes și la exa
menul de admitere la facultate, 
pot spune că el va fi. intr-ade
văr, cel mai frumos an al meu 
de pînă acum.

FLORIN TH. MAX CON- 
STANTINESCU, 
Ia vama 
peni :

funcționar
Aeroportului Oto-

să realizez in 1974 
putut realiza in

îmi doresc 
tot ce n-am
1973, adică să mai învăț in plus 
una sau două limbi străine, să 
mă perfecționez în arta drama
tică. pentru serile în care acti
vez pe scena ..Modern-clubului". 
din Sectorul 8. să pătrund in 
tainele tehnicii și incă altele. Ca 
mulți tineri, visez multilatera
litatea și nădăjduiesc că nu 
greșesc. Celor care vor veni și 
în 1974 să ne viziteze țara, le 

' doresc să simtă încă din holul 
aeroportului nostru căldura a- 
cestui pămint, ospitalitatea ro- 

zece zile mai devreme, cu eco
nomii de cheltuieli, dar cu spo
ruri de calitate. Sint în aștepta
rea momentului prielnic pentru 
desfășurarea probei practice la 
faza de masă a „olimpiadei me
canizatorilor“. Comisiile de exa
minare sint stabilite și înarma
te cu toate criteriile necesare 
(tot o inițiativă a Comitetului 
județean al U.T.C., care a orga
nizat la I.A.S. Dragalina o con
sfătuire pe această temă).

La Ograda, Făcăeni, Gheor- 
ghe Lazăr și în alte oooperative 
agricole de producție, familia 
crescătorilor de animale s-a mă
rit cu încă 122 de tineri îngri
jitori, recomandați de organiza
țiile U.T.C. Asemenea preocupa
re va avea, fără îndoială, roade 
și mai consistente dacă se va

Pe crestele înzăpezite ale

pe, care au devenit, experi
mental, Organizații de clasă 
și activează așa cum ar ac
tiva in propria lor școală, 
inițiind activități politico- 
ideologice, culturale, distrac
tive, sportive — aidoma celor 
din propriile organizații. O 
instruire în mers, deci. Cole
gii lor, uteciști din școlile 
generale, pot să-și pună spe
ranțe în aceste tabere, căci 
secretarii lor vor reveni In 
școală mai bine pregătiți să-i 
antreneze la o intensă viață 
de organizație.

L. L.

noastră de a 
bună înțelegere

mânească, sentimentele de prie
tenie și dorința 
trăi în pace și 
cu toți.

DARCACI. se-VICTORIA
cretara comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea textilă „Do
robanțul", Ploiești :

Anul nou 1974 să ne 
mai multă încredere în 
in cei din jurul nostru, 
dori ca fetele, colegele mele, să 
mă considere toate în primul 
rind prietenă și abia după a- 
ceea omul care conduce o orga
nizație. fiind convinsă că în fe
lul acesta munca mea ar avea 

aducă 
noi și
Mi-aș

numai de ciștigat și, în al doi- 
le rind, că m-aș simți și mai 
bine in mijlocul lor.

Prof. VASILE CHIRICA, 
Liceul din comuna Răducă- 
neni, județul Iași :

Ca profesor, doresc elevilor 
mei spor la învățătură, iar ce
lor care în 1974 vor absolvi li
ceul, le urez să pășească in viață 
apăsat, cu fruntea ridicată și 
să nu-i descurajeze un eventual 
insucces pe primele sute de me
tri. Mi-ar face plăcere ca 
în 1974 să se vorbească în presă 
sau cu alte prilejuri și despre 
școala noastră, unde se fac atî
tea lucruri frumoase... poate 
chiar mai frumoase decît in 
multe altele...

MARIA DIACONESCU, 
vinzătoarp I» Magazinul de 
textile-gaianterie Calea Gri- 
viței, 395, București :

îmi doresc să fiu remarcată 
In concursul profesional de bună 
servire. Dacă nu voi fi remar- 

face mai în cunoștință de cau
ză, știindu-se exact necesarul de 
îngrijitori pentru prezent și 
pentru anii viitori, cit și po
sibilitățile de recrutare, antre- 
nindu-se mai mult specialiștii și 
cadrele de conducere din unită
țile crescătoare de animale.,

Continuîndu-ne drumul spre 
Brăila, găsim pe cîmp, la Iazu 
și Scinteia, zeci de atelaje 
transportând gunoiul de grajd. 
Tinerii ne vorbesc de echipe 
soeciale, de angajamente de pe 
acum onorate in întregime. De 
altfel, pe întreg județul, din 
cele 40 000 tone de îngrășămin
te naturale pe care s-au anga
jat să le 
tie tinerii 
erau deja 
realizat.

transporte și împrăș- 
satelor, peste 20 000 

trecute la capitolul

Iiitîinirc
pionierească

la Brașov
aceasta pionierească 
asemenea titlu su-

Acțiunea 
purtând un 
gestiv, se află la numărul trei, 
întâlnirea „ambasadorilor prie
teniei“ avînd vîrstă cravatei ro
șii, are loc, la Brașov. Pionierii 
din cele 39 de județe ale țării 
și din Capitală, români, ma
ghiari. germani și de alte națio
nalități vor face o nouă de
monstrație a ceea ce înseamnă 
ingeniozitate și fantezie în ac
țiune, colaborarea sub deviza 
„Toți pentru unul, unul pentru 
toți !“

Acum, la Brașov, se fac pre
gătiri intense : oaspeții trebuie 
primiți cum se cuvine cu 
atât mai mult cu. cît întâlnirea 
se desfășoară în ospeție : invi
tații vor locui acasă la pionerii 
brașoveni, un bun prilej de în
chegare a prieteniilor dar de a 
învăța să fii o bună gazdă.

Și ce veselie va fi. sus, la Po
iana- Brașov, și ce jocuri cu sa
nia. cu schiurile...

Surprizele trebuie să fie sur
prize, incit nu putem spune 
mai mult despre „cum va fi“. 
Vom povesti cum a fost, în nu
mărul nostru de luni.

cată eu. să se remarce oricare 
dintre colegele mele, pentru ca 
măcar în felul acesta să se știe 
că și lucrătorii din magazinul 
nostru merită aprecieri pentru 
munca lor. nu numai critici și 
reclarhații. dintre care multe 
nici nu sint întemeiate. Aș ura 
unora dintre cumpărători să fie 
ei înșiși civilizați și calmi, așa 
cum ni se pretinde și nouă, iar 
furnizorilor le urăm să ne tri
mită cit mai puține mărfuri cu 
defecte sau modele invechite și 
urîte, care n-au căutare.

Locotenent major LEONTE 
TUDOR, din serviciul de cir
culație al Inspectoratului ju
dețean de interne, Constanța .

în 1974. să am vreme și pen
tru îndeletniciri extraprofesio- 
nale. Intenționez să scriu un 
roman de aventuri, sau măcar 
un mănunchi de povestiri inspi
rate din întimplări trăite, iar 
grafica volumului s-o semnez 
tot eu, ca absolvent al unei fa
cultăți de arte plastice. încercă
rile de pină acum îmi dau te
meiul să sper că visul meu poate 
deveni realitate. Ca lucrător in 
miliție, aș fi foarte fericit să 
văd in 1974 cit mai puține acci
dente pe drumurile publice, cit 
mai puțini pontravenienți, cit 
mai puțină brutalitate și necins
te în viață, cît mai mulți oa
meni corecți.

SZILAGY ELISABETA, 
studentă, Timișoara :

Pentru 1974, imi doresc mai 
întîi succes la învățătură. Apoi 
imi doresc un an cu mult soare, 
cu multe zîmbete, cu multă vo
ioșie, un an de realizări pe 
toate planurile. în mod deose
bit, doresc, să-mi duc la bun 
sfirșit lucrarea de diplomă, în- 
tr-un domeniu de mare actuali
tate. a cărei temă poate fi con
siderată, după părerea mea Și a 
altora, o noutate, dacă nu chiar 
invenție.

Opinii consemnate de
DRAGOMIR HOROMNEA 

s

Utecista Doina Rent, în vîrstă de 19 ani, a deprins de mult 
tainele meseriei de tricotoare

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
A ANULUI, noaptea de reve
lion, n-are pretenții de origi
nalitate. Cea mai lungă noap
te a anului, noaptea de reve
lion, este ca un imn al timpu
lui, un imn pe care nimeni 
n-are nevoie să-l schimbe, ni
meni nu vrea să-i modifice 
structura, ea se păstrează, 
egală cu sine și universală, ca 
o tradiție fără vîrstă. Ritualul 
este același, colinde, urări, 
pregătiri, frumusețe, haine de 
găteală, muzică, rîs, prieteni. 
Mai ales prieteni. Cupa de 
șampanie de la ora douăspre
zece. Bătăile solemne de gong, 
care întotdeauna, pe orice me
ridian, bat direct în inima 
noastră, a oamenilor, amintin- 
du-ne condiția noastră de 
muritori și condiția noastră de 
nemuritori. Ambiguă, între doi 
ani, ambiguă, între două sen
suri, unul tragic și altul opti
mist, noaptea de revelion este 
una dintre cele mai vii petre
ceri ale timpului, în vtnsta, 
viața și conștiința noastră. Te
levizorul n-a modificat nimic. 
Din instinct, din firesc, pro
gramele de Anul Nou, nu fac 
altceva decît să repete ritualul 
știut, an de an, mai bine sau 
mai prost, mai cu fast sau 
mai cu humor, mai — cînd se 
întâmplă norocul — cu amîn- 
două, imperativul e același. Să 
nu se schimbe nimic, nimic 
din caruselul festiv al veseliei, 
nimic din ritualul știut al co
lindei, nimic din bătrînul „la 
mulți ani, cu sănătate și no
roc“. De ani de zile, de cînd 
televizorul ne aduce în cea

Frumoase zile de iarnă in comuna Băltățești, judelui Neamț

UN DRUM CU SENS UNIC ?
(Urmare din pag. 1)

chiar lucruri în care s-ar impu
ne un ajutor nemijlocit al că
minului cultural, al bibliotecii 
comunale, al rețelei cinemato
grafice și, fără indoială. al 
cooperativei agricole ai cărei 
membri, sint,. și al școlii. Aceste 

te folosim 
incă pină
Drăgan C., 

i U.T.C. pe

„lihii“ insă. ca să 
expresia, n-au ajuns 
la Cosițeni.

Așa cum spunea 1 
secretarul comitetului 
C.A.P.. care a stat, in toamna 
aceasta, vreo trei sau patru zile 
in satul lor pentru a-i ajuta în 
punerea la punct a situațiilor și 
pregătirea adunării de dare de 
seamă și alegeri, toți ridică o 
singură problemă : „Au rămas 
singuri. Nimeni nu a mai avut 
grijă de ei de cind li s-a mări
tat secretara și de cind s-a 
transferat familia Curecheru, 
foștii dascăli ai școlii“.

..De cind cu caravanele nu a 
mai venit niciodată un film la 
Cosițeni“.

,.De cînd s-a înființat, coope
rativa agricolă, n-a dat un franc 
pentru dotarea culturală și doar 
s-o curățat in fiecare an atita 
amar de islaz“.

■..De cînd o plecat familia Cu
recheru. noi, ceilalți tineri, nu 
prea avem voie nici în curtea 
școlii“.

..De cind cu...“ spun tinerii 
mereu, subliniind că viața lor e 
nevoită să se hrănească din 
amintiri și din promisiuni.

Altele ar fi insă gîndurile ti
nerilor de aici, dacă ar afla și ei

16 întoarceri
in timp

mai lungă noapte ritualul co
dificat în artă, in casă, nu ne 
putem pltnge. Oamenii își dau 
toată osteneala. Risipă de e- 
nergie, risipă de pocnete de 
bici, revelionul copiilor (to
tuși, tare neinspirat a mai 
fost anul acesta !). risipă de 
staniol, confeti și vedete. Tra
diționalele reportaje de Anul 
Nou, mecanicii de locomotivă 
și marinarii (iară ? zicea lingă 
mine cineva fără humor), da, 
iară, desigur, nu este normal, 
ca ei, cei de pe mare, cei de 
pe drumuri, romanticii și te

CRONICA

merarii, să ne zică, la fel ca 
anul trecut și la anu, la mulți 
ani ? Noaptea de Anul Nou la 
televizor este cea mai conser
vatoare emisiune maraton, și 
așa se și cuvine. „Parcă anul 
trecut programul a fost mai 
bun“ — comenta unul in 
tramvai. „Nooo — • răspundea 
altul, cu damigeana goală. 
Acum doi ani a fost cel mai 
bun“ — „Ași '— răspunde un 
înțelept. Totdeauna e la fel“.

Așa este. Totdeauna e la fel, 
televiziunea își face cu osîrdie 
datoria în noaptea aceasta 
neliniștitoare, de cumpănă a 
timpului. Avem și circ, avem 
și seara vieneză cu „Dunărea 
albastră“, vine marele Toma, 
vine inepuizabila Anda, vine 
Bibanu — vine toată lumea, și 
rîdetn. ridicăm paharele, șl 
sîntem indulgenti cu părțile

de perspectiva pe care sectorul 
viticol o are în cadrul C.A.P.- 
ului sau, și mai mult, de per
spectiva pe care comuna lor o 
are, fiind vizată pentru urbani
zare. Altul ar fi și interesul 
pentru școală al tinerilor de 
aici, dacă ar fi făcuți să in- 
țeleagă caracterul de maximă 
necesitate pe care îl are învăță
mântul general obligatoriu.

înșiruirea unor astfel de pro
bleme ar putea continua. Ne-am 
rezumat numai la cele care au 
fost expuse in cadrul adunării 
de alegeri, convinși că dacă fo
rurile locale își ingăduiesc să 
facă abstracție’ de unitatea ad
ministrați v-teritorială numită 
Cosițeni nu își vor îngădui să

calității adaugă alte
(Urmare din pag. I) succese

(Uniune din pag. I)deatins cei mai înalt ritm 
muncă.

Din hala strungurilor auto
mate, primele cifre le-a în
scris în graficul de întrecere 
între schimburi șeful de 
echipă Ioan Beres — 35 000 
de piese pe schimb. La ora 
cînd apar aceste rînduri, este 
înscris în același grafic și 
numărul pieselor executate 
de echipele conduse de 
maiștrii Fazekaș și Dodiță. 
Deși nu le cunoaștem incă, 
prezența graficului pe intiia 
lună a anului confirmă între
cerea ca stimul pentru mun- 

practică a alegerii 
bune colective ale 
ale lunii. După ce 

cu Gheorghe

că, ca 
celor mai 
decadelor, 
împreună 
Boieru, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe fabrică, am 
trecut prin halele de presaj, 
de montaj, cele constatate de 
noi 
șui 
tru 
Șl 
normal, 
minute 
firesc, a continuat el. Sarci
nile, mai ales pentru export, 
sint sporite față de anul pre
cedent. Ca să le onorăm tre
buie s& muncim cu convin
gere și responsabilitate chiar 
din prima zi". 

ni le confirmă și tovară- 
Gheorghe Zaharia mais- 
la întreținere. „Mașinile 
oamenii au funcționat 

chiar din primele 
ale zilei. Este și

mai slabe, și sintem exagerat 
de entuziaști cu cele bune — 
pentru că noaptea asta e a 
noastră, a tuturor, și avem, 
sufletul frumos și deschis, cum 
zice și cîntecul „în noaptea 
asta, toată lumea e a mea“...

Și totuși, la prima emisiune 
de actualități a anului, am au
zit un lucru neobișnuit și 
tulburător, ceva care nu intră 
de fel in tradiție. „Cosmonau- 
ții de pe Skylab — ne spunea 
cu voce caldă și amabilă crai
nicul — au petrecut șaispre
zece revelioane. Ei au fost, tot 
de atîtea ori, înapoi, în anul 
1973, și înainte, în 1974. Tot de 
atîtea ori, oamenii de la pu
pitrul de comandă de la Hus- 
ton, le-au 
ani".

Fantastic, 
timpului există, și 
timpului a lui Welles își aprin
de motoarele, sîntem gata să 
nici nu observăm gestul, prinși 
între două urări de viață lun
gă. Fantastic. Noi, cei de jos, 
pierdusem pentru totdeauna 
anul 1973, Cosmonauții s-au 
întors în el de șaisprezece ori. 
L-au regăsit, anul acesta pier
dut iremediabil, în zborul lui 
spre Cosmos, în zborul lui spre 
pierdere, spre amintire și isto
rie. De șaisprezece ori. Să ri
dicăm. deci, de șaisprezece ori 
paharul pentru ei, temerarii 
care ne-au arătat că timpul 
poate fi prins din urmă, îi. 
tors, stăpînit. Deocamdată, 
numai de șaisprezece ori. Deo
camdată.

urat „La mulți

Deci tunelul 
mașina

SMARANDA JELESCU

facă în continuare abstracție de 
o organizație de tineret. Ne re
ferim desigur la consiliul popu
lar, la căminul cultural, la bi
blioteca comunală, la școală și. 
la cooperativa de producție ate 
căror „linii“ inexistente de
ocamdată vor trebui neintir- 
ziat inaugurate. Iarna, ano
timpul amplelor acțiuni politi
co-educative declanșate la sate, 
trebuie folosit din plin dar nu 
numai la centrul de comună, ci 
pe toată raza de cuprindere, iar 
succesul acțiunii nu poate fi 
asigurat decît dacă iși aduc con
tribuția toți factorii responsa
bili. împreună ou organizația 
U.T.C.

ION CHIRIAC

Fiecare oră

sesizăm încă 
aceeași atmos- 
bunelor rezul- 
s-au ivit cîteva

noastră sint deservite de 
tineri, se înțelege că acest 
debut foarte bun in anul 1974 
se datorește in mare parte 
tinereții colectivului nostru. 
Ne vom strădui ca și cele
lalte 362 de zile ale anului 
printr-o mai bună organizare 
;> muncii și a producției, prin 
promovarea tuturor inițiati
velor valoroase, să fie la fel 
de rodnice ca aceste prime 
trei zile".

La oțelărie, 
de la intrare 
feră prielnică 
tate. Deși aici 
necazuri provocate de o oală 
de turnare, procesul muncii 
n-a încetat nici o clipă. Este 
drept, sint solicitate eforturi 
mai mari. „Pină azi dimi
neață, ni se spune, noi am 
elaborat 234 tone de oțel 
peste plan. Nu vrem să pier
dem acest avans obținut prin 
munca unor oțelari ca 
Gheorghe Furtună, Constan
tin Popescu, Leonard Mita- 
che. Ci vrem să-1 sporim 
substanțial și sîntem siguri 
că vom reuși cu fiecare zi 
care se adaugă acestor prime 
trei zile".

Dacă adăugăm la aceste 
rezultate și cele 133 tone de 
cocs cu care muncitorii de la 
Uzina cocso-chimică înce
peau ieri, ziua de munca, a- 
vem o imagine sugestivă 
asupra unui început bun, de 
prestigiu.

„/rw
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Itat aj Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, NE WIN, urmă
toarea telegramă :

Cea de-a 26-a aniversare a proclamării Independenței Uniunii 
Birmane îmi oferă plăcutul prilej de a transmite Excelenței 
Voastre cele mai cordiale felicitări și urări de fericire perso
nală, precum și de prosperitate și progres poporului prieten 
blrmanez.

îmi exprim încrederea că bunele relații dintre țările noastre 
vor continua să se consolideze in spiritul înțelegerii reciproce 
și cooperării.

și urări de fericire perso-

HASSAN AL II-LEA, regele Marocului, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Am fost profund mișcat de mesajul de simpatie și de condo
leanțe pe care mi l-ați adresat in urma odiosului atentat de pe 
aeroportul din Roma care a costat viața a patru dintre oficiali
tățile noastre.

Exprimindu-vă sincere mulțumiri, rog pe Excelența Voastră 
să primească expresia înaltei mele considerații.

• MIRCEA MALIȚA. repre
zentant al președintelui Consi
liului de Stat, s-a înapoiat in 
Capitală, venind din Republica

Arabă Libia, Republica Islami
că Mauritania și Republica Ara
bă Yemen.

LA ȘCOALA
EXIGENTEI
MUNCITOREȘTI

(Urmare din pag. I)

să se stabilizeze la locurile de 
muncă, să depășească dificul
tățile inerente începutului. No
ul angajat știe mai puțin, de 
pildă, cum să utilizeze și să în
grijească sculele pentru a avea 
o viață cit mai lungă. „Priete
nii“ au însă grijă să i le pună 
la dispoziție în seturi complete, 
și de cea mai bună calitate, să 
i le ascută dacă este cazul pină 
cind va invăța s-o facă singur, 
să-i repartizeze piese diverse 
și de complexitate crescindă 
pentru a progresa din punct de 
vedere profesional, să-l aprovi
zioneze ritmic cu materia pri
mă și materialele necesare ast
fel incit să-și poată realiza, in
că din prima lună norma.

La compartimentul fontă au 
fost încadrate trei absolvente 
ale școlii profesionale. Lucrînd 
alături de ele, maistrul Arte- 
nie Bălașa a constatat că aces
tea nu prea se descurcă in de
senul tehnic.

— îl vom învăța împreună, 
Ii s-a adresat el intr-o zi.

După orele de program, mais
trul iși stringea fetele intr-un 
colț al halei și le explica di
verse schițe, planșe. Acțiunea 
continuă și astăzi cind — Ar- 
tenie . Bălașa o spune — tine
rele muncitoare pot să facă 
față oricărei situații. O pregă
tire superioară însă nu le stri
că. La fel procedează maistrul 
ÎMI Cîmpean cu cei 9 absol
venți pe care-i are in subordi
ne de două luni. Ori de cite ori 
,se ivește prilejul ii cheamă lin
gă mașinile automate, descriin- 
du-le modul și principiile de 
funcționare. Maistrul are am
biția ca dintre elevii săi să scoa- 

. tă cîțiva reglori pricepuți pe 
care să-i distribuie, apoi, in toa
tă uzina. Muncitoarele Ana U- 
reche, Ioana Sădi, Victoria Mîn- 
zat, cuprinse în colectivul de 
ajutoare a noilor angajați, au 
primit sarcina să se ocupe ex-

8CU-

a a- 
se-

clusiv de fete care reprezintă 
mai mult de jumătate din nu
mărul total al absolvenților.

— După cîteva zile de la an
gajare — ne spune muncitorul 
Mihai Truță, secretarul organi
zației U.T.C. schimbul I de la 
secția sculărie a avut loc o in- 
tilnire a tinerilor cu conduce
rea secției. S-a discutat despre 
condițiile dă muncă și de viață 
ce le sint oferite, despre sar
cinile de plan care revin co
lectivului, despre complexitatea 
lucrărilor executate intr-o 
lărie.

— O intilnire similară — 
dăugat Gheorghe Beju,
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Mecanică II, a avut Ioc și la 
noi. Numai că n-a rămas sin
gura. După o săptămină a avut 
loc incă una la care tinerii și-au 
Împărtășit impresiile primelor 
zile de muncă, au înfățișat greu
tățile pe care incă le mai în- 
timpină. Zilele trecute, ne-am 
întilnit din nou, pentru a cincea 
oară...

— La ultima convorbire — 
precizează maistrul Viorel Se
ni — n-am mai vorbit despre 
cazare, despre îndeplinirea nor
melor ori despre alte aspecte 
ale producției. Problemele res
pective au fost rezolvate. înțil- 
nirea s-a transformat intr-un .co
locviu despre existență : ce în
seamnă a te realiza în viață, 
care sint satisfacțiile pe care 
ți le oferă munca, ce se înțele
ge prin fericire etc. Băiețif și 
fetele ne-au ascultat captivați, 
semn că le-am trezit interesul. 
Datoria noastră, a „prietenilor 
noului angajat“ este să-i edu
căm pe tineri intr-un sens larg, 
să ni-i apropiem sufletește, să 
ni-i facem cu adevărat tovarăși...

Iată — în cîteva cuvinte — 
„secretul“ rezultatelor remar
cabile pe care tinerii muncitori, 
angajați de nici trei luni. la 
I.M. Cugir le obțin în produc
ție. Ei au fost primiți aici ca 
într-o adevărată familie.

actualitatea
s □

A apărut nr. 2

CADRE PENTRU 
CULTURA DE MASĂ
Anul trecut, peste 3 200 de ca

dre de conducere din instituții 
culturale, precum și peste 300 
de instructori culturali au absol
vit cursurile Centrului special 
de perfecționare a cadrelor al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

O experiență interesantă a 
fost înregistrată, in acest sens, 
in ceea ce privește perfecțio
narea directorilor de cămine 
culturale și de case de cultură. 
Aceștia au participat, pe toată 
.durata cursului, la diverse ac
tivități practice și schimburi de 
experiență și au efectuat 
diferite localități, rurale 
urbane, instruire practică 
formă de cercetare-acțiune 
cio-culturală.

Programe eficiente au 
organizate și pentru alte catego
rii de activiști culturali, cum 
sînt directorii de muzee și di
rectorii centrelor de îndrumare 
a creației populare și a mișcării 
artistice de masă.

în anul 1974, numărul progra
melor de perfecționare al ca
drelor din domeniul culturii va 
crește la 61, iar cel al cursanți- 
lor va fi de peste 3 700. Cursu
rile vor debuta chiar în prima 
lună a anului, cu o serie de in
structori din cadrul întreprinde
rilor cinematografice județene și 
a celor poligrafice, precum și 
cu o nouă serie de instructori 
pentru membrii formațiilor co
rale, instrumentale și de balet.

precum și 
figuri ale 

universale, 
activitatea 
asemenea, 

fi

în 
sau 
sub 
SO-

fost

al revistei

„Lumea“
1974

Padinile revistei se deschid 
cu ui comentariu pe margi
nea mesajului adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cetățenilor patriei noastre cu 
prilejul Anului Nou.

Din actualitatea politică a 
săptăminii, reținem articolul 
pe tema negocierilor de pace 
de la Geneva in problema 
Orientului Apropiat. Situația 
internă din Marea Britanie 
constituie tAn» unui alt arti
col de analiză publicat in a- 
cest număr. Revista continuă 
publicarea unor răspunsuri, 
acordate in exclusivitate de 
personalități politice europe
ne Ia intrebarea : ,.Ce aștep
tați de la anul internațional 
1974

împrejurările asasinării 
premierului spaniol, steno
grama dezbaterilor din parla
mentul francez pe marginea 
„afacerii Le Canard en- 
chaine“, note de călătorie din 
Sudan — completează conți
nutul revistei. Reținem, toto
dată, inaugurarea noului se
rial „Biografia dramatică a 
petrolului".

și este folosită pentru studii in 
vederea promovării celor mai 
valoroase soiuri, obținerii de 
noi soiuri și hibrizi mai produc
tivi și mai rezistenți la ger și la 
boli, măririi conținutului de vi
tamine și a altor substanțe care 
conferă valoare fructelor. De 
altfel. în primii trei ani ai cin
cinalului au fost obținute și in
cluse in livezi 26 de soiuri noi 
de măr, păr, prun, piersic și 
cais, iar alte 18 sînt propuse 
pentru omologare.

expoziții omagiale referitoare la 
anta acestei perioade (Muzeul de 
artă al R.S.R.), „Literatura re
voluției“ (Muzeul literaturii ro
mâne). „Anul 1848 la București“ 
(Muzeul de istorie a municipiu
lui București). Tot la Muzeul de 
artă al R.S.R. am reținut o ex
pozițiePaciurea, Pallady. I’e- 
trașcu. Alături de expoziții de 
artă populară. Muzeul Satului 
a organizat demonstrații prac
tice ale unor creatori populari 
actuali. (Maria Spiridon. pentru 
cusături și țesături din zona 
Avrig și cu meșterul C. Dincă, 
olar din Oboga). Tot aici in co
laborare cu U.A.P. și o expoziție 
permanentă a artei românești 
ilustrind prezența vie a filonu
lui. de inspirație in creația plas
tică contemporană. Remarcăm 
și citeva achiziții de valoare : 
Casa de piatră din Serei (Ha
țeg) secolul 18 (Muzeul satului), 
manuscrise inedite: variante 
ale pieselor lui Blaga, va
riante și caiete pregătitoare ale 
lui Cărnii Petrescu pentru 
piesa „Bălcescu“. una din pri
mele bibliografii românești 
aparținind lui Dimitrie larcu 
(Muzeul literaturii române). 3 
documente inedite privind des
fășurarea Unirii la București și 
uniforma generalului Emilian 
Ionescu (Muzeul de istorie a 
municipiului București). în anul

următor ni se oferă alte sur
prize asemănătoare. O expoziție 
de bază „Portul popular“ — 
prezentarea pe tipologii a tutu
ror zonelor românești (o sin
teză a portului popular), un fes
tival al folclorului românesc 
(Muzeul satului), inaugurarea 
casei memoriale „Tudor Ar- 
ghezi“ din Mărțișor (Muzeul li
teraturii române), o nouă colec
ție, de pictură și artă decorativă 
Avachian etc.

trie Cantemir, Nicolae Bălcescu, 
Mihail Kogălniceanu, 
a unor proeminente 
științei și culturii 
Un important loc în 
editurii 11 ocupă, de
publicarea unor cunoscute 
apreciate colecții ca : „Bibliothe
ca o economica“. „Bibliotheca 
Historica Romaniae“, ..Ducumen- 
ta Romaniae Historia“, „Județe
le patriei“, precum și a unor 
dicționare și reviste științifice.

La rindul său Editura Științi
fică anunță viitoarea apariție a 
unor lucrări de un real interes 
teoretic și practic. Consemnăm, 
in acest sens, titlurile unor vo
lume ca : „Civilizația socialistă 
și sistemul ei de valori“, „Struc
tura teritorială a economiei“ de 
I. Blaga, „Cibernetica in pro
cesul de conducerea produc
ției“ de A. I. Gutstein, „Din is
toria gindirii juridice româ
nești“. Tot în cursul acestui an, 
aici, urmează să vadă lumina 
tiparului volumul I din „Trata
tul de Istoria românilor“ de 
C. C. Giurescu și D. Giurescu, 
precum și alte numeroase lu
crări de istorie înfățișînd mo
mente importante din trecutul 
poporului nostru. Totodată, se 
va continua publicarea unor co
lecții ca „Mica bibliotecă etică“, 
„Lagos“, „Sinteze sociologice“, 
„Biblioteca juridică a cetățea
nului", insumînd studii origina
le românești și traduceri ale 
operelor unor cunoscuți gindi- 
tori și savanți. Un capitol apar
te al planului editorial se refe
ră la tipărirea unor lucrări de 
știință popularizată, in care 
scop, la sfîrșitul anului trecut a 
fost inițiată și colecția .„Știinta 
pentru toți“. Reține, de aseme
nea, atenția preocuparea edito
rilor de a pune la dispoziția ce
lor interesați o serie de cursuri, 
ghiduri de conversație și dicțio
nare bilingve.

I
O COLECflE DE PESTE 
3500 SPECII SI SOIURI 

DE POMI
Institutul de cercetări pentru 

pomicultură de la Pitești dis
pune de o valoroasă coltrție de 
peste 3 500 specii și soiuri de 
pomi și arbuști fructiferi, din 
care mai mult de o mie sint au
tohtone.
plantată în zonele cu cele mai 
favorabile condiții, în stațiuni 
experimentale. La Voinești, 
bunăoară, se află plantațiile de 
măr, la Cluj cele de păr. la Pi
tești de prun, iar la Geoagiu 
plantațiile de nuc. Colecția for
mează un prețios fond biologic

Fiecare specie este

IAR ÎNCEPE IARNA
In continuare, după cum ne 

comunică Institutul meteorolo
gic, vremea se menține cu ce
rul variabil, mai mult acoperit 
in sudul și vestul țării, unde 
vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapoviță și pc 
alocuri ninsori (Muntenia, Do- 
brogea, Sudul Moldovei). In ce
lelalte regiuni precipitațiile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla mo
derat, cu intensificări locale din 
sectorul sudic. Dimineața și 
noaptea, mai ales, se formează 
polei. Maximele oscilează intre 
—4 și -ț- 6 grade, iar minimele 
intre —8 și 4-2 grade.

.SPORT • SPORT • SPORT

STUDII SI LUCRĂRI 
DE ȘTIINȚĂ

Planul activității editoriale în 
domeniul literaturii științifice 
prevede apariția in acest an a 
unui însemnat număr de lu
crări științifice cu o tematică 
diversă de strictă actualitate. 
Astfel, Editura Academiei și-a 
propus tipărirea unor lucrări în- 
sumind peste 150 de titluri, 
reprezentind rezultatele unor 
cercetări românești, care vor 
constitui un aport substan
țial al savanților din țara noas
tră la dezvoltarea științei și cul
turii universale. Astfel, pe lingă 
numeroase lucrări din domeniile 
științei contemporane cum sint 
fizica, matematica, chimia, bio
logia, cunoscuta editură bucu- 
reșteană va continua să publice 
și în acest an opere de impor
tanță națională ca „Istoria eco
nomică a României“, sub redac
ția prof. Miron Constantinescu, 
mai multe volume din „Istoria 
filozofici românești“, „Istoria 
științelor în România“, „Dicțio
narul limbii române“. Acestora 
li se vor adăuga o serie de vo
lume privind științele sociale, 
geografia, istoria, între care 
menționăm, lucrările „Noesiss“ 
elaborată de Comitetul român 
pentru istoria și filozofia știin
ței, „Monografia demografică a 
României“ de E. Mesaros și al
tele. Totodată, continuînd o 
mai veche tradiție, editura va 
tipări opere ale unor mari gin- 
ditori români, între care Dimi-

lovitura de... începere !
Sporturile

In vizită la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România

• IAȘI
Agenția B.T.T. Iași a organi

zat. pentru ziLele de vacanță, 
numeroase acțiuni la care par
ticipă aproape 600 de tineri, în
tre care 38 de mecanizatori. 43 
de tineri săteni, 41 de profesori, 
230 studenți apoi elevi și sala- 
riați. Iată și localitățile mon
tane unde și-au petrecut Reve
lionul ori rămin in tabere pină 
la data de 6 ianuarie : Borșa, 
Vatra Domei, Lacul Roșu, Ca
bana Izvorul Muntelui, Bușteni

BRAȘOV
Agenția B.T.T. Brașov este a- 

saltată cu găzduirea tinerilor tu
riști din alte județe ale țării. 
Revelionul și l-au petrecut, la 
Brașov și in imprejurimi, peste 
500 de tineri pentru oare s-a or
ganizat un program plăcut, in
teresant. - - ■< »

începînd de ieri au sosit gru
puri de turiști pentru un sejour 
la munte, de 4—6 zile. Astfel, la 
tabăra turistică de la Săcele 
sint găzduiți 80 de tineri din ju
dețul Ilfov. O serie de tabere — 
cu condiții de cazare și hrană 
foarte bune — au fost amenaja
te în căminele de elevi și stu
denți. La tabăra de la Școala 
profesională Hidromecanica sint 
găzduiți 160 de tineri constân- 
țeni ; la cea de la Rulmentul — 
105 hunedoreni, 25 tineri din ju
dețul Mureș și 26 din Timiș ; la 
tabăra de la Universitate — un 
grup de 36 de tineri buzoieni. 
Pentru tinerii turiști sint orga
nizate interesante și atractive 
programe de vizite, întîlniri și 
schimburi de experiență cu ti
neri din întreprinderile orașului 
Brașov de profil, apoi vizitarea 
de muzee, excursii la Poiana 
Brașov și in alte locuri pitorești, 
stațiuni montane unde cel care 
doresc pot să practice sporturile 
de sezon : schiul, sania, pati
najul.

RETROSPECTIVĂ 
Șl PERSPECTIVĂ 

MUZEISTICĂ
Anul 1973, punctat de eveni

mente culturale de însemnătate, 
a fost deosebit de rodnic în ac
tivitatea muzeelor bucureștene. 
Reamintim doar citeva. Muzeul 
de artă populară a organizat la 
Herești, in Casa de piatră a lui 
Udriște Năsturel o expoziție de 
mobilier și feronerie. Aniver
sările anului revoluționar 1848 
au prilejuit deschiderea unei

— După o lungă peregrinare 
cu stadii mai 
scurte la Pitești, Cluj, 
Iași, Galați — nu le-am 
scris în ordine 
întreb cum s-a născut 
godnă“, de astă dată 
rești ?

— După multe luni 
tive...

— în care timp n-ai 
să-ți scape în presa scrisă sau 
vorbită, o aluzie măcar cu pri
vire la opțiunea pentru viitoa
rea echipă pe care o antrenezi...

— Tăcerea este explicabilă. 
Mai ales că am fost solicitat de 
mai multe cluburi. Nu le-am 
dat numele, nici ele nu mi l-au 
dat pe-al meu ca s'ă nu ajun
gem la căsătorie și să începem 
cu divorțul. Ce-ar fi ieșit ? Cel. 
mai serios am tratat cu clubul 
Steaua. Opțiunea mea rezidă în 
faptul că este • clubul cel mai: 
mare, mai puternic și mai bine 
organizat din țară, unde există 
o disciplină si care are o con
ducere puțin întîlnită în pri
vința competentei. Un 
unde, muncind serios, se 
realiza lucruri mari.

— Să consider ce spui primele promis.uni 7
— Nu, doream să subliniez că 

aici, la Steaua, misiunea con
ducerii nu-i o problemă. Antre
norii sînt lăsați să-și facă me
seria. în ideea asta m-am dus 
să ajut clubul pentru că. de 
fapt, nimeni n-a fost înlocuit...

— Totuși, am înțeles că ești 
antrenorul principal și că răs
punzi de echipa Steaua de la 
A la Z.

— Fără discuție, Teașcă nici 
nu acceptă soluții de compro
mis.

— Ca să vorbim puțin la fi
gurat, cum știu că-ți place, aș 
vrea să te întreb dacă ai im
presia că cunoști bine, exact 
„căruța“ Ia care te înham! ?

— Cum Îmi cunosc propriile 
buzunare. De luni de zile ce 
crezi că fac ? De ce crezi că 
n-am lipsit de la nici un meci ? 
Clubul Steaua dispune de un 
număr mare — ca să nu spun 
de cei mai mulți — de jucători 
talentați. Dar nu-i incă o echipă. 
Și cum jocul de fotbal este de 
echipă... Jucătorii sînt foarte 
buni de și la antrenament. în 
joc, insă, nu fac ceea ce ar pu
tea și la care s-ar aștepta spec
tatorii. Unii dintre ei, se ex
primă, citeodată. mai conclu
dent. Dar fotbalul cere valori 
cu o forță de exprimare per
manentă, continuă. Steaua. în 
fotbalul nostru, e un fel de ca
valerie ușoară. Ocupă locul pa
tru în clasament. Dar ia seama : 
față de primul loc e la 6 punc-

lungi sau mai 
Bacău, 

tran- 
vreau să te 

noua „lo
ial Bucu-

de trata-

lăsat

club 
pot

drept

te, iar de ultimul doar la 7 
puncte...

— Intrucît singur afirmi 
ai Ia dispoziție o „materie 
mă“ de multe carate, ce-ți 
pui să realizezi ?

— Angajamente nu-mi 
Nu pot să-mi iau în 
unui club așa de mare, 
ar fi vorba de S.C. Bacău de... 
ar fi altceva. Contez mult că 
la Steaua sint multe persona
lități, că există animatori 
zinteresați, 
bul Steaua 
cîte 20 de campioni 
cîte 20 de campioni 
Dar pot să-ți spun că a 
timpul ca și fotbalul să egaleze 
performanțele de la atletism, 
caiac-canoe, lupte, handbal, box, 
etc. Sper că aceasta va stimula 
fotbaliștii care au condiții de 
zece ori mai bune...

că 
pri- 
pro-

iau 
numele 

Dacă

de- 
dar pasionați. Ciu
la alte discipline are 

mondiali, 
olimpici... 

sosit

Dialog cu
C. TEAȘCĂ,

noul antrenor al

echipei STEAUA

— Cu ce sentimente și gînduri 
iți incepi „noua carieră“ ?

— Mă duc cu un entuziasm 
mare. Nu se pune problema de a 
ciștiga un meci sau campionatul, 
anul acesta. Nu m-am dus la 
Steaua ca să ciștig campionatul 
fără să fac o echipă mare. în 
lume, in țările cu fotbal avansat, 
există cîte o echipă sau două 
foarte, foarte mari. Aici, la 
Steaua, se pune problema și 
trebuie găsite soluții și mij
loace să facem un club mare. O 
echipă care să urce fără potic
niri în ierarhia „cupelor euro
pene“ nu să-și dea duhul după 
primul joc. Unul din motivele 
de regret, de neîmplinire ala fot
balului nostru este tocmai aces
ta. că noi în
fotbalul ca să avem 
națională, am făcut 
națională crezî-nd că 
influența progresul 
Faptul că echipa
vrea să plece acum 
nee peste hotare,
cluburile să-și pregătească 
mal buni jucători, în cadrul în
tregului lot. acum, în perioada 
fundamentală, nu e cea mai fe-

ricită idee. Este vorba n-u numai 
de omogenizare, ci de pregăti
rea întregului an competițional 
de punerea bazei in pregătirea 
fizică. Nu e vorba de mine, ca 
antrenor, care voi rămine cu 
2—3 jucători, pe care poate nici 
nu-i voi folosi ca titulari, ci e 
vorba ca cineva să știe, să înțe
leagă sau să priceapă că nu nu
mai omogenizarea e punctul 
principal al acestei perioade, ci 
punerea temeliei tuturor com
partimentelor. a tuturor proble
melor de pregătire.

— Ce aștepți de Ia forurile 
de organizare a sportului ?

— De acum încolo cred că 
cluburile vor căpăta și ele gra
dul de autonomie necesar, ca 
să poată să discute cu Federa
ția și să nu accepte de fiecare 
dată schimbări care încalcă re
gulamentul de funcționare al 
activității fotbalistice. Autono
mie înseamnă club liber să ac
ționeze, potrivit propriei con
cepții și gindiri,..

— Te referi la Steaua...
— Maj puțin la Steaua. Ca să 

vă las vouă, ziariștilor, un cimp 
unde să acționați. Sigur 
furniza multă materie

■ multe subiecte. Mai ales 
de-abia mă așteaptă...

— Ce se intimplă cu 
rul și publicistul Teașcă 
venind noua postură, noile obli
gații ?

— Du.pă cum publicistul și 
scriitorul Teașcă nu și-a pier
dut calitățile de antrenor, nu 
văd d>e ce antrenorul și le-ar 

I pierde pe cele două... Deci, nu 
vă bucurați, voi scrie în conti
nuare... Nu sint singurul antre- 
nor-ziarist. Batteux, antrenorul 
echipei naționale franceze scria 
la Miroir de football ; și un 

* ziarist-antrenor. care nu-i ace
lași lucru : Saldanha, care n-a 
încetat să scrie, chit că era la 
cirma triplei campioane mon
diale. Nici Țuculescu nu și-a 
pierdut calitățile de medic deși 
a devenit mare prin pictură...

— Teașcă in ce profesiune 
vrea să ajungă mare ?

— în cea de antrenor...

că voi 
primă, 

că unii

scriito- 
inter-

olimpice
în 1974
AZI, BASCHET

Seria întîlnirilor in
ternaționale pe a- 
nul 1974 se inaugu
rează cu jocurile 
oficiale din compe
tițiile continenta
le, la care sîntem 
reprezentați de

trei echipe. Miercuri 9 ianuarie, 
I.E.F.S. (fete) joacă la Tel Aviv, 
cu formația locală „Hapoel“. în 
sferturile „Cupei Cupelor“. Me
ciul retur se dispută miercuri 16 
ianuarie, la București. în semi
finalele aceleiași competiții, 
baschetbaliștii de la Steaua vor 
susține cîte două jocuri, tur și 
retur, cu Spartak Brno și Estu- 
diantes Madrid- între 9 iat 
și 27 februarie. în' același 
Politehnica București (fet 
susține jocurile din semifi 
„Cupei campioanelor euro 
studentele urmind să inti 
că reputatele formații de b 
Daugave Riga (U.R.S.S.), 
deține trofeul „C.C.E.“, 1 
Budapesta și Standa Mila 
luna aprilie, lotul rept: 
masculin va participa la 
competiții tradiționale : „I 
premiu al orașului Sofii 
„Turneul Prietenia“. Sala 
turilor din Constanța va f 
în luna august, competiția 
națională feminină „Cupa 
Negre“. La Botoșani, intri 
18 august, are loc Câmpii 
Balcanic de junioare, iar f 
țiile masculine din țările' 1 
nice se întilnesc la St 
25—30 august. La Cagliari 
lia) se va disputa, timp 
zile (20—30 august), Cam; 
tul European feminin de 
chet, care va fi principala 
petiție a anului.

VASILE CÄBULEA

loc să ridicăm 
o echipă 
o echipă 
va putea 
fotbalului; 
națională 

in tur-. 
nelăsind 

cei

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE

• A LUAT SFIRȘIT TUR
NEUL INTERNAȚIONAL DE 
HOCHEI PE GHEAȚĂ pentru 
e-chipele de juniori desfășurat 
la Budapesta și dotat cu „Tro
feul celor 6 națiuni“. în ultima 
zi a competiției au fost înregis
trate următoarele rezultate teh
nice : Ungaria — Elveția 9—5 
(1—1. 4—2. 4—2) ; Bulgaria — 
România 9—4 (3—1, 4—2, 2—1) ; 
Austria — Italia 2—1 (0—0, 1—0, 
1—1).

Clasamentul final : 1. Unga
ria—8 puncte ; 2. Elveția—8 
puncte ; 3. Bulgaria—6 puncte; 
4. România—6 puncte ; 5. Aus
tria—2 puncte ; 6. Italia—zero
puncte.
• CONTINUÎNDU-ȘI TUR

NEUL IN R. F. GERMANIA,

VV

LA MULȚI ANI 1

selecționata handbal
U.R.S.S. a întîlnit din nou 
Bremen echipa țl.i 
Handbaliștii sovietici 
nut victoria cu scorul 
(11—10).
• RECORDMANUL 

DIAL IN PROBA DE______
RA In ÎNĂLȚIME, atletul ame
rican Dwight Stones, a fost de
semnat, în urma unei anchete 
a ziarului italian „Sport-sud“ 
din Neapole, cel mai bun spor
tiv din lume pe anul 1973. Sto
nes a' totalizat 68 de puncte, 
fiind urmat în clasament de 
automobilistul scoțian Jackie 
Stewart, inotătoarea italiană 
Novella Calligaris și de sprin
tera Renate Stecher (R.D. Ger
mană).

la
țării gazdă, 

au obți- 
de 21—18

MON- 
SĂRITU-

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din în
treaga țară, pun la dispoziția tinerilor casă- • 
toriți care doresc să-și petreacă luna de 
miere într-una din stațiunile balneoclimate
rice, bilete pentru odihnă cu reducere de ta
rif între 10—40%, în funcție de durata peri
oadei de sejur.

Această reducere se practică pînă la data 
de 30 iunie a.c.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere 
cu 50% la tarifele de transport pe C.F.R. și 
I.T.A.

Biletele se pot obține la toate oficiile jude
țene de turism și filialele lor din țară.

- PUBLITURISM -

Cu prilejul Anului Nou, 
Casa de Economii și Consemnafiuni 

transmite tuturor depunătorilor și viitorilor 
depunători, cele mai bune și prietenești urări 

de sănătate și prosperitate I

CU OCAZIA ANULUI NOU 1974

administrația asigurărilor de stat

UREAZA

TUTUROR

LA MULȚI AMI !

RECRUTEAZĂ 0 amplă manifestare 1 Campionatul
candidați pentru munca de ghid — interpret, 
colaboratori externi, cunoscători ai limbilor 
străine : rusă, bulgară, cehă, slovacă, polo
nă, sîrbo-croată, maghiară, germană, dane
ză, suedeză, olandeză, italiană, portugheză, 
spaniolă, greacă, turcă, arabă, ebraică, chi
neză, japoneză.

CONDIȚII :
— persoane prezentabile și cu o bună pre

gătire de cultură generală
— studii superioare sau medii
— vîrsta pînă la 60 ani
— posibilitatea de a lucra în sezonul tu

ristic
— domiciliul stabil sau flotant în Bucu

rești . .. '
înscrierile se fac zilnic cu excepția duminicilor, 

între orele 16,30-20,30 pînă la data de 20 ianua- i 
rie 1974, la sediul O.N.T. CARPAȚI București, bd. 
Magheru nr. 7. <

pugilistica
J republican

individual de box al juniorilor
Federația română de box or

ganizează Campionatul republi
can individual de box al junio
rilor pe anul 1974. avind ca o- 
biectiv principal depistarea de 
tinere talente care, ulterior, să 
facă parte din loturile de tineret 
ale țării și să ne reprezinte 
la competițiile internaționale. 
Campionatul se desfășoară în 
trei etape și după două criterii 
de vîrstă, juniori mari (18—19 
ani) și juniori mici (16—17 ani), 
după sistemul eliminatoriu. Ast
fel, pînă la 25 februarie va avea 
loc etapa I, pe oraș (municipiu), 
între 3—24 martie, etapa a II-a, 
pe județ (municipiul București), 
iar etapa a IH-a, pe zonă, se 
organizează de F. R. Box între 
7—14 aprilie, campionii județeni 
fiind repartizați în cinci zone 
și municipiul București, după 
cum urmează : Piatra Neamț, 
Salonta, Constanța, Tîrgoviște, 
Cîmpia Turzii și București. Eta
pa a IV-a, finala, se va desfă
șura la Craiova între 20—26 mai.

Galele vor avea loc, pe cit po
sibil, duminica sau în zilele de 
sărbătoare (un mare număr de 
participanți fiind elevi), iar în 
funcție de numărul de partici
panți se vor organiza cîte două 
gale pe zi. întilnirile se desfă
șoară pe distanța de trei reprize 
a 3 minute, pentru juniori mari 
și trei reprize a 2 minute pen
tru juniori mici. Nu există de
cizie de meci nul. înscrierile 
se fac pentru etapele oraș (mu
nicipiu) și județe, cu șapte zile 
înainte de începerea întrecerilor. 
Pentru cîștigătorii etapelor pe 
oraș (municipiu) și județ se vor 
acorda titluri de campioni.

Ținînd cont că o asemenea 
competiție necesită eforturi din 
partea organizatorilor și sperînd 
in succesul ei. avem convinge
rea că ea va putea evidenția 
de-a lungul celor patru etape 
tineri 
dornici 
magic“.

boxeri, de perspectivă, 
de afirmare în „careul

GABRIEL FLOREA



de peste hotare
prietenie, cooperare,

respect mutualI

Comentarii ale presei
algeriene și egiptene

Relațiile româno-arabe :

primele trei numere din acest an, ziarul algerian „EL

„CIL MAI BRUTAL ȘOC.

In _ _ __ H |_____  ______ „___
MOUDJAHID“ a publicat calendarul principalelor evenimen
te interne și internaționale din anul 1973.

Pe prim plan, ziarul consemnează, in contextul relațiilor 
româno-algeriene, vizita de prietenie in Algeria, care a avut 
loc in zilele de 2 și 3 decembrie, efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
Ia invitația lui Ilouari Boumediene, președintele Consiliului 
Revoluției și al Consiliului de Miniștri. Sînt relevate convor
birile politice purtate de cei doi șefi de stat asupra rela
țiilor bilaterale și asupra unor probleme internaționale de 
interes comun.

Sint inserate, de asemenea, convorbirile din luna iulie, 
privind dezvoltarea cooperării între cele două țări în dome
niile invățămintului și cercetării științifice și semnarea, in 
cursul lunii aprilie, a unui protocol româno-algerian referi
tor la sporirea și diversificarea schimburilor comerciale.

Ziarele egiptene „AL AIIRAM“, „AL AKHBAR”, „AL 
MISSAA“, „JOURNAL D’EGYPTE" și altele au publicat, in 
ultimele zile ale anului 1973, numeroase articole și comen
tarii consacrate realizărilor obținute de poporul român in 
anii care au trecut de la proclamarea Republicii, politicii 
de pace și colaborare internațională 
noastră. 
Apropiat.

Intr-un 
de ani de 
relevă că 
de activitate, _  ,
portante, s-a dezvoltat o agricultură modernă, au înflorit 
științele și cultura, a crescut continuu nivelul de trai al 
maselor“.

Referindu-se la politica externă a României, ziarul relevă 
poziția țării noastre față de problema Orientului Apropiat, 
subliniind în acest sens : „România iși exprimă îngrijorarea 
profundă față de permanentizarea conflictului din Orientul 
Apropiat, considerind că problemele nu pot fi soluționate pe 
calea forței, pe cale militară sau a perpetuării ocupării de 
teritorii străine. Ea subliniază necesitatea rezolvării diferen
delor pe cale politică, prin tratative“. La rîndul său, ziarul 
„AL AKHBAR" consacră un articol politicii externe a țării 
noastre sub titlul „România militează pentru o pace dreaptă 
in Orientul Apropiat“.

„JOURNAL D’EGYPTE“ publică un amplu articol în care 
relevă sentimentele de sinceră prietenie pe care poporul ro
mân le nutrește față de popoarele arabe, intensa activitate 
diplomatică desfășurată de țara noastră pentru reglemen
tarea situației din Orientul Apropiat, pentru instaurarea unei 
păci juste și durabile. Ziarul citează, in acest sens, vizitele 
întreprinse într-o serie de state arabe de reprezentanți ai 
președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
subliniind că. potrivit informațiilor deținute de Agenția Ara
bă de Informații, „responsabilii arabi ai acestor țări s-au 
arătat satisfăcut de poziția Bncureștiului".

„Se cade să subliniem — continuă ziarul citat — că rela
țiile dintre România și țările arabe s-au caracterizat tot
deauna prin prietenie, cooperare, interes și respect mutual“.

„Sute de specialiști români lucrează în industria petro
lieră în Algeria — relevă in continuare cotidianul. In alte 
țări arabe — în special in Egipt, Siria, Libia și Irak. Româ
nia a finanțat proiecte de dezvoltare sau a acordat credite 
pe termen lung in scopuri de dezvoltare. Pe de altă parte, 
studenții arabi — algerieni, egipteni, sirieni, libanezi, ira
kieni, iordanieni, palestinieni etc — beneficiind de burse de 
studii in România, din anii ’60, se numără cu miile".

promovate de țara 
poziției României față de situația din Orientul
amplu articol intitulat ..România sărbătorește 26 
la proclamarea Republicii“, ziarul „AL AHRAM“ 

țara noastră a obținut succese in toate domeniile 
„producția industrială a înregistrat salturi im-

N
oul an este privit, 
de fiecare dată, cu 
speranță și, inva
riabil, se investește 
optimism în contul 
lui. Chiar dacă la 

ceasul bilanțului, uneori, nu lip
sesc deziluziile, oamenii nu 
abdică de la tradiție și pășesc 
în anul cel nou întovărășiți de 
speranța împlinirii dorințelor. 
Dar construcțiile fragile ale 
iluziilor au o existență scurtă. 
Examenul realității este, mereu, 
dur. Un an nou îl continuă pe 
cel vechi. Moștenirea anului de 
care ne-am despărțit nu poate 
fi ignorată. Terra o va purta 
pe umerii săi în cele 365 de 
zile care urmează.

Planeta a primit pe 1974 cu 
tradiționale cupe de șampanie, 
gînduri încurajatoare și nenu
mărate probleme complicate 
care au avut darul să risipeas
că, pe alocuri, ambianța fes
tivă. Prima zi a anului 1974 a 
adus muncitorilor englezi săp- 
tămîna de lucru de trei zile cu 
amputarea corespunzătoare a 
salariilor, 
anunțat că 544 000 persoane au 
fost puse în „stare de șomaj 
tehnic’. Mulți dintre cei ce 
și-au pierdut slujbele s-au in
stalat, în acest început de an, 
la cozile din fața centrelor de 
distribuire a ajutoarelor pentru 
șomeri. Agenția U.P.I. semnala 
„șiruri interminabile" formate 
în apropierea acestor instituții 
către care se îndreaptă dez
moșteniții soartei. La rîndul său, 
REUTER înregistra opinii com
petente din Londra potrivit că-

rora 15 000 000 muncitori en
glezi vor fi nevoiți să suporte 
consecințele crizei, salariile lor 
redueîndu-se, iar 6 000 000 șo
meri se vor adăuga celor care 
în prezent n-au locuri de mun
că. Cum privesc insularii noul 
an ? Liderul laburist Harold 
Wilson afirma că, pentru Ma
rea Britanie, „1974 va fi anul 
cel mai grav din perioada 
postbelică" - pe multiple pla
nuri : economic ca și social. De 
altfel, fenomenul nu se reduce 
la insulele britanice. Un co
mentariu al agenției REUTER 
semnala că în 1973 țările in
dustrializate ale lumii capita
liste „au suferit cel mai bru
tal șoc pe timp de pace de la 
marea criză din anii ’30". Cri
za energetică a însemnat nu 
numai detronarea zeului auto
mobil. Penuria petrolieră are 
consecințe ale căror proporții 
sînt, deocamdată, practic im
posibil de apreciat dar încă de 
pe acum, relevă REUTER, „Sta
tele Unite, Europa occidentală 
și Japonia au înțeles că reali
tățile vieții economice s-au 
schimbat". Galopul prețurilor, 

' ......................restricțiile
dureros.

Ministrul muncii a

Referindu-se la programul 
de economii adoptat de Con
siliul de Miniștri al R.P. Po
lone, agenția P.A.P. relatea
ză că el cuprinde măsuri în 
vederea înfăptuirii hotărîri- 
lor Plenarei a 8-a a C.C. al 
P.M.U.P.. care remarcă ne
cesitatea economisirii com
bustibilului și materiilor 
prime. Acest program are 
drept scon. de asemenea, să 
ferească Polonia de efectele 
crizei de combustibil si ener
gie care afectează. în pre
zent, economia a numeroase 
țări occidentale. De aceea, 
programul cuprinde măsuri 
pentru viitorul imediat si de 
perspectivă, îndreptate spre 
economisirea tuturor feluri
lor de combustibil, energie, 
materii prime si materiale și 
în primul rînd, de combus
tibil lichid.

TEHERAN ■

EMISIUNE
CONSACRATĂ

ROMÂNIEI
Cu ocazia celei de-a 26-a ani

versări a proclamării Republicii 
în România, radioteleviziunea 
iraniană a difuzat un program 
special dedicat acestui eveni
ment de seamă din istoria po
porului român.

Programul a ilustrat activita
tea politică intensă desfășurată 

de România pe plan internațio
nal, subliniind personalitatea 
marcantă a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au fost pre
zentate, de asemenea, imagini 
din timpul 
inalt ce au 
rești și Teheran în 
evidențiindu-se relațiile de prie
tenie statornicite între popoare
le român și iranian.

vizitelor la nivel 
avut loc la Buçu- 

anul 1973,

• IN IRLANDA DE NORD 
s-au produs in ultimele 24 de 
ore cinci explozii, atribuite de 
autorități activității teroriste 
desfășurate de organizația clan
destină Armata Republicană 
Irlandeză. Nu s-au înregistrat 
victime. în cursul unui schimb 
de focuri survenit la Belfast, doi 
soldați britanici au fost răniți.

dinPeisaj industrial din R.P. Ungară : la fabrica de beton 
apropierea Budapestei

nenianema
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VERON1CA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30). Gloria (orele 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20.15), Modern (orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

JOE KIDD : Scala (orele 9; 11,15; 
13,45; 16,15: 18.45; 21.15), București 
(orele 8.45; 10.45; 12.45; 14.45; 16,45; 
19 ; 21), Favorit (orele 9,15 ; 11,30 ; 
13.45; 16; 18.15; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 9,30; 11,30; 14.30; 17.30; 20.30), 
Capitol (orele 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20.30). Flamura (orele 9;
12,SO; 16; 19.30).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINĂ : Festival (orele 9; 11.15; 
13.30; 16: 18,30; 20,45).

VERONTCA : Doina (orele 9,15; 
11,30: 14,15; 16.30: 19; 21)

HAIDUCH : Timpuri Noi (orele 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15: 20 30).' 
MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Victoria (orele 9; 
11,15: 13.30: 16; 18.15; 20,30). Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
Î0,30). Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18; 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI : Bu- 
cegi (orele 16; 18; 20).

ÎNTÎMPLARI CU COSA NOS
TRA : Melodia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Unirea (orele 16: 18; 20).

BLOW-UP : Central (orele 8,30; 
11: 13.30; 16: 18.30: 21).

100 DE LEI : Lira (orele 16; 
18: 20).

TORINO NEGRU j Volga (orele 
9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15). Fla
căra (orele 9.15; 11.30; 13.45: 16; 
18.15; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Mun
ca (orele 16; 18: 20)

FATA DIN ISTANBUL : Buzeștt 
(orele 9; 11.15: 13.30: 16; 18,15;
20,30). Giuleștî (orele 15,30; 18; 
20,15).

EVADAREA î Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

CU CĂRȚILE PE FATĂ : Lumi
na (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 
20.45)

CEA DIN URMA ZI î Vitan (ore
le 15,30: 17.45; 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : înfrățirea 
(orele 15.30; 18; 20.15).

OMUL DE DINCOLO : Cosmos 
(orele 18: 20.15).

DOAMNA ȘT VAGABONDUL : 
Cosmnn? (ora 15.30).

BUNA SEARA, DOAMNĂ

febra inflaționistă, 
economice se resimt . .. 
Șosele aglomerate au devenit 
brusc pustii, reclamele lumi
noase s-au stins, încălzirea clă
dirilor a fost limitată drastic.

în ceasurile care, prin tradi
ție, sînt dăruite optimismului 
s-au putut auzi aprecieri care 
reflectă un sentiment larg răs- 
pîndit de neliniște. Președin
tele Franței, Pompidou, consta
ta că „anul 1973 s-a încheiat 
într-o atmosferă mai puțin lu
minoasă" și schița un pronos
tic extrem de rezervat asupra 
noului an pe care îl califica 
drept „incert, riscînd să fie di
ficil". Tonalități îndepărtate de

optimism s-au remarcat și 
mesajul președintelui Italiei 
care semnala că actuala criză 
economică „poate deveni dra
matică dacă nu va fi înfruntată 
cu fermă hotărîre". Premierul 
danez a promis, în mesajul de 
Anul Nou, un proiect de lege 
care să înghețe prețurile și sa
lariile pentru 8 săptămîni. Dar 
nu-i vorba doar de discursu
rile oficiale. Informațiile pe 
care agențiile de presă ni le-au 
adus la începutul acestui an 
din o serie de țări vestice ale 
continentului poartă amprenta 
unei situații dificile. în R.F.G., 
bilanțul firmelor care vînd au
tomobile indică faptul că vîn- 
zările s-au redus cu 55 la sută, 
în depozitele concernelor „O- 
pel” și „Ford" sînt stocate a- 
proape 600 000 de autovehi
cule care nu și-au putut găsi 
cumpărători. Suedezii vor tre
bui să renunțe la apa caldă cel 
puțin o săptămînă pe lună. 
Nici de peste ocean noutățile 
nu par diferite : faimosul „Ge
neral Motors" a anunțat con
cedierea a 38 000 muncitori și 
punerea în stare de șomaj 
temporar a altor 48C00. Ompa- 
nia T.W.A. a concediat din oc
tombrie pînă în prezent 10 la 
sută din personalul său. Nu-i 
singura...

Incertitudinea face ravagii. 
Moștenirea pe care a lăsat-o 
1973 se exprimă, pentru multe 
state, prin probleme de o com
plexitate fără precedent („ță
rile occidentale par nevoite 
să-și schimbe stilul de viață" - 
aprecia REUTER). Procesul de- 

getică poate avea 
care să depășească 
strict limitat al domeniului e- 
conomic.

R.D. VIETNAM : Oră de curs la laboratorul de energetică al Facultății de Electrotehnică din ca' 
drul colegiului Politehnic din Hanoi
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MESAJE DE ANUL NOU

iprecia REUTER). Proce
:lanșat odată cu alerta ener- 

implicații 
cadrul

M. RAMURA

ORIENTUL APROPIAT
Ce-a de-a treia reuniune a grupului de lucru 

militar egipteano-israelian
GENEVA 3. (Agerpres). — La 

Palatul Națiunilor din Geneva 
s-au încheiat, miercuri, lucră
rile celei de-a treia reuniuni a 
grupului de lucru militar egip
teano-israelian. constituit în ca
drul Conferinței pentru pace în 
Orientul Apropiat, consacrată e- 
xaminării problemelor 
dezangajarea forțelor 
și israeliene la Canalul Suez. La 
sfirșitul reuniunii, un purtător 
de cuvinț al Națiunilor Unite a 
dat publicității un scurt comu
nicat in care se arată că Egiptul 
și Israelul au înregistrat „o e- 
tapă importantă în cadrul con
vorbirilor“ în direcția dezanga
jării forțelor egiptene și israe
liene la Canalul Suez — rela
tează agențiile Associated Press 
și France Presse. Comunicatul 
adaugă că „cele două părți vor 
continua schimbul de vederi“ 
consacrat aceleiași probleme. 
Următoarea reuniune a grupu
lui de lucru militar egipteano- 
israelian a fost fixată pentru 
vineri, ora 15.00 G.M.T., la Pa
latul Națiunilor din Geneva.

Potrivit relatărilor agenției 
REUTER, în cadrul reuniunilor 
precedente, delegațiile egipteană 
și israeliană în grupul de lucru 
militar au ajuns la un acord a- 
supra unora din principiile me
nite să guverneze dezangajarea 
reciprocă a forțelor militare la 
Canalul Suez, fiecare parte ce- 
rînd însă celeilalte clarificări 
suplimentare.

în zilele care au urmat reu
niunii de la 28 decembrie 1973, 
delegațiile egipteană și israelia-

privind 
egiptene

nă la convorbiri au efectuat vi
zite la Cairo și. respectiv. Tel 
Aviv, pentru consultări cu gu
vernele lor. Pe de altă parte, 
generalul Ensio Siilasvuo, care 
prezidează lucrările grupului de 
lucru militar din partea Na
țiunilor Unite, s-a deplasat în 
cele două capitale, unde a con
ferit cu miniștrii apărării ai E- 
giptului și Israelului.

Ministrul de externe
japonez la Pekin

Ministrul afacerilor exter
ne al Japoniei, Masayoshi 
Ohira, a sosit, la 3 ianuarie, 
la Pekin, într-o vizită de 
prietenie. Ia invitația guver
nului chinez. Pe aeroport, la 
sosire, ministrul de externe 
japonez a fost întîmpinat de 
Ci Pin-fei. ministrul afaceri
lor externe al R.P. Chineze, 
și de alte persoane oficiale.

____________________________________________________

3 (Agerpres). — Un 
oficial publicat la 

anunță că trupele ior- 
care au participat la 

arabo-israeliene de pe 
sirian, in cursul lunii 

1973, au revenit în

AMMAN 
comunicat 
Amman 
daniene 
luptele 
frontul
octombrie 
țară.

Joi dimineața, regele Hussein 
a făcut o vizită acestor unități.

BERLIN. în mesajul său cu 
prilejul Anului nou, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, Willi Stoph, a subliniat 
succesele pe care oamenii mun
cii le-au realizat în îndeplinirea 
principalelor sarcini ale planu
lui cincinal, contribuind, prin 
aceasta, la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului.

Referindu-se la situația inter
națională. Willi Stoph a spus, 
printre altele : „Progrese impor
tante au putut fi obținute în asi
gurarea păcii. Schimbările pe 
arena internațională din ultimii 
ani înseamnă o cotitură de la 
războiul rece la afirmarea prin
cipiilor coexistenței pașnice în
tre state cu orinduiri sociale di
ferite. Se deschid perspective 
favorabile pentru pacea și coo
perarea în Europa. Faptul că 
Republica noastră socialistă în
treține acum relații diplomatice 
cu 100 de state, ocupîndu-și lo
cul care i se cuvine, potrivit 
dreptului internațional, ca mem
bru egal în drepturi la O.N.U., 
are cu adevărat o însemnătate 
istorică“.

un an de noi succese în dome
niile politic și economic, în lupta 
pentru îndeplinirea programului 
stabilit de cel de-al V-lea Con
gres al Partidului. Kim Ir Sen 
a menționat că anul 1974 va fi 
un an decisiv în îndeplinirea, 
înainte termen, a sarcinilor 
actualului plan de șase ani.

Referindu-se la reunificarea 
independentă și pașnică a 
Coreei, Kim Ir Sen a mențio
nat succesele dobîndite de R.P.D. 
Coreeană in 1973 în acest dome
niu și a amintit hotărirea celei 
de-a 28-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. privind des
ființarea așa-numitei Comisii a 
Națiunilor Unite pentru unifica
rea și refacerea Coreei. El a 
apreciat că anul 1973 a adus o 
întărire a pozițiilor internațio
nale ale R.P.D. Coreene și a 
solidarității cu cauza poporului 
coreean.

PHENIAN — în mesajul a- 
dresat cu prilejul Anului nou, 
secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene. 
Kim Ir Sen. a apreciat că 1973 
a fost pentru poporul coreean

FESTIVITĂȚILE 
DE LA HA VANA

în Piața Revoluției din 
Havana a avut loc, în pre
zența lui Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al 
Guvernului revoluționar al 
Cubei, a altor conducători de 
partid și de stat, parada mi
litară în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a victoriei re
voluției din Cuba. în tribuna 
oficială 
menea, 
peste 
Carlos 
general 
list din 
Havana.

în deschiderea paradei, a 
rostit o cuvîntare Râul 
Castro Ruz, al doilea secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim vice-prim-ministru, mi
nistrul forțelor armate, care 
a evocat succesele obținute 
de poporul cubanez în cei 15 
ani care au trecut de la vic
toria revoluției.

CARACAS. în mesajul radio
televizat adresat națiunii cu 
prilejul Anului nou, președintele 
în exercițiu al Venezuelei, 
Rafael Caldera Rodriguez, s-a 
pronunțat pentru naționalizarea 
neîntîrziată a principalelor ra
muri economice ale țării și, în
deosebi, a industriei petroliere. 
El a relevat că, pe baza unor 
studii de specialitate, Ministerul 
minelor și hidrocarburilor a 
ajuns la concluzia că se impune 
cu necesitate 
ramuri 
național de stat.

„Sînt 
neîntîrziată a naționalizării este 
oportună și chiar 
toate punctele de 
spus președintele 
dera, declarind că 
intenționează să 
Televiziunea, întreprinderile ali
mentare și companii particulare 
de electricitate.

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI PRIMIT 
DE PREȘEDINTELE 

REPUBLICII AFRICA 
CENTRALA

Ambasadorul României la 
Bangui, Gheorghe Popescu. a 
fost, primit de către preșe
dintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, 
căruia i-a înmînat un me
saj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu acest prilej, Jean Bedel 
Bokassa a subliniat că Repu
blica Africa Centrală între
ține raporturi deosebit de 
frățești cu România, de co
laborare pe multiple .planuri, 
exprimîndu-și convingerea că 
relațiile dintre cele două țări 
se vor dezvolta în conti
nuare, în interesul reciproc 
al ambelor popoare.

La convorbire, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, au asistat toți mem
brii guvernului Republicii 
Africa Centrală

trecerea acestei 
industriale în sectorul

convins că înfăptuirea
necesară, din 
vedere“ — a
Rafael Cal- 

guvernul său 
naționalizeze

Conferinfà
au luat loc, de ase- 
numeroși oaspeți de 
hotare, printre cară 
Altamirano, secretar 
al Partidului Socia- 
Chile, care se află la

Astronauții de la 
bordul laboratorului 
orbital american 
„Skylab-3“ au parti
cipat la o conferință 
de presă, prima de 
la începerea misiu
nii. (O a doua 
programată 
sfirșitul șederii 
în spațiu, care 
mează să dureze, 
trivit planurilor 
tuale, pină la 8 
bruarie). Echipajul a 
răspuns unui număr 
de 18 întrebări care,

este 
spre 

lor 
ur- 
po- 
ac- 
fe-

Apel al F.U.N.C.
Agenția khmeră de informați! 

(A.K.I.) a dat publicității un a- 
pel al Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), in ca
re acesta cheamă populația din 
Pnom Penh și pe rezidenții 
străini să părăsească orașul cit 
mai grabnic, refugiindu-se în 
zonele eliberate. A sosit timpul, 
se spune in apel, ca poporul 
cambodgian și F.U.N.C. să pe
depsească clica trădătoare a lui 
Lon Noi și să pună capăt sufe
rințelor provocate de război.

de presa,..
în Cosmos
redactate de ziariști, 
le-au fost transmise 
prin intermediul Cen
trului spațial de la 
Houston. Conferin
ța de presă a durat 
30 de minute.

Intre altele, co
mandantul misiunii, 
Gerald Carr și-a ex
primat speranța că 
echipajul va rămine 
in spațiu întreaga 
perioadă preconizată 
— 84 zile. Laborato
rul orbital, a men
ționat el. dovedește

o stabilitate accep
tabilă, in ciuda de
fecțiunilor, iar re
zervele de carburant 
sint suficiente pen
tru realizarea tutu
ror obiectivelor prin
cipale.

Evocind dificul
tățile apărute in pri
ma fază a misiunii, 
astronauții au decla
rat că ele s-au da
torat programului 
foarte încărcat, pre
siunii căreia au tre
buit să-i facă față.

BIRMANIA
In scopul apărării intereselor 

au fost naționalizate companiile 
industrie, comerțul exterior și

Astăzi, poporul birman sărbătorește cea 
de-a 26-a aniversare a proclamării inde
pendenței țării. La 4 ianuarie 1948, Birma
nia a înlăturat domipația colonială, dobin- 
dindu-și independența națională.

naționale 
străine din 

___  T_ sfera acti
vităților financiare. Sectorul de stat contro
lează 80 la sută din producția industriei 
extractive și peste 50 la sută din volumul 
global al industriei prelucrătoare. In ulti
mii ani. producția petrolieră a sporit cu 
peste 150 la sută, au fost construite 17 fa
brici și uzine, iar altele se află in curs de 
construcție. Agricultura dispune de peste 
7 000 de tractoare, de un complex de iri
gații și în prezent s-au deschis noi șan
tiere de hidroameliorații.

• Cu o suprafață de 678 000 km.p. și o 
populație de 28 870 000 de locuitori, Birma
nia este una dintre cele mai întinse țări 
din Asia de sud-est. Capitala, orașul Ran- 
goon, fondat incă în secolul al Vl-lea î.e.n., 
este numit „orașul-grădină al Estului“, 
fiind vestit pentru proporția mare de spa
tii verzi și, mai ales, pentru celebra pagodă 
Shwe-Dagon („Pagoda de aur“ : numai ,ocn- 
tru turla centrală a pagodei s-au folosit 
25 de tone de aur și 100 tone de argint).

• Pe teritoriul birman au fost cunoscute 
formațiuni statale înainte de secolul al 
VlII-lea. cind principatele birmane s-au 
unit în jurul statului Pagan. Procesul cen
tralizării statului birmanez se încheie abia 
la sfirșitul secolului al XVIII-lea. La mij
locul secolului ai XlX-lea, Anglia cucerește 
Birmania, transformind-o in colonie. Lupta 
holărîtă a maselor populare a silit Anglia, 
în 1947, să recunoască independența statu
lui, iar la 4 ianuarie 1948 a luat naștere 
Uniunea Birmană.

In ultimul timp, Birmania a cunoscut 
ampla dezbatere care s-a purtat in pri
vința unei noi constituții. Un comitet, for
mat din 100 de membri ai Partidului Calea 
Birmaniei spre Socialism, a prezentat popu
lației un proiect de constituție. Noua con-

stituție birmaneză, adoptată în cadrul re
ferendumului desfășurat între 15 și 31 de
cembrie 1973, a proclamat — cu incepere 
de la 1 ianuarie 1974 — Republica Socia
listă a Uniunii Birmania.

• Paralel cu eforturile susținute pentru 
dezvoltarea cconomico-socială a țării, gu
vernul birman acordă o atenție deosebită 
pregătirii cadrelor de specialiști. In acest 
scop, au fost înființate alte două institute 
tehnologice, cinci școli tehnice agricole și 
industriale in capitala țării și in alte loca
lități cu pondere mai mare in economia 
națională. Numai în ultimii ani au fost în
ființate aproape 1 500 de noi școli elemen
tare și 120 de școli medii. In invățămintul 
superior sint cuprinși peste 30 000 de stu- 
denți la cursurile de zi și circa 20 000 la 
cursurile serale ale facultăților.

• Aniversarea proclamării independenței 
țării, găseșle poporul birman in plin efort 
creator. Pe harta țării și-au făcut apariția 
noi obiective economice. Un raport guver
namental, dat publicității de curind la 
Rangoon, anunță că, in ultimii zece ani. 
ponderea sectorului de stat in economia 
țării a crescut cu 10,2 la sulă. In prezent, 
în agricultura țării este ocupată 68 la sută 
din populația activă, iar in industrie și 
construcții 10 la sută din totalul salaria- 
ților.

• Pe plan extern, Birmania promovează 
o politică de coexistență pașnică, de 
colaborare cu toate statele, indiferent de 
sistemul lor social și politic.

Intre România și Birmania s-au stabilit 
raporturi de prietenie și colaborare care 
se dezvoltă continuu. Poporul român ur
mărește cu interes activitatea desfășurată 
de poporul birman și se bucură sincer de 
realizările și succesele dobindite de acesta 
pe drumul dezvoltării sale economice și 
sociale.

R. ȚEPEȘ

CAMPBELL : Dacia (orele 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21), Viitorul (orele 
15,30: 18: 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Crfn- 
gași (orele 16: 18; 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Co- 
troceni (orele 15.30; 18; 20,15), 
Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

VIFORNIȚA i Rahova4 (orele
15.30-: 18; 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Ferentari (orele 15,30: 18; 20,15).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,15).

OMUL DIN LA MANCHA : Arta 
(orele 15,30; 18; 20.30).

LOVE STORY : Pacea (orele 
15,30; 18; 20.15).

COWBOY : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30)

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL ; Progresul (orele 15,30; 18; 
20.15).

CRIMA LUI GIOVANNI EPISCO
PO (orele 14,30 ; 16.30) ; CRIMI-

NALII DE RĂZBOI (orele 18,45 ;
20.45). rulează la Cinemateca (sala 
„Union“).

VINERI, 4 IANUARIE 1974

PROGRAMUL III

9,00 Știri ; 9,05 ..Incognito“ — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 Melodia zilei ..Strofe pentru 
Republică“ de Diamandi Ghenciu ; 
10.00 Clubul curioșilor; 11,00 Știin
ță și tehnică : 11,10 Profil pe por
tativ — Florica Bradu ; 11.30 An
tract muzical ; 12,00 Transmisiuni 
directe din tară ; 12,10 Invitație in 
fonotecă ; 12.55 Melodia zilei ; 
13,00 închiderea emisiunii de di-

mineață ; 17,00 Știrile după-amie- 
zii ; 17,05 Alo. Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor ; 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Ar
hitectură ; 18,10 Selecțiuni din mu
zica baletului ..Cenușăreasa“ de S. 
Prokofiev ; 18.55 Melodia zilei ; 
19,00 în direct...’ de la Drăgășani 
— județul Vîlcea ; 19,30 Știri ;
19.35 Casa de discuri „Electre- 
cord“ ; 20.00 Educație, răspunderi. 
Bilanț 1973 — perspective 1974. Ti
neretul bucureștean. factor activ 
In Îndeplinirea cincinalului înain
te de termen ; 20.30 Muzică sim
fonică ; 21,00 Radio-stiper-top — 
topul revistei .,Săptămînă“ ; 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport ; 22.30 Melodia zilei ; 22,35 
Vedete ale muzicii' ușoare ; 23,15 
Poetica. Ilie Constantin ; 23,20
Jazz-variete ; 23,55—24.00 Ultimele 
știri.

VINERI, 4 IANUARIE 1974

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală. 17,30 — Emi
siune în limba germană. 19,10 — 
Tragerea Loto. 19,20 — 1001 de 
seri : ..Călătorie în jurul lumii“. 
19.30 — Telejurnal. La cotele anu
lui XXX. 20,00 — Cîntecul săptă- 
mînii : ..De 30 de ori, la mulți 
ani !“. 20.05 — ,.Leagăn de cre
mene“ — Cheile Tătarului. 20,20
— „De la noi toți, pentru voi toți !“
— film de montaj. 21,50 — Astă- 
seară. operetă. O întilnire cu per
sonaje cunoscute din „Contesa 
Maritza“ de Kalman. ,,Sînge vie- 
nez“ de J. Ștrauss, .,Se mărită fe
tele“ de G Grigoriu. ,.Fata din 
Cadix“ de Lopez, „Omul din La

Mancha“ de Leight șl ,,Prințul stu
dent“ de Romberg. 22.15 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,30 — Telex. 17.35 — Film seri
al : „Omul din curtea de trecere“'. 
Ultimul episod 18.40 — Desene 
animate. 18,50 — Ritm și melodie. 
Emisiune muzical-distractivă rea
lizată de Televiziunea din R. P. 
Polonă. 19.20 — 1001 de seri : „Că
lătorie în jurul lumii“. 19.30 —
Telejurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 — O viață pentru o idee : Ion 
Mincu 20,30 — Tineri interpreti : 
pianista Carmen Mihalache ; 21.00 
— Bucureștiul azi. 21.15 — Biblio
teca pentru toți : Eugen Lovines- 
cu. 22.00 — • Pagini muzicale de 
mare popularitate.

VINERI, 4 IANUARIE 1973

Opera Română : OLANDEZUL 
ZBURĂTOR — ora 19; Teatrul de 
Operetă : LA CALUL BĂLAN — 
ora 19.30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala din Bd. Bălces-

cu) : COANA CHIRIȚA — ora 
19,30: (Sala Comedia) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20; 
Teatrul „C I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19,30; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20; Teatrul 
de Comedie ; PREȘUL — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : ÎNTRE NOI 
DOI N-A FOST DECÎT TĂCERE
— ora 20 : (Sala Studio) : PUTEREA 
Șt ADEVĂRUL — ora 20; Teatrul 
Giuleștî : SCUFIȚA ROȘIE — ora 
10: ...ESCU — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : O FATĂ IMPO
SIBILA — ora 19.30: Teatrul ,.C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : TRĂZNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30;
(Sala Victoria) : VINO SA NE 
VEZI DISEARA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă“ : CELE 12 
LUNI ALE ANULUI — -ora 10 ; 
DANSAȚI CU SALAMANDRA — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : BU ALI — ora 9; (Sala 
Academia) TIGRIȘORUL PETRE 

. —, ora 11; Ansgmblul „Rapsodia 
Română“ : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 19,30; Circul „Glo- 
bus“ : CIRCUL BUSCH ROLAND
— orele 10 și 19,30.
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