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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit pe președintele-director general

al societății
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit în după- 
amiaza zilei de 10 Ianuarie, la 
Predeal, pe Jean Baptiste 
Doumeng, președinte-director 
general al societății „Inter
agra“ din Franța, care face o 
vizită în țara noastră.

„Interagra"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a întreținut cu oaspetele 
asupra unor probleme privind 
intensificarea cooperării eco
nomice și schimburilor comer
ciale între întreprinderi 
românești de comerț exterior 
și societatea „Interagra“.

In timpul convorbirii au

din Franța
fost, evidențiate interesul co
mun și posibilitățile reale 
existente pentru realizarea 
unei cooperări largi, reciproc 
avantajoase, în cadrul relați
ilor multilaterale dintre 
România și Franța.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru 
în muri întreprinderi din Breșev

CINCINAL - ANUL IV
• Colectivul întreprinderii de strunguri din Arad a debu

tat promițător in noul an. Bucurindu-se de condiții tehnico- 
materiale superioare, acționînd cu hotărîre în direcția folosi
rii cu maximă eficiență a spațiilor existente, a mașinilor și 
agregatelor, cit și a timpului de lucru ei au depășit substan

țial nivelul realizărilor din primele zile ale anului trecut. Se 
apreciază că prin menținerea actualului ritm ridicat, în cursul 
anului 1974, colectivul acestei întreprinderi va realiza mai 
bine de 600 de strunguri normale peste nivelul producției 
atins la sfîrșitul anului trecut. Un număr sporit de strun
guri din noile tipo-dimensiuni asimilate în producția de se
rie vor fi livrate la export, planul de contractări cu partene
rii externi consemnînd o creștere de peste 12 la sută in 
comparație cu anul 1973.

• Chiar din primele zile ale anului

1974, conducătorul partidului și

statului nostru se întîlnește cu

făuritorii bunurilor materiale

@ într-o atmosferă laborioasă, au

fost examinate la fața locului, noi

posibilități de ridicare a întregii 

activități economice la un nivel

calitativ superior

® în centrul atenției, în toate între-

prinderile vizitate — moderni

zarea producției și realizarea de 

noi utilaje și instalații cu înalte

• Colectivele de specialiști de 
la întreprinderea de utilaje 
pentru drumuri și podurl-Oto- 
peni au conceput și introdus în 
fabricație de serie un produs de 
mare randament, care permite 
utilizarea unor tehnologii mo
derne in cadrul lucrărilor por
tuare șl de execuție a poduri
lor. Este vorba despre bena 
monocablu — un echipament

complex pentru săpat în spații 
Înguste de tipul coloanelor, la 
fundațiile digurilor.

Noul utilaj poate lucra și sub 
nivelul apei, înlocuind astfel 
sistemul clasic de săpături sub
acvatice.

întreprinderea bucureșteană 
este în măsură ca, începînd din 
acest an, să satisfacă necesită
țile șantierelor din întreaga țară 
în ce privește utilajul amintit.

0 inițiativă aținerilor brăileni 

„Muncim să ne construim 
propria casă“

Pentru a veni în sprijinul 
constructorilor care lucrează la 
căminele pentru tineret, Comite
tul județean Brăila al U.T.C.. a 
lansat de mai multă vreme ini
țiativa „Muncim să ne construim 
propria casă“. în ce constă a- 
ceastă inițiativă ? „Viitorii be
neficiari, ne spune Vasile So- 
fian, secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., participă efectiv 
în timpul lor liber la executa
rea lucrărilor care nu presupun 
o calificare deosebită. Ei sînt 
organizați pe brigăzi și la soli
citarea constructorilor răspund 
cu multă Însuflețire. Așa s-a 
procedat la primul cămin al ti
neretului de la Șantierul Naval 
Brăila, al cărui termen de in
trare în folosință a fost devan
sat cu 28 de zile, așa se lucrea
ză în prezent la cel de-al doi
lea cămin de la aceeași între
prindere“. în 1974 inițiativa va 
fi aplicată la construirea a 
7 cămine de tineret în județul 
Brăila. Rodnicia ei este verifi-

cată și de faptul că in 1973 clu
bul tineretului de la I.J.C.M. 
Brăila a fost ridicat în întregi
me prin participarea actualilor 
beneficiari. p ION

Personaj și model

DESPRE

performanțe

® Dezbaterea unor importante

probleme privind dezvoltarea 

stațiunilor montane, valorificarea

superioară a patrimoniului

turistic al țării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a făcut, în 
cursul zilei de joi, 10 ianuarie, o vizită de lucru în unele din 
marile întreprinderi ale Brașovului.

Această primă întîlnire pe care o are în 1974 conducătorul 
partidului și statului nostru cu făuritorii bunurilor materiale 
dobîndește o semnificație aparte prin faptul că ne aflăm la in- 
ceputul unui an cu profunde rezonanțe in conștiința poporului 
și a țării întregi. Este arml in caro sc vor sărbători trei decenii 
de la eliberarea patriei de sub jugul fascist și în care vor avea 
loc lucrările celui de-al Xl-lea Congres al partidului. Este anul 
care se înscrie ca o etapă importantă în realizarea angaja
mentului național — „Cincinalul înainte de termen“. însuflețiți 
de aceste obiective majore, mobilizatoare, oamenii muncii au 
pășit în 1974 cu hotărîrea de a obține încă din primele decade, 
din primele luni, succese care să garanteze îndeplinirea exem
plară și depășirea planului în acest an al eficienței economice 
și calității.

Desfășurată în această atmosferă laborioasă, creatoare, vizita 
a avut drept scop examinarea, la fața locului, a posibilităților 
existente pentru îndeplinirea sarcinilor atît pe 1974, cit și pînă 
la linele cincinalului, pentru ridicarea întregii activități econo
mice la un nivel calitativ superior, cerut de edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

în centrul analizei — eficiența și calitatea întregii activități, 
folosirea mai deplină a posibilităților existente în direcția mo
dernizării producției și realizării de noi utilaje cu înalte per
formanțe, obținerea de rezultate superioare în condițiiile valo
rificării tot mai intense a capacității creatoare a munci
torilor și specialiștilor, a instalațiilor și spațiilor industriale exis
tente, obiective definitorii pentru căile principale ale dezvoltării 
țării noastre în acest an.

în vizita întreprinsă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost în
soțit de tovarășii Gheorghe Pană, membru a! Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., 
Gheorghe Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociaie a României.

Este o dimineață însorită 
de iarnă. Coloana de ma
șini oprește la porțile o- 

rașului Brașov, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat 
de Constantin Cirțînă, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
Brașov al P.C.R., de membri ai 
Biroului Comitetului județean 
de partid, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, de numeroși brașoveni. 
Secretarul general al partidului 
este întîmpinat cu onoruri mili
tare. Cu caldă dragoste și psni- 
ta'litate, locuitorii municipiului 
și județului Brașov ii adresează 
din inimă, la acest început de 
an, sănătate și viață lungă, spre 
binele țării și fericirea poporu
lui nostru. Sint sentimente ps 
care aveam să le regăsim pe în
tregul traseu al vizitei.

Primul obiectiv al vizitei 
— Uzina „Electroprecizia“ 
din Săcele. Ea se prezin

tă cu un frumos bilanț de rea
lizări. Semnificativă coincidență. 
Această întreprindere a mai fost 
vizitată de secretarul general al 
partidului în primele ore ale bă
tăliei pentru îndeplinirea actua
lului cincinal. Era în ianuarie 
1971. De atunci, colectivul de a- 
ici s-a aflat mereu în cele dinții 
rî.nduri pentru realizarea preve
derilor planului pe care s-a an
gajat să le înfăptuiască în trei 
ani și nouă luni — la producția 
de motoare electrice, iar in 4 
ani și jumătate la producția de 
echipamente electrice auto. Pri
ma discuție are loc la intrarea 
în uzină, unde se află o expo
ziție ce oferă o imagine cuprin
zătoare a hărniciei și priceperii 
colectivului întreprinderii. Silit 
de față Ion Pușcaș, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Săcele, Cornel Mihulecea, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, Gheorghe Bu- 
cerzan, directorul întreprinderii, 
specialiști și muncitori. Convor
birea se axează pe probleme 
care se află în centrul atenției 
ministerului de resort, al uzinei. 
Gazdele arată cu satisfacție că 
recomandările făcute de secre
tarul general al partidului cu 
prilejul vizitei anterioare au 
fost transpuse cu succes în 
viață, înregistrîndu-se o creștere 
considerabilă a producției, a ca
lității și diversificării ei. Sînt 
prezentate, în acest sens, date 
sugestive. Din cele relatate, re
iese că planul pe 1974 este, la 
producția globală, de 2,6 ori mai 
mare față de cel din 1970, iar 
în 1975 va crește de peste 3 ori, 
ceea ce corespunde pe deplin 
nevoilor economiei naționale. 
Uzina din Săcele satisface în 
prezent necesitățile de echipa
ment electric ale industriei noas
tre constructoare de autovehicu
le și tractoare. Au fost alocate. în 
primii trei ani ai cincinalului, 
pentru crearea unor noi spații 
de producție șl dotarea cu mij
loace tehnice moderne, cca 117 
milioane lei.

Discuția continuă în citeva 
sectoare principale ale uzinei.

— la secția de echipament elec
tric auto și la secția de sculă- 
rie, care se remarcă printr-un 
ridicat grad de mecanizare și 
automatizare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de măsurile care 
s-au luat sau se au în vedere în 
ceea ce privește dezvoltarea și 
perfecționarea producției, folo
sirea mai eficientă a capacită
ților și utilajelor , diminuarea 
consumurilor de materiale, e- 
nergie electrică și combustibil, 
reducerea gabaritelor motoare
lor electrice.

Membri ai conducerii ministe
rului de resort, directorul în
treprinderii, specialiștii relevă 
grija constantă manifestată față 
de diversificarea producției — 
care, la finele cincinalului, va fi 
în proporție de 95 la sută în
noită și modernizată — de ridi
carea performanțelor produselor 
fabricate, prin tranzistorizarea 
echipamentului electric auto și 
tractor, de autodotare și aplica
rea unor procedee și tehnologii 
avansate, de atingerea parame
trilor la noile obiective, micșo
rarea greutății motoarelor elec
trice asincrone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază rezultatele obținute și 
indică, totodată, ca și în viitor 
să se ia măsuri pentru dezvol
tarea și modernizarea continuă 
a producției, îmbunătățirea ca
lității concomitent cu reducerea 
prețului de cost, pentru ca pla
nul pe acest an șă fie îndepli
nit în cele mai bune condițiuni.

La plecare, secretarul general 
a adresat vii felicitări colectivu
lui întreprinderii pentru înde
plinirea și depășirea tuturor in
dicatorilor de plan' pe 1973, și-a 
exprimat convingerea că în 
acest an uzina va avea rezul
tate și mai bune, și a urat 
muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor succese tot mai mari în 
activitatea pe care o desfășoară 
în realizarea angajamentului ce 
și l-au luat de a înfăptui cin
cinalul cu mult înainte de ter
men.

Următorul obiectiv al vizi
tei de lucru a secretaru
lui general al partidului 

l-a constituit întreprinderea de 
autocamioane din Brașov — u- 
nitate care în ultimul sfert de 
veac și-a cîștigat un binemeri
tat renume atit în țară, cit și 
peste hotare. Pină acum, pe por
țile ei au ieșit peste 330 160 
autocamioane de diferite tipuri 
și mărimi.

Intîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul acestei 
întreprinderi brașovene, a tost, 
din primul moment, consacrată 
dezbaterii, la fața locului, cu 
cadrele de conducere ale minis
terului de resort, centralei in
dustriale și cu specialiștii din 
industria de autocamioane, a 
măsurilor luate cit și a celor ce 
se mai impun în vederea asi
gurării îndeplinirii exemplare, 
Ia toți indicatorii, a sarcinilor 
de plan pe 1974, ale întregului

(Continuare în pag. a IlI-a)
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• Premiile Uniunii 
Tineretului Comu
nist.
— Gheorghe Sch
wartz : „MARTO
RUL".

• Dezbaterea noas
tră :
Organizația U.T.C. 
în viața școlii

(pag. a ll-a)

Prof. univ.
ILEANA BERLOGEA
în tinerețea lor, popoarele 

au creat basmele și legendele 
marilor călătorii. Adevăr sau 
înfrumusețare a adevărului, 
epopeile din zorile istoriei au 
Întotdeauna în centrul ac
țiunii călătoria, descoperirea 
de noi orizonturi înainte de 
așezarea cuminte și potolită 
la casa părintească. Fie că se 
numește Jason, Ulisse „cava
lerul rătăcitor“, Lohengrin 
sau Prîslea cel Voinic, eroul 
basmului și, implicit, eroul 
tuturor adolescentelor dă do

vadă de curaj, străbate zări 
incă necălcate de picior ome
nesc, descoperă minunile lu
mii.

Fără îndoială că atunci 
cind eroul are în substanța 
lui o realitate istorică, este 
un mare revoluționar sau un 
făuritor de state, receptarea 
lui este însoțită de meditație, 
dar nu trebuie uitat că, une
ori, pe tineri adevărul li co
pleșește mai mult decit fic- 
(Continuare în pag. a Il-a)

ELEVII S-AU REÎNTORS,
IERI, LA ȘCOALĂ

DE CE Ă LIPSIT SPORTUL

DIN ORARUL PRIMEI ZILE ?
O anchetă a redactorului nostru Viorel Raba 

în școlile municipiului Bacău

în pagina a ll-a
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Qheorghe Schwartz
MARTORUL"

Născut în 1945 Ia Arad, 
Facultatea de filozofie, pro- 
ipsor.

Volum de debut : Mar
torul. roman

La o privire grăbită, poate 
părea curios că Gheorghe 
Schwartz a debutat, de fapt, 
prin cîteva schițe de factură 
alegorică, publicate în revis
tele literar,«. El dovedea acolo 
o ingenioasă capacitate de 
mînuire a simbolului cu ©teh
nică de suprapunere a planu
lui imaginar pește cel real, 
tehnică dusă la virtuozitate. 
Pentru cei avizi de clarificări 
definitive nimic nu indica toc
mai saltul rapid și atit de 
spectaculos al lui Gheorghe 
Schwartz spre romanul rea
list.

Martorul, a.părpt în editura 
Facla, este o narațiune șobră. 
echilibrată, care recurge frec
vent la precizia faptelor. în 
centrul romanului se află o 
dramă cu caracter social, re
constituită cu toate mijloacele 
descripției de exactitate. To
tuși. cititorul atent observă fi
liațiile și identifică și în Mar
torul persistența unui strat 
simbolic. Metaforele, cugetă
rile. parabolele adiacente se 
găsesc într-o strînsă relație cu 
subiectul pur epic și cum se 
poate constata lesne, sînt sub-

sumate unei ambiții totaliza
toare de a trata în adîncime un 
moment al istoriei. Astfel aioi 
o virtute a proiecției în ale
gorie este destinată să ridice 
în mod primordial coeficientul 
de eficacitate al unui roman 
realist. Ni se pare foarte in
structivă evoluția 
rului prozator, pe 
ceptăm în ambele 
că și pe terenul 
parabolice, Gheorghe 
wartz are, evident, vocație, nu 
este un mimetic care vrea să 
epateze, știe să stabilească o 
mășură a logicii și a organici- 
tății între intenții și realizare. 
Volumul de povestiri predat 
mai demult Editurii Cartea 
Românească atestă nu numai 
autenticitatea unor aptitudini, 
dar ceea ce e important, se în
scrie și pe linia unei interpre
tări umaniste a genului, folo
sit ca o meditație originală a- 
supra istoriei și destinului o- 
miilui contemporan.

în special, experiența din 
Martorul merită insă un exa
men stăruitor. Cu mult curaj, 
tînărul scriitor reface un tra
seu al unei prefaceri psiholo
gice. care constituie un motiv 
predilect în literatura majoră 
a secolului. Martorul este un 
doctor, fără deprinderea adap
tării la viața imediată, retras 
in lumea himerelor, pasiv și 
vulnerabil. O întîmplare îl si
lește șă participe la desfășura
rea unei înscenări. Acțiunea se 
petrece într-o regiune a țării, 
între cele două războaie. în
tr-o perioadă cînd forțele reac
ționare organizează manevre 
cinice de intimidare și perse
cuție a comuniștilor. După 
contactul brusc și năucitor cu 
lipsa de scrupule, doctorul are 
o criză gravă de conștiință și 
se decide să se consacre repa
rării nedreptății comise de el 
din imprudență și lașitate. 
Stîngaci, greoi, pierdut în uni
versul concretului, martorul 
rezistă totuși fiindcă deține o 
neobișnuită tenacitate. Ceea 
ce aruncă în luptă este și o 
minte exersată în savante cer
cetări. acum disponibilă pen
tru dezlegarea abilelor și pe
riculoaselor stratageme ale e- 
lementelor fasciste. Romanul

foarte tînă- 
care îl ac- 
faze. Fiind- 
povestirilor 

Sch-

se impune mai ales prin a- 
ceasță confruntare a argumen
telor, în raționamente înde
lungi și pline de profunzime 
care duc la treptata elucidare 
a enigmei.

Foarte înzestrat pentru a- 
cest spectacol al disputei de 
idei în neașteptate variante și 
ramificații, Gheorghe Schwartz 
găsește însă și un cadru epic 
adecvat. Nu e un simplu de
cor, pretext pentru etalarea jo
cului cerebral, ci o ambianță 
plină de tensiune, întreținută 
de dinamica unor evenimente, 
bine gradate și zugrăvite cu 
trepidația prozei de mișcare. 
Autorul se apropie fără grabă 
de momentele hotăritoare cu 
acea neutralitate a descripției 
și insistență răbdătoare asupra 
detaliului care sînt marca rea
lismului. Convingătoare sînt 
scenele vieții de clinică, prin 
saloanele căreia trece figura 
obosită și distrată a doctorului. 
Cu simt al amănuntului reve
lator, este surprinsă liota de 
pișălogi, de cabotini, de visă
tori. Apariții bizare și memo
rabile sînt și Florescu, direc
torul închisorii, tentat de ex
plicații abisale, sadic experi
mentator, comisarul 
voluntar și dezabuzat. profe
sorul Șuditu, un caz de ratare 
prin inhibiție.

Dispuse la diferite niveluri 
ale tabloului, aceste personaje 
converg in prim plan, spre fi
gura complexă a doctorului. 
Trecerea de la ezitare la în
frigurarea inițiativei este si
gur intuită în metamorfoza 
martorului. Cîteva observații 
sînt provocate de aspectul 
scriiturii. Supără o anume ți
nută neglijentă a relatării. Re
flecții profunde asupra com
portamentului uman sînt 
transmise uneori în formulări 
banale sau chiar ușor vulgare.

Gheorghe Schwartz repre
zintă o mare promisiune a 
prozei tinere. El îndreptățește 
speranțele, fiindcă e dotat cu 
o neobișnuită inteligență ar
tistică și a dovedit că știe să 
folosească drumul realismului 
și să descopere de Ia început 
marile resurse de adevăr și 
dramatism ale romanului po
litic.

Martin,

S. DAMIAN

,Ț,
jll

Școala îi dă elevului o solidă 
pregătire științifică și practică 
pentru viață, îl educă pentru a 
fi cetățeanul de mîine. Organi
zația U.T.C. amplifică actul e- 
ducativ, formîndu-1 ca tînăr mi
litant, ca viitor comunist, ca oin 
al vieții social obștești. Nu sînt 
două procese, ci numai două 
modalități diferite de acțiune. 
N-aș vrea să se creadă că-mi 
propun să pedagogizez lucrurile, 
avînd însă în urmă o experiență 
de fost secretar U.T.C., de îndru
mător, de diriginte și de direc
tor cu problemele muncii educa
tive, mi-am putut face o părere 
asupra perfectibilului pe care-1 
presupun relațiile dintre profe
sori și uteciști.

Dacă vrem ca în clasă organi
zația U.T.C. să trăiască efectiv, 
să lucreze de sine stătător, tre
buie să lăsăm uteciștilor, real, 
sentimentul de autori ai activi
tăților care nu presupun catalo
gul, nota. Spun real, întrucît prea 
adesea noi, profesorii, apelăm la 
o așa-zisă tactică pedagogică. Ne 
place să ne numim oameni care 
acționăm pe nesimțite, din 
umbră, stînd în ultima bancă la 
activitățile U.T.C. în realitate, 
însă, elevii simt că noi ne aflăpi 
tot la catedră, că, de fapt, e un 
fel de strategie a noastră, care 
vrea să le lase sentimentul că ei 
au realizat, că ei sînt autorii ini
țiativelor, ei sînt organizatorii. 
Un fel de joc care poate prinde 
la pionieri, dar nu Ia uteciști. 
Prea adesea. însă, dirigintele ori 
îndrumătorul, fiindu-i teamă că 
nu se va face nimic în clasă, preia 
sarcini și atribuții care nu-i re
vin și pe care nici nu știe să le 
rezolve, întrucît, chiar dacă este 
pedagog și cunoaște metodolo
gia muncii, e handicapat de 
vîrstă. în situația asta, cînd di
rigintele realizează și ceea ce 
nu-i aparține, uteciștii se dau la 
o parte, acceptînd să fie asis
tenți, ori simpli executanți, ori 
nici măcar atit. îndrăznesc să 
cred că mulți profesori ezită 
să-și facă dintre elevi parteneri 
de activitate, și nu înțeleg de 
ce. însăși structura procesu
lui de învățămînt de astăzi pre
supune ideea de colaborare pro- 
fesor-elev, chiar la lecție, cu atît 
mai mult, deci, se impune cola
borarea în activitățile fără de 
orar. în aceste activități, dincolo 
de respectul datorat experienței 
și vîrstei profesorului, raportul 
trebuie 
bora re.

Mare 
care se
leclive de uteciști poate fi pusă

și pe seama dirigintelui care nu 
știe să lucreze cu organizația 
clasei, să schimbe raportul rela
țiilor oficiale profesori-elevi, în 
raporturi utecist-om care te în
drumă, te ajută în virtutea expe
rienței mai mari pe care o are.

Trebuie să ne gîndim că pa
tru ani de școală — mă refer la 
liceu — sînt patru ani de viață 
de organizație și dacă elevilor nu 
li se deschide aici posibilitatea 
să activeze efectiv ca uteciști, 
pleacă din organizația școlii fără 
pasiunea muncii obștești. Perso
nal am avut o strìngere de ini
mă cînd am aflat aprecierea că 
în facultăți intră în ultimii ani 
tineri cu o foarte bună pregătire 
științifică, dar mulți dintre ei 
apatici în viața de organizație, 
de A.S.C., apatia adueînd-o din

Dezbaterea noastră

Organizația U.T.C.
în viața școlii

școală. Realitatea este că, timp 
de patru ani unele activități se 
repetă pînă la stereotipizare, 
deși uteciștii pe parcursul aces
tor ani parcurg o treaptă evolu
tivă esențială a formării persona
lității lor, trecînd de la adoles
cență la tinerețe. Se vorbește 
mult de specific de vîrstă, dar
se realizează puțin pe specific 
de vîrstă. Legat de aceasta.

să fie de autentică cpla-

parte din pasivitatea 
cuibărește în unele co-

l-aș vedea 
care 
U.T.C., 
ritățile de 
cunoască pe ei înșiși 
înțeleagă ce trebuie și pot ra
porta la anii lor, ai colegi
lor lor. Din acest punct de ve
dere, cred că sîntem adesea ne
drepți cu cei din ultima clasă 
atunci cînd îi acuzăm că nu duc 
o viată de organizație. Vina a- 
parține organizației din școală, 
profesorilor pentru că se unifor
mizează și egalizează inadmisi
bil de mult viața organizației de 
clasă- în ultimul an de studiu, 
cînd devin presante problemele 
viitorului, ale carierei, numite, 
imediat, concursuri, examene în 
organizația clasei nu ar trebui 
repetate aceleași programe care

ajută 
să

pe diriginte, omul 
membrii 
cunoască particula- 
vîrstă, să

birourilor

se auto- 
încît să

conțin manifestări culturale, vi
zite etc. Pentru uteciștii acestei 
clase e necesar să se organizeze 
numai o activitate politică în 
măsură să conducă la dezvolta
rea conștiinței lor responsabile, 
să-i ajute să se edifice în legă
tură cu viitorul lor și cum să 
muncească pentru el.

Nu scuz dirigintele pentru 
ceea ce nu face, ori pentru ceea 
ce realizează substituindu-se or
ganizației U.T.C., dar trebuie să 
recunoaștem că acestuia îi lip
sește inițierea în problemele 
muncii U.T.C. Dirigintele nu are 
la îndemînă o carte metodică, 
ori de experiență, cît de mică, 
pe această temă de unde să poa
tă învăța să nu facă confuzii, nu 
să copieze schema. încă nu s-a 
organizat un curs de pregătire a 
diriginților numai cu această 
problematică, incluzînd cu preg
nanță ideea de colaborare școa- 
lă-organizație U.T.C. Nu văd de 
ce nu s-ar organiza asemenea 
cursuri, măcar o dată la doi ani, 
în vacapțe. Nu văd de ce gr fi 
nepotrivit ca, vara, în taberele 
de odilmă și instruire : 
drele U.T.C. din școal 
fie invitați pentru cîteva 
măcar, prin rotație, și diriginții, 
precum și toți îndrumătorii 
U.T.C., organizîudu-se dezbateri 
pe temele muncii U.T.C., ale 
conlucrării în care să fie pre- 
zenți ambii factori de colabo
rare.

Sîntem într-o etapă de evolu
ție a școlii, pe baza documente
lor de partid, care presupune o- 
bligatoriu și o activitate de orga
nizație științific gîndită și rea
lizată. în activitatea organizației 
de tineret, în general, trebuie o- 
perat mai mult cu mijloacele pe
dagogiei, psihologiei, sociologiei, 
care să ne permită a detecta 
exact cum putem răspunde, prin 
ce activități, cît mai potrivit, 
generației de azi de uteciști, cu 
totul alta decit generația școlii 
de acum cinci-zece ani, avînd 
interese și preocupări atît de 
diverse. Să ne gîndim numai că 
acesteia ii place o altă muzică, 
că preferă o altă distracție, că 
are și alte opțiuni de lectură, 
că nu vine la activitățile reali
zate în grupuri mari, că este a- 
vidă de informație, de cunoaș
terea a ceea ce se întîmplă în 
țară și în lume și utilizează mij
loace extrem de variate de 
formație, 
ganizația 
mereu în 
petărilor, 
nou, pentru plusuri valorice în 
activitatea educativă.

Prof. ADRIAN JIGA

fientru ca- 
ă șă nu 

zile

în această situație, 
U.T.C. trebuie să 
ofensivă împotriva 
a plictiselii,

in- 
or- 
fie
re

pentini

SPORT « SPORT • SPORT MS
DE CE A LIPSIT SPORTUL

DIN ORARUL PRIMEI ZILE ?
Zi de ișnugrie, cu soare la 

Bacău. Soare cu dinți. Ca și >n 
întreaga târg, ieri, m munici
piul Moldovei de mijloc elevii 
au regăsit școal?. Prag de tri
mestru nou. Demaraj într-o 
nouă etapă, a dpua, pe una din 
numeroasele trepte ale formă
rii pentru viață. Trimestrul II 
in clasa I. Trimestrul II in a- 
nul IV... Concursul ziarului nos
tru pentru „Cea mai bună clasă“ 
este pus în legătură cu acest de
maraj. Aveam să constatăm a- 
c'east? cu ocazia raidului între
prins — dimineața și după a- 
migza — prin școlile de toate 
gradele. împreună cu Vasile 
Mitu. secretar al Comitetului 
municipal Bacău gl U.T.C., care 
ne-a insQțjt, am străbătut curți 
de școli, mari și mici, am des
chis uși de cancelarii și săli de 
sport Arr. urmărit in exclusivi
tate ponderea și seriozitatea cu 
care se tratează. încă din pri
ma zi. obiectul de predare edu
cația fizică.

Joia, cum a fost ieri, profeso
rii de specialitate băcâoani o 
au consacrată consfătuirilor me
todice. Sint și școli care, totuși, 
au in orar prevăzute lecții de 
educație fizică. In frumoasa sală 
de la Liceul nr. 3. profesorul 
Ipan Rus se afla în fața clasei 
mixte a X-a E. Fetple și băie
ții stau înșirați pe banchetele 
ae gimnastică, dascălul e echi
pat corespunzător pentru oră, 
sint doar cițiva absenți învoiți 
pentru a-și căuta gazde, insă... 
Insă lecția nu poate avea loc 
pentru că întreaga clasă ș-a pre
zentat in sala de sport in ținu
tă de stradă, fără echipament.

— Cum așa ?
— E prima oră... De altfel, 

7 dintre băieți nu au fost pri
miți la internat și nu au avut 
unde sâ-și lase bagajele de aca
să. nu au echipament... Fet»]e 
tu venit și elp tot așa... De mîi
ne insă...

Mîine însă, avea să fie a doua 
zi de școală, iar nouă ni s-a pă
rut interesant să-i vedem la 
start pe elevi în prima oră a tri
mestrului. Probabil că „mîine“ 
va fi. intr-adevăr, altfel. Intre 
timp, directorul liceului, Alexan
dru Cirimpei, rezolvase situația 
elevilor rămași fără internat. 
Ora de demaraj îns? se ratase, 
și desigur nu din aceșt moțiv. 
Profesorul de specialitate, deo
camdată, s-a rgzumgt la un 
bilanț al trimestrului precedent, 
la o apreciere teoretică a activi
tății trecute, ceea ce s-ar fi pu
tut face foarte bine într-o oră 
de dirigenție, adunare U.T.C. 
șau ședinț? a asociației sportive 
a elevilor. Tot aici, aflăm că in 
trimestrul trecut, în pauza mare 
de la ora 10, clașșle care aveau 
lp ziua respectivă educația fi
zică nu participau la această ac
tivitate obligatorie, reglementa
tă prin instrucțiunile M.E.I.

— începînd cu trimestrul a- 
eesta vor participa toți elevii,

fără excepție la această înviora
re — ne asigură profesorul Rus.

— Foarte bine. Astăzi însă ?
— Azi e prima zi...
La Liceul „Vasile Alecsandri“ 

nici o clasă nu avea prevăzută 
în orar ora de educație fizică. 
Profesorii, doi la număr, se a- 
flau la consfătuirea metodică de 
specialitate organizată, cum 
spuneam, săptăminal la Casa 
corpului didactic. Dar in afara 
activităților didactice reglemen
tate de orar, sint și alte forme 
ale educației fizice și sportului 
care se adresează elevilor, in- 
eepind din prima zi de cursuri : 
la internat înviorare și exereții- 
le de gimnastică dirijată la ju
mătatea programului. Tovarășa 
directoare Valeria Prodan ne a- 
sigură că cele două forme su
plimentare nu sînt ocolite.

— Azi s-au ținut ?
— Da, desigur.
Elevul Doru Petrescu. intern, 

nu a participat însă azi de di
mineață Ia această activitate.

— A fost 
ținut...

La pauză, după 3 ore de prac
tică (orele 11.30) grupe ’ 
din anul II G și IV C — artiza
nat, gospodărie, mecanică — au 
ieșit totuși in curte (poate fi
indcă „era cineva de la ziar“ ?): 
18 fete și nici un băiat 1 Unul 
dintre maiștri le supraveghea. 
Fetele, zgribulite, s-au dat de 
citeva ori pe lunecușul asfaltu
lui și... cgm atit. Unde sint oare 
acel« complexe de exerciții ?

La Complexul școlar de con
strucții, o unitate cu peste 
2 400 de elevi, programele de 
exerciții se execută de obicei 
conduse de elevi special inștru- 
iți, cu muzică la difuzoare, 
însă...

— Stația de amplificare este 
defectă, se repară. E și 
frig, așa că azi. in prima zi... — 
ni se explică tovarășul director 
Leontin Mazilu.

Start ratat, deci. Ca o com
pensare, insă, elevii anului IV 
C construcții, conduși de secre
tarul U.T.C. Nicolae Crineanu 
au executat programul de gim
nastică de angrenare în pauza 
orelor de atelier.

— Colegii noștri, lăcătușii de 
exemplu, care lucrează mai 
mult in poziții statice, au mare 
nevoie de aceste exerciții...

Tot o „meserie statică“ 
îmbrățișat 
muzică și 
torul Emil 
ra Suzana 
U.T.C., au 
însă, aici,

prima zi, nu s-a

de elevi

Ieri

cam

„meserie statică“ au 
și elevii Liceului de 
arte plastice. Direc- 
Zaborilă și profesoa- 
Perșa, îndrumătoarea 
în vedere aceasta, 

nisa, «u, sint de înfruntat li
nele inerții. Viitorii pianiști, 
violoniști, sculptori se cam fe
resc să... nu-și strice degetele 
la anumite probe de sport. ,Cei 
din internat, fete și băieți, 
fost cuprinși chiar de ieri 
gimnastica de înviorare. - 
pauza mare se practică exerci
ții de gimnastică numai de cla
sele care participă la pregătirea 
generală și care au mai mult

au 
la 

La

„C. C. E.“ la baschet feminin
Politehnica București —

IVI. T. K. Budapesta : 84-58 (42-26)

zi.decit 3 astfel de ore pe 
Cpea ce se întimplă cu un 
măr nesemnificativ de el 
așa că rămin doar orele 
curs. Cum ieri profesorul 
f^st la instruire... educația fi
zică a lipsit din programul zilei 
la acest liceu.

In final, la Școala generală 
nr. 18, Cristina Onea, elevă de 
serviciu, ne-a asigurat că a avut 
grijă ca : „în prima pauză ma
re a trimestrului toți copiii să 
iasă la start. Pe cei mici de tot 
i-am scos pe coridor. Cei mari, 
în curte. Ce dacă e frig !...“ 
N-am fost de față să putem 
verifica. Era spre prînz. Dar 
candoarea virstei și cuvintul de 
piopier n.e-a făcut să o credem 
întrutotul. Nu l-am mai în
trebat, deci, nimic nici pe to
varășul director, nu l-am cău
tat nici pe 
cațje fizică.

La ultima 
noastre am 
corpului didactic, ieri, joi, 
prima zi de școală care a coin
cis cu consfătuirea 1 
profesorii de educație 
nu au avut nici un fel 
sfătuire.

T

profesorul de edu-

oră a transmisiei 
aflat că la Casa 

în

metodică, 
fizică... 

de con-

VIOREL RARA

VICTORIA
Cu 6 ani în urmă prof. Gri- 

gere Costescu .debuta ca antre
nor al Politehnicii intr-un meci 
internațional tot împotriva cam
pioanei Ungariei. Sportivele 
noastre au pierdut atunci la 
scor. Astăzi, ele constituie o 
echipă sudată, au căpătat, ca și 
antrenorul lor experiența nece
sară marilor confruntări inter
naționale. Meciul de aseară, de 
la Floreasca, disputat in grupa 
A a sferturilor de finală ale 
„C.C.E.“, a fost un evident duel 
tactic. Era necesar ca jucătoa
rele noastre să contracareze 
înălțimea superioară a sportive
lor budapestane. Grigore Cos
tescu a găsit această modalita
te : el a indicat studentelor să 
se apere agresiv, împiedicind 
angajarea pivoților adver.și, să 
vină rapid în atac și să lanseze 
cit mai multe contraatacuri in 
mare viteză. Așa se face că du
pă primele 5—6 minute de ta
tonare, în care scorul a evoluat 
lent și s-au comis multe gre
șeli de ambele părți, jucătoare
le noastre accelerează ritmul, 
încep să puncteze din poziții 
variate, de la semidistanță și,

TACTICII
mai ales, pe contraatac, impu- 
nindu-și treptat superioritatea 
atit pe teren cit și pe tabela de 
marcaj, avantajul lor ajun- 
gînd la un moment dat 
la 35 de puncte. Din echipa 
bucureșteană s-au remarcat 
Szabadoș (18 p.), Ciocan (14 p.), 
Pruncu (13 p.) și Ecaterina Savu 
(23 p.). De la oaspete a înscris 
mai mult Karasz (17 p.) și au 
plăcut prin felul cum au condus 
jocul și prin acuratețea mișcării 
in teren Borbely și JJorvath. 
Arbitrajul, asigurat de K. Bru- 
men (Iug.) și P. Sișkov (Bul.) 
a fost cam prea liber, permi- 
tînd jucătoarelor maghiare să 
comită nesancționate numeroase 
faulturi grosolane. Ca urmare a 
unui asemenea fault a fost ac
cidentată destul de grav 
Demctrescu. Diferența de scor 
înregistrată, oferă aproape cer
titudinea că returul ce se va 
desfășura la Budapesta, nu le 
poate împiedica pe sportivele 
noastre să obțină victoria în 
dubla intilnire cu sportivele de 
la M.T.K.

Anca

OV. PAțJN

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Domnului 
N’GARTA TOMBALBAYE. Președintele Republicii Ciad, urmă

toarea telegramă :
Cu ocazia celei de-a XIIl-a aniversări a proclamării indepen

denței Republicii Ciad, transmit Excelenței Voastre călduroase 
felicitări, urări de fericire personală, de noi succese poporului 
ciadian in eforturile sale pe linia dezvoltării economice și so
ciale.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie dintre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare multilaterală in folosul po
poarelor român și ciadian, al păcii și cooperării internaționale.

Joi dimineața, 
Ion Pățan, yjcei 
Consiliului de ' 
trul comerțului 
cat la Moscova.

La plecare, 
Otopeni. erau 
Drăgănescu, 
Consiliului de Miniștri, minis
trul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, pre
cum și alte persoane oficiale.

A fost de față V. I. Drozden- 
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

★
Joi după-amiază, tovarășul 

Ion Pățan a avut o întrevedere 
la Moscova cu N. S. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior 
al Uniunii Sovietice, cu privire 
la schimburile comerciale din
tre cele două țări în 1973 și în
cheierea protocolului comer
cial pe anul 1974.

tovarășul 
dinte 

iniștri, minis- 
exterior, a ple-

pe aeroportul 
prezenți Emil 

vicepreședinte al

Cu acest prilej s-a făcut re
marcată preocuparea lucrători
lor din cadrul acestor sectoare 
de activitate de a conlucra ope
rativ cu colectivele celorlalte 
ramuri ale economiei pentru 
realizarea marilor obiective in
dustriale și pentru desfășurarea 
proceselor de producție.

• Turneul internațional mas
culin de handbal, disputat în lo
calitatea vest-germană — 
burg, a fost cîștjgat 
cehoslovacă Skoda 
locurile următoare 
Medvescigk Zagreb, 
orașului Flensburg și echipa da
neză Stern Odense.

• Selecționata de hochei 
gheată a Iugoslaviei, aflată 
turneu în Canada, a jucat cu 
cbipa „Corner Brook Royals“, pe 
care a învips-o cu scorul de 8—3 
(3—1, 2-1, 3—1), Punctele for-

FeJnș- 
de formația 
Pisc». Pe 
s-au situat 
selecționata

pe 
in
e-

mafiei iugoslave au fost înscrise 
de Srnojej (3), Fetac (2), Kosir 
(2) și Fipan. Toate cele trei go
luri ale gazdelor au fost marca
te de Dorrington.

• In stațiunea franceză la 
Plagne s-au desfășurat întrece
rile unui concurs internațional 
universitar de schi, la startul 
căruia au fost prezenți studenți 
și studente din mai multe țări 
europene.

Proba masculină de coborîre a 
fost cjșijgată de austriacul 
Hans Tesar, cronometrat, pe o 
pirtie in lungime de 2 160 m cp 
o diferență de nivel de 490 m, 
cu timpul de 1T4”1O/1OO. L-au 
urmat Eric Stahl (Franța — E 
14”60/100 și Max Renner (Aus
tria) — 1T6”62/1OO.

• Competiția internațională de 
combinată nordică, desfășurată 
la Schonach (R. F. Germania), 
s-a încheiat cu victoria schioru
lui finlandez Rauno Mietținen, 
care a totalizat 428,135 puncte.

în ziua de 10 ianuarie 1974 a 
avut loc ședința Comisiei pen
tru industrie, construcții și 
transporturi a Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul 
Alexandru Sencovici, președin
tele comisiei.

în cadrul ședinței s-au luat în 
dezbatere rezultatele analizei e- 
fectuată în Semestrul II al anu
lui trecut, în sectoarele de 
transporturi auto și reparații 
auto, sectoare coordonate de 
Ministerul Transporturile și Te
lecomunicațiilor.

în acest an, Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste 
România organizează numeroa
se acțiuni cultural-educative 
pentru tineret. Marea lor ma
joritate se vor desfășura in cin
stea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist. Programul acestor 
activități cuprinde expoziții
omagiale, seri muzeale, audiții 
muzicale, spectacole, intilniri
cu personalități ale vieții po
litice și culturale, cu militanti 
ai mișcării muncitorești și co
muniste, cu eroi ai muncii so
cialiste. Astfel pentru tinerii 
muncitori studenți, militari se 
prevede o suită de acțiuni cum 
sînt : serile tineretului la Mu
zeul Național, programe cultu
ral-educative intitulate semni
ficativ „Istoria anilor noștri ; 
este istorie“, ..File din cronica^ 
luptei comuniștilor pentru o 
Românie nouă, socialistă“, ,.E- 
roiea XXX“ și altele. La rîndul 
lor școlile vor organiza ora de 
dirigenție la muzeu pe tema 
„A XXX-a aniversare a zilei de 
23 August 1944“, iar pentru ele
vii ultimului an de invățămint 
va fi inițiat cursul „Istoria 
contemporană a României 1944—• 
1974“.

(Urmare din pag. I)

țiunea. Eroul unei drame 
istorice nu poate fi prezentat 
decit cu dimensiunile lui au
tentice și acestea implică 
răspundere, seriozitate, mă
reție amestecată cu greșeli, 
elemente percepute uneori 
neclar sau parțial de tineri. 
Lor Ie este mai apropiat e- 
roul anonim cu identitate că
pătată pe parcurs, slab uneo- 
ori dar victorios pînă la 
urmă, eroul eu răspunderi o- 
menești, plecat să cunoască 
lumea, chiar dacă aceasta se 
face pe drumul de acasă la 
școală ca în delicata poveste 
cinematografică a „Balonului 
roșu“ sau in cea agresiv-ado- 

lescentină din „Adio, dom
nule Chipps“.

Călătoria este prin exce
lență materialul de viață al 
prozei epice sau al cinemato
grafului, poate de aceea 
există atit de puține specta
cole teatraie pentru tineri, în 
timp ce filmul s-a dovedit 
mai fecund, speculînd pînă

la epuizare, — din neferici
re adesea în scopuri comer
ciale — mitul „cavalerului 
rătăcitor“ de astăzi, al „cow- 
boy“-ului, cu pistol în loc de 
spadă Și cu motocicletă în 
locul calului. Dar tinerii au 
dreptul la teatru. Prezența 
vie a interpretului, actul ple
nar al participării, nu pot a- 
vea loc decit in sala de spec
tacol. Acolo căutările și des
coperirile adevărului despre 
noi înșine pot fi mult mai e- 
moționante, chiar dacă ele 
nu arată peisaje sau orașe 
necunoscute, ci se petrec in 
labirintul minții și al sufle
tului. Eroul scenic iubit de 
tineri poate fi și trebuie să 
fie un om obișnuit, cu expe
riențe firești, supradimen
sionările concretizindu-se 
mai ales într-o mai rapidă 
autodescoperire decit în via
ță, în manifestarea plenară a 
unității lui interioare, a cu
rajului și a tăriei de carac
ter. Don Quijote și Guliver 
sînt poate mult mai apro- 
piați de sufletul celor tineri 
decit eroii imbatabili și de- 
săvîrșiți. Nu trebuie să ui
tăm că tinerilor nu le plac 
lecțiile expuse prea direct, ci 
preferă să Ii se acorde încre
dere, să li se pună Ia încer
care generozitatea, dindu-li- 
se dreptul să arate emoție, 
compasiune, apropiere. în 
ultimă analiză purtăm cu 
noi. poate pină la șfîrșitul 
vieții, nemărturisita noastră 
prietenie cu Scufița Roșie 
cea mincată de lup. cu 
Alice din țara minunilor și 
cu Doroteea in căutarea Vră
jitorului din Oz.

în ultimele ore au căzut 
ninsori temporare în cea mai 
mare parte a Oltenjei, Mun
teniei, Moldovei și locale in 
Dobrogea și N.-V. Transilva
niei. In zona de munte stra
tul de zăpadă atinge grosimi 
între 8—70 cm. in rest intre 
2—30 cm. în continuare vre
mea se menține rece, geroa
să noaptea în 
nordul Moldovei, 
silvaniei. Cerul 
mult acoperit în 
de sud a țării, unde

Maramureș, 
estul Trari- 
va fi mai 
jumătatea 

conti-

nuă să 
re : in 
alocuri 
colite, 
prezenta intensificări cjinspre 
sectorul estic. Institutul me
teorologic avertizează că în 
Următoarele două zile in Ba
nat, Muntenia, Oltenia, Do
brogea și sudul Moldovei fe
nomenul va fi mai frecvent. 
Temperaturile minime vor 
oscila între —J4 și —4 gra
de, exceptind estul Transil
vaniei
Unde vor 
lori intre 
Maximele 
tre —8 și

cadă ninsori tempora- 
rest ninsori locale. Pe 
ninsorile vor fi vis- 
deoarece vîntul va

și nordul Moldovei, 
coborî pînă la va- 
—15 și —20 grade. 
vqț: fi cuprinse în- 
+ 2 grade.
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„ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII META
LICE Șl PREFABRICATE 
BUCUREȘTI,
Secția de prefabrjcate; 
subansamble și confecții 
metalice Popești-Leor- 
deni, km. 11, Sectorul 5, 
autobuzul I.T.B. nr. 44,

ANGAJEAZĂ 
IMEDIAT

SUDORI din toate spe
cialitățile, LĂCĂTUȘI con
strucții metalice, MACA
RAGII pod rulant, ME
CANICI AUTO și repa
rații utilaje de construc
ții, categoriile de înca
drare 1-6.

Se asigură pentru ne- 
fațniliști cazare in bloc 
cu încălzire centrală, iar 
pentru cei ce domiciliază 
pe șos. București-Olte- 
nița și nu doresc cazare, 
asigurăm transportul 
pînă în comuna de do
miciliu, cu autobuze con- 
tracțate '.

Din marile cartiere, direct la munte
Pentru amatorii de schi și pentru cei ce apreciază farmecul montan în haină albă, În

treprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante - București, organizează excursii cu auto
carele pe itinerariile :

PREDEAL - cu plecarea din cartierele :
- cinematograful FAVORIT
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- Complexul A. 9 - restaurantul Miniș
- restaurantul CINA

- costul excursiei - 67 lei de pers. -
SINAIA PREDEAL — POIANA BRAȘOV

- cu plecarea din :
- P-ȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA

- costul excursiei - 77 lei de
IMPORTANT - Plecările au loc în fiecare duminică la 

care se achită DIRECT LA AUTOCAR, eșt?

1. BUCUREȘTI —SINAIA
- DRUMUL TABERII
- B E RC ENI 
-TITAN
- P-TA PALATULUI R.S.R

ÎN ATENȚIA 
TINERILOR 

CĂSĂTORIȚI

2 BUCUREȘTI

pers. -
ora 7,00, jar în costul biletului, 
indus și un dejun.

Excursii cu trenul pe itinerarul: 
BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL

1 zi - cu plecare în fiecare duminică din :
- Gara de Nord - ora 5,12 - Gara Basarab - ora 8,00

- costul excursiei - 38 lei de pers. -

BUȘTENI2 _______ ........... . _T._______ _____
1 1/2 zi - cu plecare în fiecare sîmbâtă din Gara de Nord - orele 14,58 

- costul excursiei - 87 lei de pers. -
INFORMAȚII SUPLIMENTARE - ia filialele de turism din cal. Victoriei 100 și b-dul Repu

blicii nr. 68
Telefon - 15 74 11 ți 14 08 00 

BUCUREȘTI SINAIA PREDEAL

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din în
treaga țară, pun la dispoziția tinerilor căsă
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.

- PUBUTURISM -

1
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fizita de lutru u to varășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

fincinal. 
zlerii, ing. 
pnează pe „ ,____ _
partidului despre acțiunile în
treprinse de comuniști, de în
tregul colectjv. în scopul înfăp
tuirii indicați lor date cu prile
jul vizitei an ^riocrc. recoman
dări care șu st. . ia baza dezvol
tării și diversificării producției 
de autocamioane, ridicării cali
tății acestora, a eficienței în
tregii activități. El arată că 
muncitorii de aici, hotănți să-și 
onoreze inainte de termen sarci
nile mobilizatoare ce le revin 
jn 1974. au înregistrat din pri
mele zile un bun damaraj in 
toate sectoarele de activitate.

în secțiile yizitațe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază 
eforturile și rezultatele obținute 
de specialiștii și muncitorii în
treprinderii in domeniul elabo
rării și extinderii unor procedee 
moderne de inaltă eficiență, u- 
nele din ele brevetate și peste 
hotare, care, concomitent cu re
ducerea consumului de metal, 
permit dbHjiej-ga ynpp pi£.Șe ?! 
ansamble de mare complexitate 
din componența noilor tipuri de 
autocamioane și care în trecut 
erau importate. Din seria de 
noi tehnologii, extrem de mo
derne, reține in mod deosebit 
atenția procedeul de realizare, 
prin' metoda turnării în matrițe 
sneciale a arborelui cotit dintr-o 
șingură bucată, piesă deosebit 
do complexă care necesita 
înainte mai piuite operațiuni de 
prelucrare.

Pe o platformă în aer liber, 
tinde sint prezentate o papte din 
produsele realizate aici și in alte 
unități dji) Centrala de autoca- 

*_ fnionne și turisme, secretarul 
general al partidului ește infor
mat asupra modului in care au 
fost îndeplinite sarcinile trasate 
in domeniul producției de auto
camioane și autobasculante gre- 
Je. de diverse tipuri, destinate 
lucrărilor pe șantierele de con
strucții. in sectorul minier, pen
tru Canalul Dunăre—Marea

Neagră, relevindu-se soluțiile 
constructive ce permit realizarea 
acestpr veritabile agregate de 
transport cu motoare, eepipa- 
m.onte și ansamblu ce se fabrică 
deja în țară. Sint expuse, de a- 
semenca. autovehicule pentru 
transportul de combustibil, de 
mărfuri perisabile, mașini utili
tare etc. Potrivit 
din cele J3 tipuri 
tpioane cu motor

Directorul intreprin- 
Călin Valentin, infor- 
secretarul general al

programutul, 
de autoca- 

rr___  Diesel s-ap
realizat pină In prezent 8 tipuri, 
intr-un număr sporit de va
riante. potrivit cerințelor bene
ficiarilor interni și externi.

Ministrul industriei construc
țiilor de „ mașini grele. Ioan 
Avram, pfezent la vizită, men
ționează că in cursul anului se 
va încheia programul de asimi
lare prin introducerea in fabri
cație a unor autocamioane cu 
dublă și triolă tracțiune, echipa
ta cp motor Diesel de 215 CP, 
precum și â basculantelor grele, 
de mare capacitate,

în contextul măsurilor luaie 
dc conducerea de partid si ds 
Stat privind reducerea consumu
lui de combustibil și energie, 
specialiștii din cadrul centralei, 
cil sprijinul ministerului, al or
ganizației de partid, au întocmit 
un program care prevede extin
derea producției de autoca
mioane dotate cu motoare Die
sel. Astfel, in acest an se va 
dubla producția de autoca
mioane Diesel : totodată, s-a 
trecut, la echiparea cu motoare 
Diesel a unui număr important 
de autocamioane Carpați și Bu- 
cegi.

S°cretarul general al partidu
lui apreciază inițiativa construc
torilor de autocamioane în do
meniul dezvoltării producției de 
autovehicule prevăzute cp 
toare Diesel și recomandă 
tinderea în continuare a 
ducției de autocamioane 
utilizează drept combustibil 
torinif.

Conducerea întreprinderii, a- 
rată că una din sarcinile trasa
te de către tovarășul Nicoipe 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
anterioare de lucru.

mo- 
ex- 

pro- 
care 
mo-

vizitei 
a consti- 

tuit-o realizarea cu forțe proprii 
a urnii număr sporit de mașini- 
agregaf și linii automate pentru 
tehnologiile specifice acestei ra
muri. Zeci de utilaje de acest 
gen prezentate secretarului ge
neral al partidului confirmă 
taientpl, capacitatea creatoare 
a celor care lucrează aici, ho- 
tărirea lor de a ridica pe noi 
trepte, superioare, calitatea pro
duselor, productivitatea muncii, 
eficiența întreprinderii. Repre
zentativă în acest sens este li
nia complexă pentru prelucra
rea grinzilor autocamioanelor,

concepută și executată în între
gime cu forțe proprii. Directorul 
întreprinderii arată că aceste 
grinzi se livrează in prezent și 
firmei „MAN“ din Republica 
Federală Germania în compen
sarea plății licenței autocamio
nului-

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu remarcă exis
tența unor spații ce nu sînt fo
losite corespunzător și cere ca 
ele să fie dotate cu mașini și 
Utilaje in vederea sporirii in 
continuare a producției. în a- 
celași timp, secretarul general 
al partidului insistă asupra ne
cesității introducerii de stan
duri de probe pe operații și 
fluxuri tehnologice în vederea 
asigurării calității pieselor, an- 
samblelor și produselor finite 
la nivelul celor mai inalte exi
gențe.

în prezent, una din preocu
pările centrale ale comuniștilor, 
ale specialiștilor, ale întregului 
colectiv, arată directorul În
treprinderii. este îmbunătă
țirea performanțelor autoca
mioanelor românești. în acest 
scop, conducerea centralei in
duși riale, a întreprinderii, cu 
sprijinul comitetului de partid, 
al celor mai destoinici ingineri, 
tehnicjepi și muncitori, au 
elaborat un program special de 
măsuri care vizează încheierea 
acțiunii de omologare a tuturor 
reperelor pentru autocamioane, 
aflate in fabricație de serie. în 
același program este prevăzută 
înlocuirea unor utilaje cu ma- 
șini-agregat speciale, de mare 
productivitate și precizie. îmbu
nătățirea muncii politico-edu- 
cative in rindul tuturor salaria
ților. reorganizarea și întărirea 
serviciilor de control tehnic al 
cajității cp cșdre cu bogată ex- 
periențâ și inaltă calificare — 
se află, de asemenea, in atenția 
colectivului de conducere al în
treprinderii, a organizației de 
partid.

în hala de montaj general, 
ultimul obiectiv vizitat aici, în
zestrată cu un conveier, conce
put și realizat, de asemenea, de 
specialiștii întreprinderii, ce 
asigură montajul tuturor tipu
rilor de autocamioane ce se fa
brică acum, tovarășul Nicolae 
Ceapșeșcp urmărește procesul 
de asamblare, solicită explicații 
gazdelor in legătură cu organi
zarea producției, cu productivi
tatea instalației.

In incheierea vizitei, secreta
rul general al partidului se în
treține cu conducerea ministe
rului de resort, a centralei in
dustriale și a întreprinderii re
feritor la posibilitățile de dez
voltare intr-un ritm mai rapicl 
a producției de autocamioane și 
a asimilării întregii game de a- 
semenea autovehicule atit pen
tru nevoile economiei naționale, 
cit și pentru export.

Inginerul Viorel Husea. direc
torul centralei industriale de 
autocamioane și turisme, asigu
ră pe secretarul general al 
partidului că toți cei care-și 
desfășoară activitatea in acest 
domeniu vor depune întreaga 
lor putere de muncă pentru a 
înfăptui exemplar sarcinile ce 
le revin, îndeplinind întocmai 
indicațiile secretarului general 
al partidului. La rindul său, A- 
lexandru Oros, secretarul co
mitetului de partid al întreprin
derii de autocamioane Brașov, 
a exprimat mulțumiri pentru 
sprijinul dat întregului colectiv 
prin evidențierea și criticarea 
unor lipsuri manifestate in ac
tivitatea uzjnei, cu prilejul Con
sfătuirii de lucru cu primii 
secretari ai comitetelor județene 
de partid, și a exprimat, in nu
mele comuniștilor, 'al tuturor 
muncitorilor, angajamentul lor 
de a fi la înălțimea cerințelor, 
de a onora prin fapte încrede
rea pusă în ei.

Aveți capacitatea de a înde
plini in bune - condițiuni sarci
nile ce vă revin — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Trebuie să vă gindiți înșă să 
folosiți mai bine posibilitățile 
de care dispuneți pentru spori
rea producției de autocamioane. 
Aici există un colectiv bun, o 
organizație de partid puternică, 
și puteți realiza aceste obiective 
manifestind mai multă exigen
ță și disciplină. S-au făcut, in
tr-adevăr, multe lucruri bune, 
s-au organizat mai bine sectoa
rele de muncă, dar trebuie în
tărit controlul producției pe fie
care fază și agregat, pe întreaga 
bandă de producție.

Realizările obținute au
monstrat că puteți rezolva toate 
problemele. Doresc să transmi
teți tuturor felicitări, urări de 
noi succese, sănătate și fericire. 
Am toată încrederea că sarci

de-

ADNOTĂRI LA
nile ce vă revin le veți rezolva 
în bune condițiuni.

Despre intreprinderea „Rul
mentul". ultimul obiectiv 
al vizitei tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in municipiul 
Brașov, se poate spune că repre
zintă un etglon din punctul de 
vedere al calității și eficienței 
producției atit pentru industria 
orașului. cit și pentru nume
roase alte uzine din țară. Citeva 
cifre sînt deosebit de semnifi
cative in acest sens. Astfel, in 
actualul cincjnal, la un spor de 
producție de 54 la sută, produc
tivitatea muncii a crescut cu 46 
de procente. Un alt indicator de 
mare însemnătate în orice acti
vitate productivă : cheltuielile 
pe mia de lei producție marfă 
au marcat o reducere de 144 lei, 
in timp ce beneficiile s-au ridi
cat in această perioadă la 438 
milioane lei.'

Respectind indicațiile date de 
secretarul general al partidului 
cu prilejul unor vizite anterioa
re aici, s-a trecut la o diversifi
care fără precedent, a producției 
de rulmenți, uzina fabricind 
astăzi peste 300 de repere din 
care 60 ău fost asimilate anul 
trecut, ceea ce a condus la o 
eficiență economică deosebită.

Spiritul gospodăresc, investi
ția de inteligență de aici s-au 
făcut remarcate și prin lansarea 
cunoscutei inițiative „Micronul, 
gramul, secunda“, care s-a ma
terializat prin importante eco
nomii de metal.

Prezentind aceste date ce re
flectă eforturile deosebite ale 
colectivului brașovean in ve
derea realizării cincinalului 
inainte de termen. directorul 
general al Centralei industriale 
de rulmenți. Gheorghe Badea, a 
invitat pe secretarul general să 
viziteze unele sectoare ale în
treprinderii. Se intră la început 
in hala mono-bloc, în care se 
află secțiile de bază ale uzinei, 
unde se apreciază modul cum 
sînt folosite spațiile de produc
ție, încărcarea mașinilor la ca
pacitățile maxime.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că, respectîndu-se 
indicațiile pe care le-a dat în 
cursul vizitelor anterioare, s-au 
luat măsuri organizatorice ce au 
făcut posibil ca astăzi utilizarea 
mașinilor să arate un indice de 
94 Ia sută — unul din cele mai 
mari nu numai din țară, dar 
și pe plan mondial. De aseme
nea, coeficientul schimburilor 
pe mașini a ajuns și el la un 
procent de 2.7, fiind unul din 
cele mai bune din țară.

Secretarul general are cuvinte 
de apreciere față de modul cunr 
colectivul de aici a înțeles să-și 
organizeze procesul de fabrica
ție, să folosească la parametri 
maximi utilajele din dotare,

factori care garantează succese
le de astăzi ale întreprinderii, 

Reține, de asemenea, atenția 
rezolvarea prin forțe proprii a 
necesităților de utilaje și linii 
mecanizate de fabricație, crea
țiile muncitorilor și specialiști
lor de la „Rulmentul“ fiind în 
prezent integrate într-o produc
ție permanentă care, în cei trei 
ani ai cincinalului, s-a ridicat 
Ia o valoare de 43 milioane lei, 
contribuind nu numai la redu
cerea importului, dar și la îm
bogățirea dotării tehnice a în
treprinderii, precum și a altor 
unități cu profil similar din 
țară. De altfel, pe aceeași cale, 
au fost realizate aici peste 150 
de utilaje pentru noua fabrică 
de rulmenți de la Alexandria» 

Apreciind eforturile colectivu
lui în această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
conducerii ministerului și cen
tralei să extindă sectorul de uti
lare cu mașini specializate, atit 
pentru uzina proprie, cit și pen
tru fabricile de la Alexandria 
și Birlad. în acest context, 
secretarul general a arătat, că 
Ministerul Construcțiilor de Ma
șini Grele trebuie să realizeze 
linii complete de producere a 
unor asemenea utilaje care vor 
putea fi, de asemenea, expor
tate.

în cadrul discuției se ridică și 
problema asigurării întregii 
game de sortimente de metal și 
aliate > necesare producției de 
rulmenți, asimilarea lor fiind 
indicată de secretarul general al 
partidului ca o sarcină de ma
ximă importanță ce stă in fața 
industriei siderurgice.

— Cu atit mai mult cu cit va 
trebui să realizăm o dezvoltare 
intensivă a 
menți în 
a spus 
Ceaușescu. 
propunem 
uzină, 
gem la 
280—300 
care să asigure necesarul intern 
și cerințele exportului.

în continuare, interesîndu-se 
de activitatea de producție în 
noile capacități de la Alexan
dria și Bîrlad, secretarul gene
ral a arătat că centrala va tre
bui să le acorde sprijin cu spe
cialiști, să le asigure cadre ca
lificate, să le doteze corespun
zător, incit intreprinderile res
pective să funcționeze la para
metri maximi.

Vă felicit pentru rezultatele 
obținute și vă doresc noi suc
cese — a spus secretarul gene
ral al partidului.

în cadrul Vizitei au fost, de 
asemenea, prezentate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu două ti
puri de tractoare — ultimele 
creații ale colectiyului între-

prindem „Tractorul . Este vor
ba de modelele S 180 CP pe șe
nile și de tractorul de 80 CP, ce 
vor putea fi folosite pe șantie
re de construcții, in lucrări 
industriale și in hidroameliora
ții. Ele constituie o sugestivă do
vadă a eforturilor colectivului 
cunoscutei uzine brașovene de 
a ridica la un , nivel superior 
producția fabricii, de a diversi
fica gama tractoarelor, pentru 
a răspunde necesităților sporite 
ale economiei noastre, exigențe
lor crescinde ale pieței externe.

lături de puternica indus
trie a construcțiilor de 
mașini, de cea chimică, 

ușoară, alimentară . etc., „Indus
tria turismului“ ocupă o pon
dere însemnată în economia ju
dețului Brașov — una din prin
cipalele zone turistice ale țării. 
Cunoscutele stațiuni Predeal și 
Poiana, pitoreștile așezări de pe 
Valea Timișului. Branul, Rișno- 
vul, sint numai citeva din re
numitele stațiuni climaterice și 
turistice din acest județ.

Frumusețea 
tan, potecile 
tiile de schi, 
oferă condiții 
și recreere, pentru sporturi de 
agrement și de performanță a- 
trag aici, in tot timpul anului, 

vizitatori 
de peste

peisajului mon- 
turistice sau pir- 
bob și săniuțe; ce 
optime de odihnă

producției de rul- 
unitățile existente, 
tovarășul Nicolae 
De asemenea, ne 

să creăm o nouă 
astfel îneît să ajun- 

o producție anuală de 
milioane de rulmenți,

un mare număr de 
din întreaga țară și 
hotare.

Cu prilejul vizitei 
Brașov, tovarășul 
Ceaușescu a avut o ! 
cu edilii județului 
participat și ministrul turismu
lui, Ion Cosma. Cu acest prilej, 
au fost dezbătute o serie de 
probleme legate de dezvoltarea 
stațiunilor montane, pentru a 
se asigura o promovare largă a 
turismului.

în timpul discuțiilor s-a acor
dat. o atenție deosebită studii
lor de sistematizare și dezvol
tare în perspectivă a stațiunilor 
Poiana Brașov și Predeal.

Se arată că la Poiana, pe baza 
sondării opiniei turiștilor, pro
iectele au în vedere evitarea 
unui număr exagerat de con
strucții, pentru a nu știrbi din 
farmecul cadrului natural. S-a 
ajuns astfel la concluzia că di
mensionarea optimă a stațiunii 
este 
sens 
încă 
zone 
stațiunii, cu puncte comerciale, 
amenajarea unor noi pîrtii pen
tru sporturi de iarnă, precum 
și a unor noi teleferice. Trei 
dintre noile hoteluri — cu o 
capacitate de aproape 1 000 de 
locuri — sînt în construcție, ur- 
mînd a fi gata pînă în 1975.

Și în stațiunea Predeal a fost 
prevăzută construcția a încă 
două hoteluri — unul dintre ele

făcute la 
Nicolae 

întilnire și 
La care a

de 4 300 locuri. In acest 
s-a prevăzut construcția a 
10 hoteluri, amplasate în 
liniștite, a unui centru al

pe culmea Cioplea fund chiar 
început.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de gradul de va
lorificare a construcțiilor ho
teliere și vilelor existente din 
județul Brașov, de cerințele tu
riștilor, Discuțiile capătă apoi 
un caracter mai larg, cu referiri 
la valorificarea superioară a pa
trimoniului turistic. ■ Secretarul 
general al partidului recomandă 
conducerii Ministerului Turis
mului, ca. în cadrul programului 
de dezvoltare a stațiunilor mon
tane, să acorde o atenție deose
bită celor climaterice și de tra
tament. Sint menționate în acest 
context stațiuni ca Băile Felix, 
Herculane, cele de pe Valea Ol
tului, care. în viitor vor trebui 
să capete o mai mare amploare.

în încheierea convorbirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază preocupările edililor ju
dețului Brașov pentru îmbogăți
rea bazelor turistice, 
necesitatea unei cit 
valorificări a acestei 
zone a țării.

★
Vizita de lucru a tovarășului 

Nico1ai*/Ceaușescu făcută în în
treprinderi brașovene cu o în
semnată pondere 
materială a țării 
începutul acestui 
se înscrie ca un 
Seamă in viața 
la întreprinderile „Electropre- 
cizia“, de autocamioane și „Rul
mentul“, a industriei noastre so
cialiste. ea punind în atenția 
oamenilor muncii probleme de 
o deosebiă importanță și actua
litate privind bunul mers al 
activității în toate domeniile 
construcției socialiste. îndeplini
rea cincinalului înainte de ter- 
mer). înaintarea accelerată a 
României pe drumul progresu
lui și al bunăstării.

Aprecierile și indicațiile se
cretarului general al partidului 
au găsit — și de această dată 
— un larg și puternic ecou, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii reafirmîndu-și angaja
mentul de a fi și în viitor la 
înălțimea tradițiilor de hărnicie, 
competență și dăruire ale mun
citorimii brașovene, de a-și 
aduce contribuția activă, împre
ună cu întregul popor, la în
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională 
partidului.

Reportaj realizat de : 
ADRIAN IONESCU 
NICOLAE VAMVU 
MIRCEA IONESCU- 
PETRE UILACAN 
IOSIF SOCACIU
Fotografii de :
PETRE DUMITRESCU, 
RADU CRISTESCU
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JUDEȚELOR
OLT: Noi capacitati

în industria aluminiului
• Județul Oli, ancorat în ul

timii ani pe orbita industriali
zării, va cunoaște în cel de-al 
4-lea an al actualului cincinal 
o puternică dezvoltare. Compa
rativ cu producția industrială 
obținută în 1973, cea prevăzută 
a se realiza în 1974 va fi cu 56 
la sută mai mare. Aproximativ 
46 la sută din acest spor se va 
realiza pe seama intrării în 
funcțiune a unor noi obiective 
industriale și prin atingerea 
parametrilor proiectați de către 
capacitățile recent integrate în 
circuitul productiv.

Cele peste 2 miliarde lei alo
cate anul acesta pentru dezvol
tarea economică a județului Olt, 
urmează a se materializa în 
numeroase capacități menite să 
sporească producția și să între-

gească profilul întreprinderii de 
aluminiu, întreprinderii de pre
lucrare a metalului alb și între
prinderii textile din Slatina. în
treprinderii de osii și boghiuri 
din Balș, pe cel al Fabricii de 
tricotaje din Caracal, sau în noi 
obiective, ca Filatura de bum
bac de la Drăgănești.

Dezvoltarea potențialului eco
nomic al județului în acest an 
va genera profunde mutații în 
domeniul vieții sociale. Astfel, 
numărul salariaților ocupați 
direct in producția industrială, 
va crește cu 9 600, vor fi puse 
la dispoziția populației urbane 
2 220 apartamente și 1 000 locuri 
In cămine muncitorești, șe vor 
extinde considerabil rețeaua co
mercială, cea școlară și sanitară.,

CLUJ: Pe prim plan
f a eforii calitativi

ai dezvoltării
• în cursul anului 1974, jude

țul Cluj va traversa o nouă eta
pă fructuoasă de dezvoltare eco
nomică și social-culturală. Tră
sătura caracteristică a preocu
părilor in domeniul economiei, 
a arătat inginerul Soos Manea 
Carol, secretar al Comitetului 
județean de partid, într-o con
vorbire avută recent cu redac
torul Agerpres L. Roman, o 
constituie situarea pe primul 
plan a factorilor calitativi ai 
dezvoltării. Acordăm atenție 
ritmului înalt de creștere a 
producției în sectoarele strîns 
legate de progresul tehnic și 
în cele care asigură valorifica
rea superioară a resurselor de 
care dispune județul nostru. 
Productivitatea muncii va spo
ri cu aproximativ 10 la sută, 
față de 1973, ceea ce înseamnă 
că procentul de 14 la sută re- 
prezentînd creșterea 
ției prevăzută pentru acest an 
va putea fi atins prin ridicarea 
eficienței muncii. Cheltuielile la 
1 000 lei producție-marfă ur
mează să scadă cu 30 lei, în 
principal pe seama reducerii 
cheltuielilor materiale de pro
ducție. Sarcini deosebite, cu 27 
la sută mai ridicate decît în 
1973, ne revin in ce privește pro-

produc-

CALATI :

ducția destinată exportului. 
Vom dezvolta mult chimia, con
strucția de mașini, metalurgia, 
energetica. La Cîmpia Turzii se 
va lărgi considerabil capacitatea 
trăgătoriei de oțel tare nr. 2, 
vor fi lărgite o serie de unități 
ca întreprinderea „Armătura““, 
Fabrica de mașini de rectificat, 
va fi dată în funcțiune fabrica 
de 
va 
al _ .
sarcină a hidrocentralei de la 
Tarnița. Importante lucrări au 
în vedere dezvoltarea unităților 
industriei ușoare și alimentare, 
între altele se vor construi o 
fabrică de lapte praf și un cen
tru de prefabricate pentru in
dustria de încălțăminte. Paralel, 
vom acționa pentru îmbunătă
țirea activităților social-cul
turale. Se vor construi aproape 
5 000 de apartamente, 54 de noi 
săli de clasă în rețeaua învăță- 
mintului general, un nou liceu 
industrial cu complex de ate- 
liere-școală. Pentru satisfacerea 
în mai mare măsură a cerințe
lor de consum ale populației, 
volumul de mărfuri care se vor 
desface în 1974 va spori cu 
500 milioane lei.

produse pe bază de polimeri, 
crește potențialul energetic 

județului prin punerea sub

Se extinde
în continuare

platforma siderurgica
• Județul Galați, care a 

cunoscut in anii edificării so
cialismului o puternică ascen
siune economică, va realiza în 
anul 1974 o producție superi
oară celei obținute în anul 1973 
cu 2,4 miliarde lei. Față de 
prevederile cincinalului, pentru 
anul 1974 aceasta va fi mai mare 
cu 17 la sută și va reprezenta 
25 la sută din volumul produc
ției prevăzut pe întregul cinci
nal. Concomitent cu acțiunile pe 
care numeroase colective le vor 
întreprinde în vederea ridicării 
eficienței, în cursul acestui an 
vor fi construite numeroase noi

capacități care vor contribui In 
bună măsură la realizarea spo
rurilor planificate de producție. 
Vor fi, astfel, puse în funcțiune 
cea de-a treia baterie de cocsi
ficare, cu o capacitate de 330 000 
tone cocs pe an. furnalul nr. 4 
de 1 700 mc, două oțelării, im
portante capacități de laminare, 
portul siderurgic, priza de apă 
de la Dunăre a Combinatului 
siderurgic, prima secție din ța
ră, profilată pe aparataje și 
echipamente electrice navale, o 
fabrică de oxigen în cadrul șan
tierului naval, noi capacități in
dustriale în agricultură și altele



Deschiderea lucrărilor 
seminarului internațional

„Studenții 
si securitatea 

europeană“

■

Joi, în Aula Universității 
din București, s-au deschis 
lucrările Seminarului inter
național „Studenjii și secu
ritatea europeană", organi
zat de Consiliul Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Co
muniști și Rectoratul Univer
sității din București, cu spri-

tății din București. Tn nume
le Consiliului U.A.S.C.R. a 

luat cuvîntul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Ro
mânia, care a adresat un 
călduros salut participanți- 
lor la seminar, exprimînd

jinul Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România.

La seminar participă stu- 
denți de la universitățile din 
țările europene, precum și 
din S.U.A. și Canada, repre
zentanți ai unor organizații 
studențești și de tineret.

Seminarul a fost deschis 
de Tudor Mohora, președin
tele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști de la Universitatea din 
București. Participanții la se
minar au fost salutați de 
către prof. dr. docent Geor- 
ge Ciucu, rectorul Universi-

convingerea că această ma
nifestare va reprezenta o 
însemnată contribuție a ti
nerei generații universitare 
la făurirea unui sistem trai
nic de securitate și coope
rare în Europa și in lume.

In continuare, președintele 
Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
de la Universitatea din 
București a prezentat ra
portul cu tema : „Studenții 
și securitatea europeană".

In cursul după-amiezii au 
început dezbaterile in co
misii. Lucrările seminarului
continuă.

€ 0 M U NICA T
cu privire la Conferința reprezentanților 

partidelor comuniste și muncitorești
pentru analiza activității revistei

„Probleme ale păcii și socialismului“
între 7 și 9 ianuarie 1974, la 

Praga a avut loc Conferința re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești pentru 
analiza activității revistei „Pro
bleme ale Păcii și Socialismu
lui“ în anii 1972—1973. La lu
crări au participat delegații ale 
partidelor comuniste și munci
torești : Partidul Avangarda So
cialistă din Algeria. P.C. din 
Argentina, P.C. din Austria, 
P.C. din Bangladesh, P.C. din 
Belgia, Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental, P.C. din 
Bolivia, P.C. Brazilian, P.C. din 
Marea Britanie, P.C. Bulgar, 
P.C. din Canada, P.C. din Ce
hoslovacia, P.C. din Chile, Par
tidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru, P.C. din Co
lumbia, Partidul Avangarda Po
porului din Costa Rica, P.C. din 
Cuba, P.C. din Danemarca. P.C. 
Finlandez, P.C. din Filipine, 
P.C. Francez, P.C. din Grecia, 
P.C. din Guadelupa, Partidul 
Muncii din Guatemala, Partidul 
Socialist Unit din Germania, 
Partidul Comunist German, 
Partidul Progresist Popular din 
Guyana, Partidul Unit al Comu
niștilor Haitieni, P.C. din In
dia, P.C. din Indonezia, P.C. 
Irakian, Partidul Popular din 
Iran, P.C. din Irlanda, P.C. Ita
lian, P.C. din Israel, P.C. Ior
danian, P.C. din Japonia, P.C. 
Libanez, P.C. din Luxemburg, 
Partidul Eliberării și Socialis
mului (Maroc), P.C. Mexican, 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, Partidul Socialist din 
Nicaragua, P.C. din Norvegia, 
Partidul Socialist al Unității 
din Noua Zeelandă, Partidul 
Poporului din Panama, P.C. Pa
raguayan, P.C. Peruan, Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, 
P.C. din Portorico, P.C. Portu
ghez, Partidul Comunist Român, 
P.C. San Marinez, Partidul Afri
can al Independenței din Sene
gal, P.C. Sirian, P.C. din Spa
nia, P.C. din Sri Lanka, P.C. 
Sudanez, P.C. Sud-African, 
Partidul de Stingă — comuniș
tii din Suedia, P.C. din 
S.U.A.. P.C. din Turcia, Par
tidul Muncitoresc Socialist Un
gar, P.C.U.S., P.C. din Uruguay, 
P.C. din Venezuela și, de ase
menea. un partid al cărui nume 
nu a fost menționat, la cererea

în cadrul discuțiilor tovără
șești, reprezentanții partidelor 
frățești și-au exprimat punctul 
de vedere asupra activității re
vistei. Participanții la conferin
ță au apreciat activitatea aces
teia. Revista a tratat în pagi
nile sale probleme de actuali
tate, a contribuit la dezbaterea 
aprofundată de către partidele 
frățești a problemelor teoriei 
marxist-leniniste, la schimbul 
de experiență in construcția so
cialismului și comunismului, în 
lunta revoluționară.

Conferința a subliniat impor
tanța revistei ca publicație co
lectivă de teorie și informație 
n partidelor comuniste și mun- 
i'itorești și a făcut recomandări 
pentru îmbunătățirea activității

acesteia. După părerea partici- 
panților la conferință, există 
condiții pentru creșterea contri
buției revistei în lupta comu
niștilor împotriva dușmanului 
principal al popoarelor — im
perialismului, și mai cu seamă 
imperialismul american —, pen
tru pace, democrație, eliberare 
națională și socială, pentru so
cialism și comunism, pentru 
coeziunea mișcării comuniste 
internaționale pe baza princi
piilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, în 
conformitate cu normele uni
versal recunoscute în relațiile 
dintre partidele comuniste.

Conferința a adresat partide
lor frățești apelul de a acorda 
o și mai mare atenție activității 
revistei „Probleme ale Păcii și 
Socialismului“ și difuzării ei.

Conferința a adoptat o decla
rație in care își exprimă soli
daritatea cu democrații și pa- 
trioții chilieni, cerind imediata 
eliberare a secretarului general 
al P.C. din Chile, senatorul 
Luis Corvalan, încetarea terorii 
singeroase a juntei fasciste, eli
berarea tuturor democraților și 
patrioților chilieni aflați în în
chisori și în lagărele de concen
trare. Participanții la conferin
ță și-au exprimat, de asemenea, 
protestul împotriva persecuții
lor la care sînt supuși comuniș
tii, militanții pentru progres și 
dreptate socială din alte țări 
ale Americii Latine, din țări 
ale Asiei. Africii, Europei — și 
au adoptat, în legătură cu a- 
ceasta, o declarație.

Conferința s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de colaborare 
frățească.

La încheierea lucrărilor con
ferinței, a avut loc o adunare 
solemnă consacrată împlinirii a 
15 ani de la apariția revistei 
„Probleme ale Păcii și Socia
lismului“.

TINERETUL LUMII

Agenția A.D.N. a difuzat 
un comunicat cu privire la 
cea de-a X-a plenară a Con
siliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German 
(F.D.J.), la care au fost discu
tate sarcinile organizației în 
vederea pregătirii celei de-a 
XXV-a aniversări a Republi
cii Democrate Germane.

în legătură cu trecerea sa 
într-o muncă de răspundere 
în P.S.U.G., Guenther Jahn a 
fost eliberat din funcția de 
prim-secretar și membru al 
Biroului Consiliului Central 
al F.D.J. Ca prim-secretar al 
Consiliului Central al F.D.J. 
a fost ales Egon Krenz, pre
ședintele organizației de pio
nieri „Ernst Thaelmann“.

de peste hotare Generația tinără-puternică
ORIENTUL

CAIRO 10 (Agerpres). — Pre
ședinții Richard Nixon și An- 
war Sadat au procedat, in 
cursul acestei săptămini. la un 
schimb de mesaje — informea
ză agenția M.E.N.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat speranța că, in anul 
1974, se va ajunge la instaura
rea unei păci juste și perma
nente pentru toate națiunile 
din Orientul Apropiat.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă organizate, joi, la Na
țiunile Unite, că există șanse 
serioase ca Egiptul și Israelul 
să cadă de acord asupra unei 
dezangajări militare „în urmă
toarele cîteva săptămini“.

„Cea de-a doua fază a Con
ferinței de pace în Orientul 
Apropiat, ce se, desfășoară la 
Geneva va dura, însă, mult mai 
mult, ea presupunînd tratative 
complexe“, — a apreciat Wald
heim.

BEIRUT 10 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru E-

Bariera taxelor 
universitare 

in Danemarca
Potrivit unui sondaj efec

tuat de Institutul danez pen
tru cercetări sociale, por
țile învățămîntului superior 
din această țară sint deschise 
cu prioritate tinerilor din pă
turile avute, numărul studen
ților provenind din familiile 
muncitprești reprezentind 
doar 5 la Sută din totalul ce
lor ce urmează o facultate. 
După cum subliniază presa 
daneză, costul ridicat al învă- 
țămintului universitar împie
dică în majoritatea covîrși- 
toare a cazurilor pe tinerii 
ale căroi; familii dispun de 
venituri modeste să urmeze 
o facultate după absolvirea 
școlii medii. .între altele, se 
menționează faptul că virsta 
medie a studenților danezi 
este printre cele mai ridicate 
din lume, în 1972 peste o tre
ime din tinerii care studiau 
în- învățămintul superior de
pășind 26 de ani.

Zilele acestea bur
sele occidentale — te
renul unde se manifes
tă cel mai direct dificul
tățile sau revirimentul 
financiar și economic 
au cunoscut simptomele 
unei febre, care deși nu 
a atins cotele prece
dente, au atras, totuși, 
atenția prin momentul 
declanșării.

n primul rînd — 
ca un fenomen con
tinuu — se înre
gistrează o conti
nuă scumpire a 
unciei de aur. La

bursele unde se licitează, pre
țiosul metal galben a ajuns să 
bată rocorduri săptăminale, da
că nu chiar zilnice. „Aurul — 
nota A.F.P. — a bătut marți 
toate recordurile cunoscute, con- 
firmînd astfel rolul său de «ter
mometru al fricii», după căde
rea vertiginoasă a monedelor 
(occidentale — N.A.) în raport 
cu dolarul“. La Londra uncia de 
aur s-a vîndut cu 130,875 de 
dolari, urcînd cu peste trei do
lari peste nivelul cel mai înalt 
de pînă acum. Cereri febrile de 
aur s-au înregistrat și pe alte 
piețe.

APROPIAT 
liberarea Palestinei, Yasser A- 
rafat, l-a primit pe Al Rașed 
Al Taher, reprezentant perso
nal al președintelui Sudanului, 
Gaffar Numeiri — a anunțat, 
la Beirut, agenția palestiniană 
de informații „W.A.F.A.“.

Al Taher, precizează agenția, 
i-a remis lui Arafat un mesaj 
din partea președintelui Nu
meiri referitor la convorbirile 
avute de acesta cu Papa Paul 
al Vl-lea în legătură cu viito
rul Ierusalimului. în lumina 
actualelor eforturi de soluțio
nare a situației din Orientul 
Apropiat.

HAVANA 10 (Agerpres). — 
Ministrul de externe libanez, 
Fouad Naffah, care a efectuat o 
vizită oficială în Cuba în cadrul 
turneului întreprins în mai 
multe țări latino-americane 
pentru a expune poziția statelor 
arabe față de problema Orien
tului Mijlociu, a părăsit Havana, 
unde a avut convorbiri cu ofi
cialitățile din țara gazdă, ple- 
cînd spre Ciudad de Mexico, 
următoarea etapă a călătoriei 
sale.

Referindu-se Ia scopul misiu
nii sale, hotărîtă la reuniunea 
țărilor arabe la nivel înalt de 
ia Alger, Fouad Naffah a subli
niat că poziția acestora poate fi 
rezumată în cererea de evacuare 
de către Israel a tuturor terito
riilor ocupate în urma războiu
lui din 1967, recunoașterea 
dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare și restabi
lirea drepturilor sale naționale.

HAVANA 10 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Cuba, 
Osvaldo Dorticos Torrado, l-a 
primit pe ministrul de externe 
al Libanului, Fouad Naffah, a- 
flat în vizită în Cuba.

DEZVOLTAREA 
CONTINUĂ 

A RELAȚIILOR 
ROMÂNO-EGIPTENE
Salaheddin Gharib, președin

tele Federației Egiptene a Mun
cii și ministrul forțelor de 
muncă, a primit delegația Uniu
nii sindicatelor din ' agricultură, 
industria alimentară și gospodă
rirea apelor din Republica So
cialistă România, condusă de 
Constantin Herescu, președin
tele uniunii. Cu această ocazie, 
a avut loc un schimb de vederi 
privind legăturile existente în
tre organizațiile sindicale din 
cele două țări, exprimîndu-se, 
totodată, satisfacția pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și cooperare româno- 
egipteană.

CIAD
Poporul Ciadului sărbăto

rește astăzi aniversarea pro
clamării independenței de 
stat a patriei sale.

• Cu o suprafață de 
1 284 000 de km.p. și o popu
lație de 3,5 milioane locui
tori, Republica Ciad este așe
zată in plin centrul conti
nentului african, la limita 
dintre deșertul saharian și 
zona Sahel.

o Din punct de vedere 
economic, Ciadul este o țară 
agrară, in care creșterea vi
telor constituie principala 
sursă de venituri. înainte de 
seceta care a bintuit in ulti
mii ani în regiunea Sahel, 
efectivul de animale al ță
rii se ridica la 4 milioane de 
bovine și 5 milioane oi și ca
pre. în zona savanei din sud 
se cultivă bumbacul, orezul 
și arahidele.

• în anii independenței, 
Ciadul a înregistrat progrese 
pe calea depășirii situației 
de subdezvoltare cronică 
moștenită de la regimul co
lonial, caracterizată prin 
lipsa totală a industriei, 
analfabetism și un nivel de 
trai extrem de scăzut. A fost 
început un program de in
dustrializare treptată a țării 
și de dezvoltare a agricultu
rii. în prezent, se află în 
curs de realizare cel de al 
doilea plan cincinal de dez
voltare a economiei.

• Un succes de seamă a 
fost obținut în domeniul 
dezvoltării învățămîntului. 
Au fost construite o serie de 
școli, licee și colegii, în care 
sînt pregătite cadrele națio
nale. De asemenea, au fost 
înființate numeroase spitale 
și dispensare.

o Problema principală a 
Ciadului este cea a tuturor 
tinerelor state : dezvoltarea 
economiei, consolidarea in
dependenței politice și eco
nomice, progresul social.

Poporul român adresează 
poporului Republicii Ciad 
urarea de a obține noi 
succese în eforturile îndrep
tate în această direcție.

B. ȘT.

Noua febră monetară 
occidentală

Apoi, comentatorii economici 
privesc cu interes, ascensiunea 
pronunțată, de mai multe săp
tămini, a dolarului american. 
Agenția de presă citată sublinia 
că sporirea cursului dolarului in 
raport cu celelalte devize occi
dentale a devenit „irezistibilă“, 
depășind posibilitățile de inter
venție ale băncilor centrale din 
țările respective, care au supor
tat șocul prin tentativa de sus
ținere a stabilității pe piețile 
de schimb.

„Scumpirea“ aurului și dola
rului s-a făcut pe seama „iefti
nirii“ altor devize. Yenul japo
nez. care de mai mulți ani a 
cunoscut un „boom" a căzut ra
pid prin hotărîrea Băncii Japo
niei de a ridica pragul de susți
nere de Ia limita de 280 la 300 
yeni pentru un dolar. Ceea ce, 
în realitate, a consemnat o de
valorizare de facto cu circa șap
te Ia sută. Hotărîrea Centr'dui 
bancar național japonez a fost 
imediat urmată de o serie de 
măsuri inițiate de Ministerul de 
finanțe nipon, care și-a propus 
stăvilirea sau neutralizarea de
teriorării cursului yenului, ca și 
a rezervelor valutare ale Japo
niei în general. O altă monedă 
forte — marca vest-germană 
— este supusă presiunilor „fără 
ca băncile centrale interesate să 
schițeze vreun gest pentru a-i 
opri căderea“ (A.F.P.). într-o 
situație dificilă se află Bundes- 
bankul (Banca centrală din R.F. 
Germania). în cazul în care a- 
ceasta se va vedea nevoită să 
intervină pentru a susține mar
ca. ar putea fi pus în pericol 
sistemul de flotare monetară al 
Pieței comune, la care s-a a- 
juns după cum se știe, după

lungi și dificile negocieri. Dacă, 
dimpotrivă, nu se va interveni 
la timp, declinul monedei vest- 
germane s-ar putea accentua și 
mai mult ; tendințele inflațio
niste manifestîndu-se în acest 
caz și mai viguros. Scăderea 
cursului a atins și alte monede; 
lira-sterlină, de exemplu, cobo- 
rind la cote sub care nu ajun
sese niciodată.

Perturbarea actuală monetară 
este apreciată de specialiști ca 
una din consecințele penuriei 
de resurse energetice, ale altor 
dificultăți economice pe care le 
cunoaște lumea capitalistă la în
ceput de an. Prognozele pe 1974, 
destul de sumbre la o serie de 
capitole, printre care materiile 
prime, angajarea forței de mun
că, desfacerea producției, au de
terminat pe unii să asemene 
fenomenele de „recesiune" din 
economia occidentală cu cele 
din anii 1929—1933. Cel puțin in 
parte aceste afirmații sînt justi
ficate. Statele cele mai afectate 
de actuala situație privind a- 
provizionarea cu petrol resimt 
și mari presiuni asupra devize
lor lor naționale. Dacă adăugăm 
la aceasta și faptul că țările oc
cidentale, în special cele puter
nic dezvoltate, vor trebui, po
trivit declarațiilor lui Walter 
Levy, reputat specialist ameri
can, să plătească în plus circa 
100 miliarde de dolari, reprezen- 
tînd „nota de plată“ suplimen
tară pe acest an la costul ener
giei, și că Japonia și alte state 
vest-europene vor fi și princi
palii debitori, cauzele actuale 
ale febrei monetare devin și 
mai evidente.

IOAN TIMOFTE
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șoare ; 23,15 — Poetica : Calis-
trat Costin ; 23.20 — Jazz-variété ; 
23,55—24.00 — Ultimele știri.

.,Globus“ : CIRCUL ROLAND 
BUSCH — ora 16 și 19,30.

forță a progresului
in lumea contemporană

Continuăm publicarea noii anchete a „Scînteii tineretului". Redacția noastră a adre
sat unor conducători ai organizațiilor de tineret din diferite țări următoarele întrebări :

1. Care este, după părerea dumneavoastră, rolul generației tinere în lumea contem
porană, contribuția sa la lupta forțelor progresiste?

2. Care sint preocupările actuale cele mai importante ale organizației dumneavoastră ?
3. Cum apreciați contribuția pe care U.T.C., tineretul României socialiste, o aduc la în

tărirea solidarității tinerei generații în lupta popoarelor pentru o lume mai dreaptă, o lume 
a colaborării și păcii ?

»ANCHETA NOASTRĂ» ANCHETA NOASTRĂ» ANCHETA NOASTRĂ »

Năzuințele tinerilor
1. POt afirma cu certitudine că rolul tinerei 

generații in lumea contemporană este de o 
reală importanță. Activizarea politică a tine
retului, prezența lui in eforturile consacrate 
unei dezvoltări pașnice a umanității, repre
zintă un fenomen caracteristic al zilelor 
noastre. Cei tineri dovedesc înțelegerea res
ponsabilităților ce le incumbă în bătălia pe 
care popoarele o duc împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru libertate, independență, pace și pro
gres. Rolul tineretului este constructiv. Ti
nerii doresc o lume mai bună și mai dreap
tă, luptă alături de popoarele lor, sprijină 
cauzele înaintate. Pe continentul african ti
nerii reprezintă peste 50 Ia sută din popu
lație. în Somalia majoritatea locuitorilor o 
formează cei aparținind generației tinere. 
Această însemnată pondere a tineretului este 
rezultatul unui complex proces istoric. Esen
țial mi se pare, insă, faptul că prin numărul 
lor, prin importanța pe care o dobindesc in 
condițiile Africii, tinerii joacă un rol cu totul 
deosebit. Energia, puterea de muncă, spiri
tul lor de sacrificiu le sînt solicitate perma
nent. Tineretul Africii vădește o conștiință 
remarcabilă. Putem fi mindri de contribuția 
sa Ia lupta popoarelor continentului nostru, 
luptă care se desfășoară în împrejurări dife
rite, dar care are drept obiectiv final înlă
turarea dominației și asupririi străine, liber
tatea statelor africane, consolidarea inde
pendenței lor politice și economice, asigura
rea dezvoltării lor pe măsura aspirațiilor de 
progres.

2. în Somalia tineretul ia parte la procesul 
înnoitor pe care îl cunoaște țara. Generația

ABUBACAR COLOMBO

responsabil al departamentului internațio
nal al Uniunii Tineretului Somalez

tinără, care este sensibilă la ideile de pro
gres, este chemată să desfășoare o amplă 
activitate. în acest sens sarcini de importan
ță deosebită revin Uniunii Tineretului So
malez, organizație unică a tineretului din 
Somalia. Organizația se află in prezent în 

reorganizare. în acest an — probabil 
luna mai — va avea loc congresul 
noastre. De la acest congres aștep- 
numai o consolidare organizatorică, 
puternic impuls pentru munca noas-

faza de 
pină in 
Uniunii 
tăm nu 
ci și un _ _______ _____
tră pe toate planurile, în special pe cel edu
cativ. Structurile create ne pot asigura reu
șita acțiunilor întreprinse.

3. Tineretul român și organizația sa — 
U.T.C. — se bucură de admirația noastră. 
Prețuim activitatea neobosită pe care U.T.C. 
o desfășoară în mișcarea internațională de 
tineret, eforturile sale pentru dezvoltarea 
cooperării eu tineretul de pretutindeni, sub 
semnul idealurilor comune de pace, libertate, 
progres social. U.T.C. din România se bucură 
de un binemeritat prestigiu internațional. 
Bunele relații dintre tineretul român și so
malez vor contribui la consolidarea legături
lor dintre popoarele și țările noastre.

Un lurg front de luptă
1. Dorința de progres, de înnoire a socie

tății, acțiunile ferme întreprinse reflectă op
țiunile generației tinere, forța ei de acțiune, 
forță care, după părerea mea, astăzi este 
mai mare ca oricind. Nu aș vrea să se creadă 
că in trecut generația tînără nu a jucat un 
rol important, dar în zilele noastre ea a de
venit, efectiv, o puternică forță în slujba pro
gresului și păcii. S-a constatat, nu o dată, că 
în lupta ce se dă pe plan mondial pentru 
înnoirea structurilor politico-sociale, pentru 
prefaceri de natură să ducă la o societate 
care să ofere tuturor oamenilor drepturi e- 
gale de viață și de muncă, tineretul are un 
rol extrem de activ. Un fapt important este 
că tineretul nu se limitează doar să anali
zeze fenomenele și să revendice satisfacerea 
unor cerințe specifice, ci este angajat în 
ample acțiuni de luptă pe plan național și 
internațional. Tinerei generații nu-i sînt in
diferente acțiunile imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, oriunde s-ar 
petrece ele pe glob. Nu-i sînt indiferente, 
de exemplu, atrocitățile pe care colonialiștii 
portughezi ie săvîrșesc în Africa, așa cum 
nu-i sint indiferente nici măsurile de repri
mare a mișcării democratice din unele țări 
ale lumii, cum ar fi Chile. Tineretul este 
prezent intr-un larg front de luptă pentru 
realizarea ideilor nobile de libertate și drep
tate.

2. în prezent. Liga Tineretului Comunist 
din Marea Britanie acționează pentru for
marea unui amplu front de luptă împotriva 
imperialismului și a marilor monopoluri. Ne 
străduim să ridicăm Ia tineri conștiința re-

s. NORMAN LUKAS I

membru af Comitetului Executiv al Ligii Ti
neretului Comunist din Marea Britanie

voluționară, să-i facem să înțeleagă sensul 
programului nostru de luptă și să participe 
conștient la realizarea Iui. In acest scop, în 
spiritul orientării Partidului Comunist din 
Marea Britanie, am întocmit un program de 
acțiune prevăzindu-se ca inițiativele înscrise 
să se realizeze cu participarea maselor largi 
de tineri oameni ai muncii.

3. Prezența activă a Uniunii Tineretului 
Comunist, a tineretului român în mișcarea 
internațională de tineret, contribuția valo
roasă pe care o aduce la întărirea solidari
tății tinerei generații în lupta popoarelor 
pentru o lume mai dreaptă, o lume a cola
borării și păcii, este prețuită în mod deose
bit de către tineretul comunist din Marea 
Britanie. Apreciem activitatea pozitivă a ti
neretului român, a U.T.C., depusă în direc
ția destinderii, a creării unor relații de prie
tenie și cooperare intre tinerii diferitelor 
țări, pentru asigurarea securității și păcii în 
Europa și in lumea întreagă, pe baza inde
pendenței popoarelor. Iată de ce dorim să 
întărim legăturile dintre organizațiile noas
tre, să aprofundăm colaborarea.

• •Necesitatea cooperării intre cele mai
diverse forțe ale tinerei generații• •

PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9,05 — „Incognito“
— program de varietăți muzicale ;
9.55 —- Melodia zilei : „Visul s-a-m-
plinit“ de Z. Popescu ; 10,00 —
Clubul curioșilor ; 11.00 — Profil 
pe portativ : Simion Pop ; 11,30
— Antract muzical ; 12,00 — Tran
smisiuni directe din țară ; 12,10
— Invitație în fonotecă ; 12.55 —
Melodia zilei ; 13.00 — închiderea 
emisiunii ; 17,00 — Știrile după- 
amiezii ; 17,05 — Alo. Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor ; 18.00 — Șapte zile, șapte 
arte. Arhitectura ; 18.10 — Ope
ra „Pimpinone“ de Telemann ;
18.55 — Melodia zilei ; 19.00 — în 
direct... de la Cîmpulung — jud 
Argeș ; 19.30 -r Știri ; 19,35 — Ca
sa de discuri „Electrecord“ ; 20,00
— Educație-răspunderi. Ești mul
țumit de tine ? Dezbatere-anche- 
tă ; 20.30 — Simfonia a V-a „Di 
Tre Re“ de Arthur Honegger ; 
21,00 — Radio-super-top. Topul
revistei „Săptămîna“ ; 22,00 —
Radiojurnal. Buletin meteorologic.
Sport; 22.30 — Melodia zilei;
22,35 — Vedete ale muzicii u-

Opera Română : CARMEN — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă : MĂ
TUȘĂ MEA, FAUSTINA — ora 
19,30 ; Teatrul Național ,.I. L. 
Caragiale“ (Sala Mare) : APUS 
DE SOARE — ora 19,30 ; (Sala 
Comedia) : DONA DIANA — ora 
20 ; Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20 ; 
Institutul de teatru al I.A T.C. ; 
LUMEA CÎT O FI — ora 20 ; Tea
trul „C.I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : AICI A DORMIT GEORGE 
WASHINGTON — ora 19.30 ; (Sa
la Studio) : HOTELUL ASTENI
CILOR — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie : DISPARIȚIA
LUI GALY GAY — ora 20 ; Tea
trul Giulești : LIOLA — ora 19,30 ; 
Teatrul ,.Ion Vasilescu“ : MITI
CA POPESCU — ora 19.30 ; Tea
trul ,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA SAVOY, BOEMA — ora 19.30 ; 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19,30 ; Tea
trul Țăndărică (Sala Victoria) : 
O POVESTE CU CÎNTEC — ora 
10; (Sala Academiei) : TIGRI-
ȘORUL PETRE — ora 10 ; Circul

PROGRAMUL I

16.00—17.00 Teleșcoală : Meda
lioane istorice : Goleștii. Mureșe
nii, Văcăreștii ; Album științific : 
Laureați ai Premiului Nobel în 
domeniul științei 17,30 Emisiune 
în limba germană. 19,30 Telejurnal. 
La cotele anului XXX. 20.00 Re
flector. 20,25 Film artistic : De
tectivul satului. 21.50 Autografe 
muzicale. 22,15 24 de ore. 22,30 
Tirana — capitala R. P. Albania. 
Reportai de Ștefan Dimitriu.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17.35 Film pentru 
copii 18,30 Muzică distractivă. 
18,45 Film documentar : ,.Unda in
versă“. 19.00 Albania de la nord 
la sud — reportaj de Rodica 
Rarău și Mihai Crișmaru. 19,30 
Telejurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 O viață pentru o idee : 
Gh. R. Constantinescu. 20,30 Pagini 
muzicale. 20.55 Bucureștiul. azi. 
21.10 Portativ ’74. 21,30 Teatru 
scurt : „Omul de catifea“ de 
Adrian Munțiu.

1. în zilele noastre, tinăra generație este 
mai conștientă decit in trecut de ceea ce se 
petrece pe plan național și internațional, 
cunoaște mai bine situația din țară și din 
lume. Aceasta inseamnă că tineretul este 
in prezent mult mai pregătit să-și asume 
rolul important ce-i revine in viața socie
tății.

Tinerii din țările dominate de capital re
simt consecințele crizelor adinei ale capita
lismului pe propria lor piele, concretizate în 
dificultatea de a găsi de lucru, de a merge 
la școală, de a se instrui și califica, de a par
ticipa la viața socială, la luarea deciziilor 
în problemele care-i privesc în mod direct, 
în aceste țări, cererile juste ale tinerilor 
rămîn nesoluționate. De aici rezultă necesi
tatea alianței lor cu celelalte forțe democra
tice și progresiste care luptă pentru trans
formări sociale, și in primul rind cu clasa 
muncitoare. Cred că această necesitate își 
face din ce în ce mai mult loc în conștiința 
tineretului de azi.

în același timp, generația tînără își lăr
gește cooperarea la nivel internațional în c- 
fortul pentru soluționarea problemelor mon
diale majore, care ne privesc pe toți. Un 
exemplu foarte bun in acest sens îl oferă 
Conferința pentru securitate și cooperare în 
Europa. Pentru a ajunge la rezultate de 
acest fel, a devenit necesară cooperarea în
tre cele mai diverse orientări și tendințe din 
mișcarea de tineret — comuniști, socialiști, 
social-democrați. liberali, creștin-dcmocrați, 
etc. Conferințele și reuniunile internaționale 
de tineret din ultimii ani consacrate dezba
terii acestor probleme demonstrează eloc
vent utilitatea acestui dialog, care trebuie 
continuat și extins. Va trebui să organizăm 
în continuare seminarii, discuții, intilniri pe 
marginea problemelor asupra cărora ne pu
tem înțelege : lupta împotriva fascismului și 
rasismului, solidaritatea cu mișcările de eli
berare națională, acțiuni antimonopoliste etc.

2. De cîțiva ani ne ocupăm de îmbunătăți
rea activității noastre in rindurile tineretului 
muncitoresc. Acestei teme i-am dedicat și 
un seminar național, iar in septembrie 1973 
am organizat „Zilele tineretului muneito-

care au o mare importanță, pe de o 
datorită faptului că au fost prima ac- 
de mare amploare pe care am reali- 
împreună cu sindicatele și cu tineretul

rese , 
parie 
țiune 
zat-o

RAIMO PANNILA
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social-democrat, iar pe de altă parte, dato
rită rezoluțiilor adoptate privind apărarea 
drepturilor muncitorești.

Ne străduim, de asemenea, să activăm ti
neretul din licee și școli profesionale, avind 
in vedere interesul comun pentru asigura
rea dreptului la educație și pentru îmbună
tățirea conținutului acesteia. în sfirșit, în 
1974, vom celebra, împreună cu celelalte or
ganizații politice progresiste, încercind să 
găsim un nou teren de acțiuni comune, o 
serie de importante aniversări : organizația 
noastră, Organizația Pionierilor Democrați, 
Liga Femeilor Democrate și Liga Democrată 
a Poporului sărbătoresc 30 de ani de exis
tență, iar Partidul Comunist Finlandez, trei 
decenii de activitate legală.

3. Apreciem mult activitatea internațională 
a U.T.C., o organizație frățească, cu care 
am colaborat rodnic de la bun început. Aș 
aminti în acest sens activitatea intensă pe 
care am desfășurat-o împreună în proble
mele securității europene. Am prețuit mult 
„masa rotundă" de la Snagov, care a fost 
unui din punctele de plecare ale acțiunii ti
neretului pentru securitate europeană. Ne 
amintim cu plăcere participarea activă a 
U.T.C. la toate conferințele și seminarele 
internaționale, intre care și conferința de la 
Helsinki a tineretului european.

De asemenea, am reținut contribuția con
structivă, pozitivă a delegației române Ia cel 
de al X-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Berlin, Același lucru ii 
putem spune despre activitatea generală a 
U.T.C. pe plan internațional, inclusiv in ca
drul F.M.T.D.

Anchetă realizată de 
EUGENIE OBREA 
GH. SPRINTEROIU 
BAZIL ȘTEFAN
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