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ceasta, în urmă cu cîtva timp, cifrele se materializau 
în ele și pentru noi într-un orizont viu,.tensionat de 
alte și alte mari deveniri. Cu fiecare an patria tot 
mai puternică. Economic, moral-politic și social, Re
publica tot mai înfloritoare.

Istoria își concentrează uneori evenimentele și 
propulsează .nobil, comunică prin cea mai activă sub
stanță a ei, biografiile unite ale tuturor celor ce-i 
dau sens și-i sînt reazem, formînd o biografie unică, 
de conștiință, resort unic care împinge și mai depar
te, mai sus, viața, semn al calității ei durabile, respon

REPUBLI

Cronologic, dacă doar la scara timpului și în 
calendarele lui măsurăm totul, acesta este cel 
de al douăzeci și șaptelea an al Republicii, tot 

așa cum, bine se știe, este al treizecilea al Eliberării, 
este anul celui de al Xl-lea Congres al partidului, un 
an cheie de boltă, un an treaptă de pe care am putut 
privi cu și mai multă mîndrie în urmă, dar, cu înaltă, 
temerară bucurie am putut privi, mai ales, în viitor.

Cronologic, spuneam, și aceasta doar dacă la scara 
timpului și în calendarele lui am măsura totul, dacă 
am reduce totul la timp I Fiindcă la scara numită om 
și în calendarele care în 
cel mai strict limbai eco
nomic se cheamă ritm și 
plan de producție, între
cere în bilanțul căreia 
cifrele formează un 
adevărat cod al prezen
tului și perspectivei noastre istorice, în fibra 
fiecărei zile și nopți din acest an, în marele lui cîmp 
de gravitație, au bătut, magnetic, milioanele și mi
lioanele de inimi și cugete ale țării, vibrație a în
seși jdeii de patos și desăvîrșire, un sincrofazotron 
parcă, într-un relief cosmic de munți. în cronologia 
cea mai exactă, cronologia de gînd și aspirație, uni
tatea de gînd și voință, măsura de efort și izbîndă 
au devansat însuși factorul timp, replică peste se
cole. amărăciunii cronicarului după care nu-s vre
murile sub om ci bietul om sub vremi.

Nici, biete vremi, nici bietul om.
Aliaj fierbinte, în cea mai perfectă sudură, cu 

toate celulele minții și mîinii sale — omul țînăr și 
mîndru, în vremuri tinere, omul pentru care Obsesia 
timp, există doar ca patos al împlinirii. Sînt două 
Românii într-una, calculam și vedeam clar cu toții a-

sabile în cel mai înalt grad. Cronologic, anul acesta, 
al douăzeci si șaptelea al Republicii, a concentrat în 
el ca într-un -focar de lupă evenimente matcă pentru 
noi toți. Este anul investirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca primul Președinte al Republicii. Este 
anul realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca se
cretar general al partidului. Am sărbătorit a treizecea 
aniversare, am participat, întreaga țară, poporul în
treg, la marele Forum al comuniștilor, am hotărît ce 
avem de făcut acum și mai departe ; în proiecția de 
lumină aruncată în timp, timpul însuși - și dacă doar 
la scara și în calendarele lui am măsura totul I - pe
rindă în fața ochilor imaginea clară a ceea ce vom 
fi : noi înșine, prin noi, adică țara prin ea însăși, prin 
bărbăteasca ei faptă, încununînd tot mai vrednic 
ideea de progres. într-o dublă, permanentă, con-

strucție, în noi și în lucrurile de care ne-atingem, în 
noi și în tot ce făurim.

Republica - în tot ceea ce se va înfăptui. Toate 
vîrstele în vîrsta însăși a țării, în formele ei de relief 
azi transformate în forme arhitecturale ale unui uriaș 
ansamblu economic. Programul partidului ne dimen
sionează strălucit viitorul, în semnătura muncii și vieții 
noastre stau rezistența și deschiderea amplă a aces
tui viitor, arc de pod în bătaia de spirit și efort a 
tuturor actualelor generații.

Cronologic, după măsura cea mai exactă a trecerii 
I și însemnării timpului, a-

cesta este cel de ai 
douăzeci și șaptelea an 
al Republicii. După cîte 
am înfăptuit, după cite 
ne-am propus și ne pro
punem, cu cutezanța și 

clarviziunea ce emană de la însăși politica parti
dului și ni le inspiră în mod strălucit însuși secretarul 
general al partidului, sîntem în plin mers spre marea 
și deloc ușoara izbîndă, încărcătură a tuturor anilor 
noștri fierbinți, făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea României spre comu
nism.

Să urăm, de aceea, și să ne urăm de Ziua Republi
cii, în prag de an nou, cu strămoșescul și limpedele 
nostru La Mulți Ani I Să urăm și să ne urăm ca 
toate gîndurile și faptele noastre cele mai curate să 
se înscrie puternic în cartea mereu deschisă a țării, 
spre fericirea ei.

Știind că în fericirea însăși a țării stă fericirea 
înaltă a fiecăruia.
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VIRGIL .TEODORESCU

l-a trebuit statuii întîi un piedestal 
Spre-a fi de pretutindenea zărită, 
l-a trebuit și dalta potrivită 
Ca un halo astral.

Și-a fost să fie într-un miez de iarnă,
Și n-avu timp să vadă îndărăt 
Mulțimea, printre fulgii de omăt 
Care-ncepuseră să cearnă,

Cum dispărea, cu jalba în proțap,
Și în ținută neagră,
Protipendada țării bolnavă de podagra 
Care ne dase-atîta timp la cap.

Și-a pus Republica pecetea-n veac 
Și fluturîndu-și steagul biruinței 
A pus pe el însemnele credinței : 
Că rău-și are întotdeauna leac.

Lumină 
fără seamăn

ION HOREA

Clepsidra cerului se-ntoarce în fulguiri tîrzii de gîndurî. 
Sfîrșim un an, aprindem brazii și ne-adunâm la locuri 

sfinte 
Unde copiii bat la ușă, le dai un ban, și alții, rînduri, 
Ne spun de frumusețea lumii în albul clinchet de cuvinte. 
Să fim ca merii și ca perii, împodobiți cu poame multe, 
Mai tari ca piatra și oțelul în calea Celuia ce vine I 
Bătrînii-adună rouă verii pe ochi și-ncearcă

să-i asculte - 
Și tuturor, în noaptea asta parcă ceva li se cuvine. 
Să ne-așezăm in jurul mesei ca-n orice zi la ora cinei 
Și să-ascultăm bătaia orei celei din urmă, din secundă, 
Oglinda lacrimei să spună o clipă sufletului cine-i 
In fața Timpului de care nu poate nimeni să se-ascundă. 
Inelul vinului ne leagă și floarea pîinii e-o urare 
fn graiul mirilor, păminturi și ceruri ne îmbrățișară, 
Să fim aleșii lor de-apururi, chemați doar de iubirea mare 
Și de lumina fără seamăn a-ntemeierilor de țară !
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în ziua de 29 decembrie 1974 a avut Ioc 
ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

1. — în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat eșalonarea pe ramuri 
și activități a celei de-a doua etape a ac
țiunii de majorare a retribuției oameni
lor muncii prevăzută pentru actualul 
plan cincinal — acțiune începută în anul 
1974 pe baza hotărîrii conducerii de par
tid și de stat și a Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii. Astfel, în 
perioada 1 martie — 1 noiembrie 1975 se 
va majora retribuția oamenilor muncii 
care lucrează în : industria metalelor ne
feroase, industria poligrafică, știință și 
deservire științifică, centre de calcul, 
proiectare, silvicultură, industria materia
lelor de construcții, industria alimentară, 
industria celulozei și hîrtiei, industria ex
ploatării și prelucrării lemnului, indus
tria minieră, agricultură, transporturi și 
telecomunicații, învățămînt (exclusiv ca
drele didactice din învățămîntul primar a 
căror retribuție a fost majorată în 1974), 
industria locală, gospodărirea comunală, 
ocrotirea sănătății, industria cooperatistă, 
circulația mărfurilor, cultură și artă, in
stituții financiare și de asigurări, admi
nistrația de stat, precum și în celelalte 
activități din economia națională unde 
retribuția nu a fost majorată în anul 1974.

Prin aceste măsuri oamenii muncii din 
sectoarele respective vor beneficia, pînă 
la sfîrșitul anului 1975, de venituri su
plimentare în valoare de circa 4 miliarde 
și jumătate lei, urmînd ca la nivelul unui 
an, veniturile suplimentare ale acestora 
să se ridice Ia 14 miliarde lei.

Continuarea acțiunii de majorare a ve
niturilor oamenilor muncii a fost posibilă 
ca urmare a rezultatelor bune obținute în 
dezvoltarea generală a economiei, în 
creșterea neîncetată a eficienței econo
mice, în sporirea venitului național — te
melie sigură a ridicării neîncetate a ni
velului de trai material și spiritual al -po
porului.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că noile măsuri de majorare 
a retribuției vor constitui pentru oamenii 
muncii din industrie, agricultură, tran
sporturi, din toate sectoarele de activitate 
un nou și puternic îndemn de a acționa 
în continuare cu toată hotărîrea pentru 
a obține noi și importante rezultate în 
realizarea prevederilor ultimului an al 
cincinalului, în folosirea cît mai judicioa
să și chibzuită a capacităților de produc
ție, a materiilor prime și materialelor, 
pentru înlăturarea risipei de orice fel, 
sporind neîncetat eficiența întregii acti
vități economico-sociale și contribuind pe 
această cale la creșterea avuției naționale, 
a venitului național.

Comitetul Politic Executiv cheamă pe 
toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, să acționeze pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen, pen
tru obținerea de beneficii peste plan, ast
fel îneît, pe această cale, să se acopere 
veniturile suplimentare de care vor bene
ficia toți oamenii muncii în cursul anului 
1975.

2. — Comitetul Politic Executiv a as
cultat informarea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în legă
tură cu vizita oficială de prietenie a dele
gației FRELIMO și guvernului de tranzi
ție din Mozambic, condusă de Samora 
Moises Machel, președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate rezultatele vizitei și a dat o 
înaltă apreciere activității desfășurate cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, modului strălucit în care a ex
primat, în cadrul convorbirilor purtate,

poziția partidului și statului nostru, în 
spiritul orientărilor și hotărîrilor adoptate 
de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

Exprimîndu-și deplina aprobare față 
de documentele adoptate în încheierea 
vizitei, Comitetul Politic Executiv apre
ciază că acestea pun bazele trainice unor 
relații noi, dezvoltării prieteniei, solida
rității și colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Frontul de Eliberare din 
Mozambic, dintre popoarele celor două 
țări, corespund pe deplin atît intereselor 
lor, cît și cauzei generale a luptei antiim- 
perialiste, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru o nouă ordine 
politică și economică internațională, pen
tru progres și pace, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

3. — în continuare, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut concluziile și propu
nerile Curții Superioare de Control Fi
nanciar rezultate din controlul și analiza 
activității de cercetare și producție a A- 
cademiei de Științe Agricole și Silvice, 
precum și din controlul efectuat asupra 
finanțelor și bugetelor locale ale unor 
consilii populare județene. în legătură cu 
aceste probleme, Comitetul Politic Exe
cutiv a adoptat măsuri corespunzătoare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
înființarea Departamentului cooperării 
economice internaționale din cadrul Mi
nisterului Comerțului Exterior și al Coo
perării Economice Internaționale.

4. — în încheierea ședinței Comitetului 
Politic Executiv — ultima pe acest an — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că 
în 1974 Comitetul Politic Executiv a des
fășurat o intensă și rodnică activitate, în- 
deplinindu-și în bune condițiuni sarcinile 
încredințate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului, rolul 
ce-i revine în îndeplinirea obiectivelor 
Stabilite de Congresul al Xl-lea'al P.C.R. 
în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat călduros membrii 
Comitetului Politic Executiv pentru acti
vitatea desfășurată, precum și cu prilejul 
Anului Nou, exprimînd convingerea că și 
în anul 1975 Comitetul Politic Executiv 
va acționa în același spirit, cu fermitate 
și operativitate, în vederea aplicării în 
viață a hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
al Partidului.

Comitetul Politic Executiv, secretarul 

general al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, adresează cu prilejul Noului 

An — 1975, tuturor organizațiilor de par

tid, comitetelor județene, orășenești și 

comunale ale partidului, tuturor comu

niștilor, oamenilor muncii — români, ma

ghiari, germani și de alte naționalități, 

bărbați și femei, tineri și vîrstnici — în

tregului popor cele mai calde felicitări 

pentru rezultatele dobîndite în 1974 în 

construcția societății socialiste, în dezvol

tarea economică și socială a țării și le 

urează noi și importante succese în rea

lizarea cincinalului înainte de termen, în 

înfăptuirea Programului partidului de e- 

dificare a societății socialiste multilateral 

dezvoltate și înaintarea României spre 

comunism, în traducerea în viață a isto

ricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea 

consacrate înfloririi patriei socialiste, 

înălțării națiunii române pe noi trepte de 

civilizație și progres.

ÎN NUMĂRUL DE AZI
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ROMÂNIA 

Pagina a Il-a

pe meridianele
VÎRSTEI NOASTRE

Pagina a IlI-a



„SClNTEIA TINERETULUI“ pag. 2 LUNI 30 DECEMBRIE 1974

Un orizont numit

Orașul își 
construiește 

viitorul

In ultimii ani în „biografia" unor județe, in trecut rămase în urmă, s-au înregistrat transfor
mări esențiale, generatoare de progres și civilizație. Astfel, față de 1965, în acest an, volumul 
investițiilor a crescut în județul Dîmbovița de 7 ori, în județele Gorj, Tulcea și Covasna - de 
4 ori, în județul Sălaj de 2,4 ori. Ca urmare, a fost posibilă dezvoltarea unor puternice centre 
industriale, s-au declanșat profunde mutații în structura social-economică a acestora.

ffl OLT
• Un județ în care agricultura era prepon

derentă a ajuns ca în acest an să realizeze 
producția anului 1950 in numai 11 zile.

• Față de numai 2 unități economice mai în
semnate în 1960, acum își desfășoară activi
tatea 15 întreprinderi.

• In 4 ani ai actualului cincinal au fost 
create 18 000 noi locuri de muncă.

• Și tot în 4 ani s-au construit 7 000 de a- 
partamente, o policlinică, un spital, un liceu, 
un nou și modern hotel, numeroase școli ge
nerale.

■ DÎMBOVIȚA
• Pe platforma Tîrgoviștei au fost implan

tate în anii acestui cincinal 3 mari unități eco
nomice ale industriei românești : întreprinde
rea de oțeluri aliate, întreprinderea de strun
guri și întreprinderea de surse electrice „Rom- 
lux".

• Aici s-au creat în ultimii 6 ani peste 40 000

de noi locuri de muncă incluzînd meserii din
tre cele mai inedite pentru aceste meleaguri: 
oțelar, strungar, sticlar... O statistică a anului 
1974 indică, față de anul 1965, că numărul oa
menilor muncii ocupați în sfera industriei este 
la nivelul întregului județ de 75 la sută mai 
mare.

• Ritmului vertiginos și înnoitor al industriei 
i-a corespuns, cum era și firesc, o puternică 
dezvoltare și îmbogățire a zestrei edilitare. 
In perioada 1960-1974 s-au construit peste 
15 000 de apartamente.

H BOTOȘANI
• Perioada 1971-1975 va echivala cu du

blarea producției industriale a județului Bo
toșani.

• Față de 4,9 la sută în 1960, anul acesta, 
din totalul populației, 13,4 la sută lucrează în 
industrie.

• Zestrea edilitară a județului s-a îmbogățit, 
în numai 6 ani, cu 5 000 de apartamente în 
orașe și 7 000 case noi în sate, cu peste 100 de 
școli.

4 DIN 400

Platoul de la poalele Mezeșu- 
lui, numit de localnici și legen
dă „Șleaul lui Mihai" în amin
tirea unui popas făcut aici, la 
Zalău, de marele voievod și oas
tea sa in august 1601, după lupta 
de la Gorăslău, este răscolit 
acum de buldozere. In acest an. 
în perimetrul acestei întinderi 
s-a construit mai mult, s-au 
pornit mai multe izvoare ale 
dezvoltării materiale și sociale. 
Respirația domoală a istoriei a- 
cestor ținuturi adăpostea parcă 
o îndelungă așteptare si acumu
lare de energii pentru momen
tul de explozie a civilizației, de 
salt spre un generos viitor de
venit posibil in acești ani. La 
Zalău, ora marii industrii a 
bătut .abia în acest cincinal. Ș-a 
construit mai înții întreprin
derea de armături industriale 
din fontă și oțel. I-au urmat în
treprinderea de produse cerami
ce pentru construcții și - Filatura 
de bumbac. Firma orașului, care 
marca intrarea în Zalău pe șo
seaua . dinspre Jibou a fost mu
tată cu 5 km mai departe. Ungă 
noua gară, la Crișeni. Acest spa
țiu, unde făcuse cîndva popas 
oastea lui Mihai, vă fi ocupat 
treptat cu întreprinderi. Cea 
mai nouă dintre ele, Intreprin- 
derea de conductori electrici 
emailați realizează singură pro
ducția industriei județului din 
1970. Acum, valoarea întregii 
producții realizate de industria 
Sălajului in anul 1950 se obține 
în numai 17.5 zile. t

între o cădere și cealalta a 
frunzelor de pe bătrlnii goruni 
ai Mezeșului ce străjuie orașul 
Zalău, intră acum în funcțiune 
citeva noi întreprinderi, se a- 
daugă 1 000 de apartamente noi, 
citeva mii de oameni, pînă ieri 
țărani, se stabilesc aici, vin sa 
pună umărul la ridicarea orașu
lui. Șansa oferită de socialism 
acestor oameni și locuri, de a se 
ridica rapid Ia un înalt nivel de 
civilizație și bunăstare, a produs 
o activare a uriașelor resurse 
umane, determină participarea 
efectivă, conștientă a fiecăruia și 
a tuturor, la construirea viitoru
lui. Sălăjenii se grăbesc, cauta 
prin toate mijloacele să apro
pie acest viitor, cunoscut deo
camdată din machete și planuri 
îndrăznețe. Sălăjenii se grăbesc 
să ridice județul lor la nivelul 
celor mai dezvoltate, din țară 
Am cutreierat în această toam
nă, după 6 ani. străzile orașului, 
cartierele noi, zona industrială 
împlinirile depășesc cu mult o- 
biectivele cuprinse într-o ma
chetă întocmită în 1968. Pentru 
că, pe orice front al muncii s-ar 
afla, sălăjenii se grăbesc. Se 
grăbesc să dea cit mai repede 
in funcțiune obiectivele indus
triale, termină mai repede 
blocurile, trasează în beton îna
inte de termen noile bulevarde 
Turnătoria de fontă de, la între
prinderea de armături a atins 
parametrii proiectați cu două 
luni mai devreme. Tinerii dir 
echipele lui Liviu Pușcaș. Traian 
Căpățină. toți născuți în ținutul 
Zalăului, au dat astfel în plus 
600 de tone piese brute turnate 
Turnătoria de oțel, obiectiv care 
deschidea pentru prima dată Ia 
Zalău un izvor al oțelului, a in
trat în funcțiune în martie și a 
atins parametrii proiectați în 
octombrie, cu un an și ceva mai 
devreme. Maistrul oțelar Feli- 
cian Feldes a adus pe meleagu 
rile natale experiența Reșitei 
reușind îmnreună cu băieții P<-’ 
care i-a în-ătat tainele otelului, 
«ă producă in acest an cu peste 

600 de tone piese brute turnate, 
oțel mai mult decit era plani
ficat. Semnificativ este, de ase
menea. felul în care își apropie 
viitorul tinerii de la întreprin
derea de conductori electrici 
emailați. ..Parametrii proiectați 
au fost atinși cu 6 luni înainte 
de termen la linia de trefilare 
și cu 7 luni în avans la emaila- 
re. ne spune Cornel Miclea, in
ginerul șef al unității.

Cele peste 100 de tinere de la 
„Filatura", care „torc" zilnic un 
fir cu care s-ar putea înconju
ra pămîntul pe la ecuator, de 
citeva mii de ori, încheie anul 
cu o depășire de peste 27 500 kg 
fire de bumbac. Echipa de mo
zaicari. condusă de loan Bobiș 
de la întreprinderea județeană 
de construcții montaj au termi
nat zilele trecute de turnat și 
lustruit mozaicul pentru primul 
bloc prevăzut să fie terminat in 
anul viitor.

Anual industria județului ab
soarbe peste 1 000 de oameni. A 
devenit proverbială ambiția lor 
de a învăța cit mai mult, cit mai 
repede. Maistrul Ion Domșa de
clara că a învătat tot ce știu cei 
de la Cîmpia Turzii. Un alt 
tînăr. Cornel Pop. trimis Ia 
București, pentru a se califica 
emailator. și-a propus „să învețe 
tot ce se poate invăta acolo . 
Acum ei împărtășesc cunoștin
țele lor celor care vin să devină 
muncitori. Asistăm la nn proces 
de multiplicare a cunoștințelor, 
a producției, a satisfacțiilor. In 
1975 producția județului se va 
dubla din nou. Buldozerele și 
excavatoarele de pe „Șleaul lui 
Mihai" vor trebui să sape în anii. 
următori fundațiile pentru Încă 
11 întreprinderi de importanță 
republicană. Se vor dezvolta 
toate capacitățile de producție 
existente. Pentru cincinalul vii
tor, județului Sălaj ii revin in
vestiții in valoare de circa 10 
miliarde lei. în 1980. Sălajul va 
avea o producție industrială de 
peste 5 ori mai mare decit la 
sfîrșitul actualului cincinal. Prin 
faptele lor de muncă de acum 
sălăjenii grăbesc construirea a- 
cestui viitor.

IUSTIN MORARU

Fotografiile: GH. CUCU

Noi capacități, 
noi locuri de muncă

Printre multiplele coordonate care conturează anul e- 
conomic 1974, finalizarea programului de investiții se de
tașează ca unul din principalele obiective menite să pro
pulseze forța industrială a țării noastre pe noi culmi ale 
progresului. Și iată, astăzi, îa ora de bilanț a acestui an 
bogatjn semnificații și realizări de prestigiu, constructorii 
țării sînt în măsură să raporteze cu îndreptățită mîndrie :

® Materializarea unui volum de investiții în- 
sumînd 65,6 miliarde lei, adică de aproape 25 
de ori valoarea investițiilor finalizate in 1950.

® Punerea în funcțiune a circa 400 de noi 
obiective și capacități industriale, și agrozoo
tehnice mai importante, semnificative repere de 
industrializări în geografia economică a patriei.
• Crearea a peste 250 000 noi locuri de mun

că pentru tot atîția tineri.

S-au adăugat la zestrea 
edilitar-gospodărească

Prașele și satele țării au continuat să-și schimbe înfăți
șarea, să se modernizeze în ritm accelerat, zestrea edi'i- 
tar-gospodărească îmbogătindu-se în acest an cu 114 000 
apartamente. Nu numai în Capitală, ci în întreaga țară s-au 
dezvoltat cartierele existente, s-a pus temelia altora noi : 
Steagul Roșu și Hărman - Zizin în Brașov, Craiovița Nouă 
în zona industrială a Craiovei, Dărmănești în Piatra Neamț. 
Tn orășelele miniere din Valea Jiului, în cele din Maramu- 
reș - Secu, Baia Borșa, Baia Sprie, Cavnic se profilează si
luete moderne care conferă acestor locuri aspectul unor 
veritabile așezări urbane. în perimetrul lor au apărut în 
acest an și sute de cămine pentru tineri cu peste 50000 
locuri. Cu acest număr considerabil, fără precedent, numă
rul locurilor puse la dispoziția tinerilor muncitori în că
mine, se ridică la 350000. Deosebit de darnic a fost anul 
1974 și cu cei mai tineri cetățeni ai țării : numărul locurilor 
din creșe și grădinițe a sporit cu aproape 40000. Este o 
realizare care subliniază încă o dală grija permanentă față 
de om. a cărui bunăstare constituie obiectivul fundamental 
al politicii partidului, țelul tuturor eforturilor societății 
noasire.

F.lectrofiltrele de Bistrița,
oțelurile de Zalău și rulmen
ții de Alexandria sînt, dincolo 
de existența lț” s 
mică, materializarea justă, 
programatică a unui impera
tiv social-politic: dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județe
lor țării- Dezvoltare care, 
prin implicațiile sale socio- 
profesionale. prin mutațiile 
sale de ordin cultural, prin 
schimbările de natură moral- 
politică pe care le proiectează 
în conștiința fiecărui Om, a 
fiecărui tînăr, proaspăt des
coperitor a acestei dezvoltări, 
constituie dominanta acestui 
timp, a acestui an.

Lichidarea inegalităților de 
condiție între oameni a mers 
mină în mînă cu abolirea 
inegalității între locuri, afir
ma, cu doi ani în urmă, Mir
cea Malița in Discursul său 
despre țara omogenă. Enun
țul, luat in contextul celor 
prezentate mai sus, precum 
și în sensul acelei părți din 
documentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. care definesc 
conceptul de Popor muncitor 
unic, se dovedește a fi mai ac
tual decit orieînd. El exprimă 
o constatare, un imperativ, și 
materializarea perseverentă, 

hotărîtă, clarvăzătoare a a- 
cestui imperativ.

Ce au adus nou rulmenții 
de Alexandria pentru Alexan
dria, pentru oamenii din a- 
ceaslă parte a țării ?•

500 de băieți și fete din 
județele Teleorman, Olt, Ar
geș și Brașov au inaugurat 

OTEL SI PllNE
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aici, cu opt luni în urmă, un 
edificator simbol al acestei 
cîmpii rulmenții. Lor li 
s-au adăugat mai tîrziu : a- 
proape 50 de tineri din satul 
Plosca ; 200 de foști țărani 
cooperatori din Peretu, Buzes- 
cu, Țigănești, Piatra și Smîr- 
dioasa; alte sute de băieți și 
fete din satele de-a lungul 
Dunării, Vedei și Călmățuiu- 
lui. La 1 iunie lucrau aici 
1100 de tineri, la 1 august 
— 1 500 ; acum numărul lor 
este de aproape 1800.

•— In ziua de 23 aprilie, 
mărturisește Marcel Lăză- 
rescu, secretarul U.T.C., cînd 
am văzut primul rulment 
ieșit din mîinile noastre, 
se mai montau conducte șl 
cabluri la secția ..bde-role", 
se scoteau abia atunci husele 
de pe strungurile de la „pre

lucrări mecanice", și,. tot ar 
tunci sosea al doilea eșalon 
de muncitori calificați la Bra
șov și începeau primele trei 
cursuri de calificare la locul 
de muncă în întreprindere. 
In aceste condiții, planul de 
producție pe acest an a fost 
îndeplinit la toți parametrii 
cantitativi și calitativi. In a- 
ceste condiții pe care vi le-am 
amintit, rulmenții de Alexan
dria au pătruns pe piața a 
15 țări cu o veche tradiție 
industrială.

Desigur, fiecare din cele peste 400 de noi obiective industriale 
ji agrozootehnice intrate în funcțiune în acest an își are impor
tanța cuvenită în materializarea unor sarcini de creștere și diver
sificare a producției într-un domeniu de activitate sau altul. Și, 
cu toate acestea, sînt obiective care prin implicațiile pe care le 
declanșează, prin noutatea tehnică deosebită pe care o înglobează 
se pot numi drept cele mai reprezentative pentru fiecare ramură 
economică în parte. Care au fost deci, cele mai importante ca
pacități de producție puse în funcțiune în acest an în sectorul 
dumneavoastră de activitate ? lată o întrebare la care ne răspund 
patru factori de conducere din patru ministere economice. ■

Da, rulmenții de Alexan
dria sînt o certitudine, un 
simbol al acestei cîmpii, al 
oamenilor acestei cîmpii. Ei 
punctează un drum care plea
că de la marile holde de grîu 
și porumb, care trece prin 
marile uzine chimice de la 
Turnu Măgurele și se deru
lează, mereu drept, mereu as
cendent.

Asemenea electrofiltrelor 
de Bistrița, asemenea oțelului 
de Zalău și rulmenții de A- 
lexandria rostesc la modul 
concret, material transpune
rea în practică a unei aspira
ții, a unui comandament so
cial.

Intre cîmpia în care se coc 
de secole marile holde de 
grîu și porumb, marea între
prindere de rulmenți nu e de
cit un drum proaspăt trasat. 
Vara ieși din lanul ars de 
soare, traversezi șoseaua și ai 
în față această emblemă a 
noului, cu tot ceea ce are ea 
mai esențial: boabele de 
oțel, mai perfecte decît însuși 
secularul grîu, oamenii în ha
late, gîndul că toate acestea 
nu sînt decît începutul unui 
mare început.

PAVEL PERFIL

Fără îndoială, întreprinderea 
de componente electronice pasi
ve din Curtea de Argeș, pusă în 
funcțiune în luna martie a.c. 
Argumentele care mă îndreptă
țesc să fac o asemenea afir
mație sînt multiple. Aș putea 
desigur să amintesc aici faptul 
că este prima întreprindere de 
acest gen din țară, că pentru 
prima oară în existența sa 
Curtea de Argeș a cunoscut for
ța revitalizatoare a industriei, 
și încă a uneia dintre cele mai 
moderne. Și totuși nu acestea 
sînt motivele cele mai convin
gătoare ale opțiunii mele. Ceea 
ce te impresionează la această 
întreprindere modernă, bazată 
pe cele mai de vîrf tehnologii 
mondiale este faptul că, în scurt 
timp, cei peste 1 600 de mun
citori, ingineri și tehnicieni — 
in majoritatea lor tineri, proas
peți absolvenți de licee sau școli 
profesionale — au reușit să rea
lizeze cu o siguranță și precizie 
de vechi profesioniști produse, 
de mare finețe și complexitate 
cum sînt rezistențele chimice, 
condensatorii beramici, termis- 
torii, rezistențele cu peliculă 
metalică, toate destinate echi
pării începînd de la radio și te
levizor și pînă la cele mai com
plicate calculatoare electronice. 
Se poate deci spune că la 
Curtea de Argeș, examenul pro
fesiei de electronist — a fost 
trecut cu nota maximă de că
tre fiecare tînăr în parte.

★
Ing. GHFORGHE MITICI 
șeful serviciului investiții 
din Ministerul Industriei 

Constructoare de Mașini-Unelte 
și Electrotehnice

Este dificil de precizat care 
poate fi considerat cel mal im
portant obiectiv industrial al 
chimiei anului 1974 dat fiind pe 
de o parte, numărul mare de 
capacități intrate în funcțiune 
în această perioadă iar pe de 
altă parte, complexitatea ridica
tă și importanța deosebită pe 
care o prezintă fiecare dintre 
ele. Totuși cred că dacă ar fi să 
judec după mutațiile social-eco- 
nomlce declanșate, după efecte
le pe care le produce în împli
nirea unuia din dezideratele 
Congresului al XI-lea — dez
voltarea unei agriculturi mo
derne, de mare productivitate 
— atunci alegerea mea s-ar opri 
asupra Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Slobozia. 
Implantat în inima Bărăganu
lui, de fapt principalul său be

neficiar, combinatul asigură eu 
substanță activă pe bază de 
azot fertilizarea ă peste un mi
lion de hectare. Dar nu numai 
atit. Noul combinat, o veritabi
lă și complexă platformă chi
mică, a Însemnat crearea a 1 800 
de noi locuri de muncă, in ma
joritate, pentru fiii acelora care 
beneficiază direct de „seva" în
grășămintelor chimice. A în
semnat, în același timp, pro
pulsarea a noi și inedite pro
fesii — operatori chimiști și 
AMC-iști — într-o zonă in care 
pînă nu demult unica profesie o 
constituia agricultura.*

ing. POMPILIU IOBI 
director adjunct al Direcției 

plan-dezvoltare din Ministerul 
Industriei Chimice

Aflată în probe tehnologi
ce, linia de ciment de 3 000 
tone cIincher/24 de ore de la 
Fieni — reprezentînd pen
tru țara noastră cea de-a 
4-a generație de linii teh
nologice de ciment — se consti
tuie prin noutate, complexitate 
și grad de automatizare în cel 
mai sugestiv obiectiv economic 
al ramurii noastre, .în acest an. 
Asigurind o productivitate mai 
mare cu 70 la sută față de li
niile de 800 tone clincher/24 ore 
și un consum de combustibil pe 
tona de clincher cu circa 11 la 
sută mai mic, noua instalație 
dispune totodată de un calcu
lator de proces cu ajutorul că
ruia este asigurată optimizarea 
pregătirii,, conducerii și contro
lului proceselor de fabricație. 
Din acest punct de vedere, 
noua linie de la Fieni se vrea 
și este dacă vreți un veritabil 
„prototip" al industriei cimen
tului pe baza căruia urmează a 
se dezvolta întreaga producție 
de ciment in cincinalul viitor, 
cînd sint prevăzute construirea 
a încă 7 asemenea linii de 3 2!» 
tone.

Ing. JEANA ALBIȚA
director general adjunct 

al Direcției plan-dezvoltare 
din Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor 

de Construcții

Sistemul de irigație Olt — 
Călmățui. O veritabilă interpă- 
trundere între electronică și a- 
gricultură. Aproape 50 000 hec
tare, cu apa la comanda buto
nului ce declanșează up contact 
electric, pe fluxul circuitelor 
Imprimate in setea pămîntului. 
Oltul cu a lui ldgendă, Călmă- 
țuiul „desculților" primesc o 
nouă definire în spațiul agricul
turii. Apa nu mai distruge, apa 
construiește piramide aurii de 
recoltă pe „terenuri uitate" 
altădată. Se schimbă locurile, se 
schimbă oamenii care vor dirija 
cu știință apa în canale să ajun
gă la rădăcina plantelor pentru 
a le potoli setea.

BLUMER BELU 
director în Ministerul 

Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor
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E MERHNANEIE VÎRSTEI NOASTRE
TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

Sensurile dinamizatoare ale întrecerii

RÂZ MIRE ȘTI 
sau mesajul unei generații

în industrie
latâ-ne, așadar, in fața ultimei file a calendarului acestui an. 

Derulînd faptele de muncă, sintem in măsură să consemnăm in 
bilanțul anului bogat, rodul entuziasmului, al pasiunii și ho- 
tăririi, exprimate in succesele pe care acum întregul popor le 
adaugă celor precedente, apropiind in timp momentul înfăp
tuirii mărețului angajament national : cincinalul inainte de ter
men. Și, cum este și firesc, raportul împlinirilor include efortu
rile înmănuncheate de fiecare muncitor, inginer, tehnician - 
tinăr sau virstnic - subordonate materializării hotăririlor parti
dului menite să jaloneze drumul României spre culmile pro
gresului și civilizației. A fost un an, nu numai de rodnice îm
pliniri pe planul îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice, 
ci și un an, in care mai mult ca oricînd s-au afirmat cu putere 
inițiativele tinerești, „barometru" sensibil al nivelului la care 
gîndim și la care tot ceea ce ne propunem dobîndește concre
tețe imediată, valoare practică deosebită. Pentru că, intr-ade
văr, uteciștii, organizațiile lor, toți cei peste 1,1 milioane de 
tineri antrenați în întrecerea socialistă „Tineretul - factor ac
tiv in îndeplinirea cincinalului inainte de termen" se constituie 
într-o prezență nemijlocită în punctele cele mai fierbinți ale 
producției, își onorează vîrsta și, preocupările intr-o voință 
expresă de acțiune, de autodepășîre, prin împlinirile fără pre
cedent ale prezentului.

Spicuim acum, la această oră de bilanț, din jurnalul bogat 
în realizări înalte, durabile al întrecerii uteciste, cuvinte-fapte 
care dimensionează un an de efort și izbîndă pe multiple pla
nuri. „Cele 23 de brigăzi de producție și educație socialistă a 
tinerilor constituite în 12 unități economice din județul Bihor 
au contribuit în mod deosebit la realizarea obiectivelor econo
mice, prevăzute la nivelul întreprinderilor, îndeplinindu-și sarci
nile de plan in medie lunară de 116 la sută și consemnînd în 
cadrul „zilelor record ale producției" obținerea unei producții 
suplimentare în valoare de peste 18 milioane lei". „La C.S. Re
șița, tin'-'-ii de la cuptorul tineretului, lansînd inițiativa „Anul 
1974 - anul producțiilor record", au reușit să realizeze peste 
10 000 de tone oțel peste plan, adică dublul angajamentului 
inițial". „în numai 8 luni din acest an, în unitățile economice 
ale județului Bistrița-Năsăud au fost asimilate peste 36 de 
produse noi cu caracteristici tehnice superioare. „Acționînd 
energic în cadrul acțiunii „Eu produc, eu controlez, eu răs- 
puncf', organizațiile U.T.C. de pe cuprinsul județului Harghita 
au reușit să reducă valoarea produselor rebutate de către 
tineri cu 65 la sută". „Tinerii de la întreprinderea „Rulmentul" 
Brașov, ca urmare a inițiativei „Micronul, gramul, secunda" 
au realizat economii în valoare de 4,2 milioane lei". „în mu
nicipiul București, datorită preocupării tinerilor din organizațiile 
U.T.C. pentru buna gospodărire a materialelor, a reducerii 
normelor de consum, valoarea economiilor realizate pe pri
mele 8 luni ale anului se ridică la 110 milioane lei.

Mai mult însă decît 
consemnarea acestor 
acțiuni concrete, de o 
incontestabilă valoare 
practică, întrecerea 
tinerilor se detașează 
prin sensurile politice 
înalte care o vitalizea- 
ză, prin ideile pline 
de valoare care o a- 
nimă. Ea s-a afirmat 
și se afirmă în conti

nuare ca o veritabilă 
școală a educației 
muncitorești, ca o pu
ternică instituție a 
muncii care proiectea
ză energia vîrstei ti
nere spre tot ceea 
ce numesc și semnifi
că cuvintele muncă, 
pasiune, cutezanță, 
creație.

întrecerea nu s-a

in agricultură
Sub semnul marilor înfăptuiri din agricultură, tineretul Româ

niei socialiste care lucrează în această ramură de bază a eco
nomiei noastre, și-a adus în acest an o contribuție substanțială 
la realizarea sarcinilor prevăzute în direcția creșterii produc
țiilor vegetale și animale. Bilanțul muncii pline de dăruire și 
pasiune este fructuos. Peste 330 000 tineri, țărani cooperatori, 
mecanizatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, au 
fost cuprinși în întrecerea utecistă „Tineretul - factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen". Rodul muncii lor 
a fost relevat cu prisosință de faptul că un număr de peste 
87 500 au fost declarați fruntași pentru producțiile sporite ob
ținute la hectar, pentru cantitățile suplimentare de carne, 
lapte, ouă livrate peste graficele de plan inițiale, pentru am
plele acțiuni întreprinse în vederea recuperării și* folosirii supe
rioare a fondului funciar. Și cum tinerei generații de la sate, 
sau mai corect spus din agricultură, îi este caracteristică, la 
fel ca tuturor tinerilor din patria noastră, învățătura, în cele 
39 de județe ale țării au funcționat aproape 20 000 cercuri de 
învățămînt agrozootehnic de masă la care au participat 
aproape 200 000 tineri. O intensă activitate de propagare a 
științei și tehnicii avansate, atît de necesară agriculturii inten
sive care se va practica generalizat pe ogoarele României, au 
desfășurat-o și cele 196 de agrocluburi, unde tinerii au învățat 
cele mai recente „secrete" ale producțiilor record. Rezultatul, 
eficiența acestei acțiuni se regăsesc în recoltele, cu mult su
perioare anilor anteriori, înregistrate in numeroase unități 
agricole.

Spiritul inventiv s-a concretizat în peste 1 230 de inovații sau 
invenții, dovedind încă o dată inepuizabilele resurse pe care 
le' are agricultura, dorința tineretului care lucrează în aceasta 
ramură de a contribui la ridicarea ei pe noi trepte de îm
plinire. Pentru a da un singur exemplu, prin participarea tine
rilor zootehniști la introducerea mecanizării și modernizării 
construcțiilor gospodărești și transformarea acestora în hale 
de producție cu valențe industriale - acțiuni inițiate în peste 
340 unități cu o valoare a lucrărilor de peste 15 milioane lei 
- au condus la sporirea producției animale cu circa 10-15 la 
sută, la înregistrarea unei eficiențe economice sporite in acest 
sector. Ample acțiuni au fost declanșate de către tinerii meca
nizatori pentru economisirea carburanților, lubrifianților, ener
giei electrice, pentru executarea ia timp și de bună calitate a 
tuturor lucrărilor agricole. Tinerii din zootehnie, constituiți în 
brigăzi uteciste, au luat in îngrijire loturi de animale, angajîn- 
du-se să obțină producții sporite față de media unităților agri
cole în care lucrează. Sub îndrumarea comitetelor comunale 
U.T.C., tinerii satelor au participat la intense și importante 
acțiuni pentru repunerea în circuitul agricol a terenurilor ne
productive, pentru desecarea și îndiguirea suprafețelor inun
dabile, la amenajarea și întreținerea sistemelor de irigații.

încheiat. Ea continuâ 
și va continua, cu a- 
ceeași intensitate, cu 
aceeași energie spe
cifică vîrstei noastre 
uteciste. Un nou an 
se profilează cu sar
cini la fel de impor
tante, poate chiar 
mai importante — pia
tră de rezistență și 
pas înainte spre con

solidarea edificiului 
viitorului cincinal. Iar 
contribuția tinerilor, 
întrecerea lor trebuie 
să se constituie ca 
parte integrantă în 
ritmurile vii, dinamice, 
ale marii întreceri ca
re cuprinde întreaga 
țară.

C. DUMITRU 
ȘTEFAN DORGOȘAN

Șantierul national al tinere
tului Giurgiu-Răzmirești a în
deplinit în prima decadă a 
lunii trecute sarcinile anuale 
de producție. Volumul lucră
rilor executate de tinerii con
structori ai marelui sistem de 
irigații va fi în acest an mai 
mare cu 25 la sută față de 
planul inițial. Din datele fur
nizate de comandamentul 
șantierului rezultă că și a- 
cum, în ciuda condițiilor de 
teren nefavorabile, se lucrea
ză intens la cîteva fronturi 
importante: C.D. 4, SPP 22, 
23 și 24, precum și la canalul 
de aducțiune nr. 3. De ase
menea, in prima zi a lunii de
cembrie au fost deschise pri
mele două cursuri de califi
care — sudori și montatori 
conducte cu un număr de 90 
(le participanți. La acestea se 
mai adaugă și cursul de cali
ficare pentru viitorii mecanici 
de utilaje, curs care se ține 
în localul Liceului de . îmbu
nătățiri funciare Brănești.

Prin deschiderea acestor 
cursuri de calificare, șantierul 
inaugurează de fapt o nouă 
etapă în dezvoltarea sa: etapa 
în care el însuși își pregăteș
te oamenii, îi instruiește, le 
determină profilul socio-pro- 
fesional, îi asimilează în ma
rele său flux uman.

Pe mulți dintre tinerii pe 
care i-am văzut învățind i-am 

întîlnit și în această vară to
ridă. Pe mulți dintre cei pe 
care i-am văzut descifrînd 
„organizarea producției" și 
„tehnologia meseriei" i-amîn- 
tîlnit cu cîteva luni în urma 
pe canalul de aducțiune II, la 
poligoanele de dale sau la pri
mele stații. SPP. Atunci, ca și

• UN FLUVIU ARTIFICIAL ÎȘI DEFINEȘTE CONTURUL • 2 000 
DE BRIGADIERI PREFIGUREAZĂ MARILE RECOLTE DIN CÎM- 
PIA BURNASULUI • SI AICI SE ÎMPLINEȘTE PROFILUL MO

RAL AL UNEI GENERAȚII

acum, sînt aceiași oameni, 
mereu preocupați, mereu gră
biți, mereu încordați în subli
mul lor de a fi.

Vechii mei prieteni, Mihai 
Găitan și Ion Pleșca din l'lă- 
mînzi, județul Botoșani, au 
străbătut o bună parte din pă- 
mîntul țării pentru a desco
peri aici la Găujani raportul 
firesc dintre vocație și aspi
rație. In martie 1975, cînd vor 
suda primele țevi pentru vii
torul sistem de irigații, acest 
raport se va preschimba în
tr-o sumă perfectă a celor doi 
termeni.

— Cred că șantierul acesta 
a realizat un lucru formidabil, 
îmi spunea nu de mult ing. 
Mihai Grozea, directorul 
cursurilor de calificare. Gîn- 
diți-vă că pînă acum tinerii 
veneau aici să lucreze, să cre

eze ceva. De acum încolo ei 
vor veni aici și pentru a des
coperi o profesie, pentru a se 
realiza în această profesie. 
Printre altele fie spus, cursul 
pentru montatori conducte este 
primul curs de acest fel din 
țară. Or, faptul că el se ține 
aici, în sala clubului nostru, 

în incinta șantierului național 
al tineretului este un lucru 
mare. Peste 5, sau 10, sau 
chiar 20 de ani nu vom avea 
memoria atît de încărcată in
cit să nu ne amintim că aici, 
în acest șantier, am descoperit 
de fapt marele puls al pro
ducției, marele puls al timpu
lui.

Mihai Grozea are 26 de ani 
și 2 copii pe care îi ține la 
București și pe care îi vede 
o dată pe săptămînă, de dumi
nică dimineața pînă duminică 
seara. A ales acest șantier re
nunțând la un altul din celă
lalt capăt al Ilfovului. L-a 
ales pentru că știa dintru în
ceput că aici, sub soarele și 
ploaia, sub zăpezile și peste 
noroaiele de la Giurgiu-Răz
mirești, se construiește mesa
jul unei generații.

Acum, cînd bilanțul reali
zărilor șantierului consemnea
ză succese spectaculoase, cu 
mult deasupra datelor înscri
se în planurile de producție, 
este cazul să scoatem în evi
dență și colectivele de elevi 
și studenți care au contribuit 
din plin, nemijlocit, la dobîn- 
direa acestor succese. Printre 
ele se află în primul rînd ele
vii liceelor agricole din Be
chet și Dragomirești-Vale, cei 
28 de studenți de la Institu
tul agronomic „Dr. Petru Gro
za" din Cluj-Napoca, precum 
și studenții de la facultatea de 
construcții, căi ferate din ca
drul Institutului de construc
ții București.

Enumerarea ar putea fi 
continuată cu multe alte co
lective de tineri care s-au a- 
chitat exemplar de sarcinile ce 
le-au fost trasate. Ideea pe 
care vrem s-o scoatem în evi
dență însă nu ține de o sim
plă enumerare a celor mai 
bune colective, ci de faptul 
că, prezența acestor colective 
în marele front al muncii, res
ponsabilitatea cu care au pri
vit greutățile începutului, con
stituie un portret al unei ge
nerații. Fizic și moral, de ini
mă și de spirit. Portretul unei 
generații care creînd se cre
ează pe sine.

PAVEL PERFIL

584 000 DE TINERI 
într-o strînsa și disputată 

competiție a virtuozității 
profesionale

Printre modalitățile prin care 
Uniunea Tineretului Comunist 
stimulează perfecționarea pro
fesională a tinerilor muncitori, 
acționează pentru creșterea con
tribuției lor la realizarea cinci
nalului înainte de termen con
cursurile și olimpiadele pe me
serii și-au ciștigat o largă popu
laritate, eficiența lor este în 
continuă creștere. Pe parcursul 
anului 1974, în fazele de masă ale 
acestor competiții organizate de 
Uniunea Tineretului Comunist, 
împreună cu U.G.S.R. și minis
terele economice, au participat 
peste 584 000 de tineri. Dintre a- 
ceștia 337 000 și-au disputat în- 
tîietatea în cadrul unor con
cursuri cu finală pe țară. în a- 
cest an, pentru prima dată s-au 
organizat concursuri profesiona
le pentru constructori și meta- 
lurgiști. în cadrul concursului 
profesional al tinerilor metalur- 
giști au participat. în faza de 
masă peste 5 200 de furnaliști, o- 
țelari, laminatori, cocsari. trefi- 
latori, refractoriști și tineri din 
secțiile de turnătorie din toate 
întreprinderile metalurgice din 
tară. „Olimpiada tinerilor con
structori" a desemnat din peste 
40 000 de participanți în faza de 
masă pe cei mai buni tineri zi
dari. fierari-betoniști și dulgheri 
din țară. După cum se vede, fie
care concurs cuprinde mai multe 
categorii de tineri de meserii în
rudite. Tendința este ca de la 
un an la altul să fie cuprinși în 
aceste competiții tot mai mulți 
tineri, de cit mai multe meserii. 
Așa se explică de ce la a 6-a 
ediție a „Olimpiadei tinerilor 
strungari și frezori" au partici
pat peste 71 000 de tineri, iar la 
concursul „Mîini măiestre", des
tinat tinerilor din industria tex
tilă — peste 50 000 de filatori, 
tricoteri, țesători și confecționeri 
îmbrăcăminte. Se poate aprecia 
totuși că eficienta acestor con
cursuri și olimpiade pe meserii a 
crescut nu atît datorită extin
derii lor cit mai ales sporului de 
profunzime în pregătire și de e- 
xigență în examinare. Climatul 
de competiție creat s-a dovedit 
un bun stimulent pentru perfec
ționarea profesională, parcurge
rea atentă a cărților tehnice și 

formarea unor temeinice deprin
deri practice. Așa se explică de 
ce în cele mai multe cazuri, ni
velul de pregătire a concuren- 
tilor din acest an s-a dovedit 
superior celui din anii prece- 
denți. Experiența acumulată pe 
parcursul edițiilor anterioare 
și-a spus cuvintul. Ciștigătorii 
din acest an. mai mult decit în 
alți ani, sînt aproape fără excep
ție veritabili performeri, virtuoși 
ai meseriilor pe care le practică. 
Strungarul Iuliu Uhl de la „U- 
nio" Satu Mare, frezorul Costi- 
că Dobrotă de la C.C.H. Dej, oțe- 
larul Vasile Ivu de la Combina
tul siderurgic Galați, laminato- 
rul Ion Cinda de la C.S. Hune
doara, țesătoarea Liliana Mihai 
de la întreprinderea Bucegi din 
Pucioasa-Dîmbovița, zidarul 
Ioan Chiss de la T.C.M. 
Timișoara sau sondorul Au
rel Comărniceanu de la Sche
la de foraj-extracție Brăila 
sînt fără excepție meseriași de 
elită care au reușit să imprime 
un plus de demnitate și renume 
prcfesiei lor. Ei sint exemple 
demne de urmat, modele de re
ferință nu doar pentru tinerii 
din colectivele unde lucrează ci 
și pentru toți cei care doresc 
să-și construiască viața muncind 
într-unul din aceste domenii.

începind cu acest an consfă
tuirile de lucru organizate cu 
ocazia finalelor au căpătat un 
caracter mult mai larg prin par
ticiparea unui mare număr de ti
neri din întreprinderi. Cu acest 
prilej s-au dezbătut problemele 
tineretului din ramura respec
tivă, formele și metodele folo
site de organizațiile U.T.C. pen
tru propaganda tehnico-econo- 
mică, pentru integrarea socio- 
profesională, precum și alte as
pecte ale educării și formării 
prin muncă și pentru mun
că a tineretului. întorși apoi 
în colectivele unde mun
cesc, acești tineri duc cu ei o 
parte din experiența altora, se 
constituie în luptători contra 
inerției, oameni convinși că tre
buie să învețe continuu, să men
țină mereu in mișcare mobilul 
perfecționării.

IUSTIN MORARU

la un e-

inovația

N-am încercat să stabilim 
care este inovatorul anului. 
Pentru că și în activita
tea creației tehnice anul 
istoric 1974 — anul celei de 
a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și al Congresului 
al XI-lea al P.C.R. — a fost 
un an de vîrf în care tinerii 
s-au afirmat cu puterea pa
siunii și vocației lor. Mă o- 
presc întîmplător 
xemplu...

Dacă numai 
celor 55 000 de x- 
autoturisme de 
oraș, cît se pre- ȘȘ 
vede că se vor 
fabrica în 1975. 
li se va aplica 
tînărului tehnician Ștefan Bos- 
nigeanu, economia națională 
va beneficia de o econo
mie de benzină care n-ar în
căpea într-un tren de cisterne 
obișnuit. Calculul e simplu. 
Inovația determină o reduce
re a consumului cu 5—10 la 
sută (în funcție de tipul mo
torului). Autoturismul „Dacia 
1 300“ se înscrie în cota ma
ximă. Deci, motorul său va 
putea funcționa la aceeași 
capacitate ca și pînă acum, 
dar va consuma cu un litru 
de benzină mai puțin la fie
care o sută de kilometri. La 
10 000 de kilometri se ob
ține, astfel, o economie de 
100 litri. Dacă toate cele 

55 000 de autoturisme ar par
curge în medie 10 000 de ki
lometri pe an, economiile a- 
nuale s-ar cifra la 5 500 000 
litri benzină. Sau, 24 750 000 
lei în buzunarul statului și al 
cetățenilor. într-un singur an. 
Nu-i un calcul hazardat. Re
zultatele inovației sînt proba
te prin experimentarea sa 
timp de un an de zile pe 100 
de automobile.

Inovația mai are încă o va

inovatorul
loare. Ea determină reduce
rea produsului poluant pînă 
la nivelul cerut de normele 
internaționale.

Este Ștefan Bosnigeanu ino
vatorul anului ? Nu se poate 
afirma cu certitudine. Selec
ția nu-i ușoară. Printr-o cer
cetare originală utecistul Cor
nel Bîrhală a elaborat o teh
nologie care permite fabrica
rea în țară a unor piese ce se 
aduceau din import. Econo
miile de valută la nivelul a- 
nului 1975 se ridică la 
60 000 000 lei-valută. Tînărnl 
inginer Stelian Cepleu, îm
preună cu alți 5 ingineri au 
conceput și realizat un mani
pulator de sudat automat 
subansamble grele, cum pu

ține țări din lume construiesc. 
Se. rezolvă, astfel, o acută 
problemă în fabricația utila
jului chimic. Dar, sînt Cornel 
Bîrhală sau Ștefan Cepleu 
inovatorii anului ? Nu se poa
te afirma cu certitudine.

Există la ora actuală în 
țară 12 case tehnice, 88 clu
buri ale tinerilor creatori în 
domeniul științei și tehnicii, 
318 cercuri de creație tehrii- 
co-științifice. Și un rezultat 

global : 4 000 de 
inovatori din rîn- 
durile tineretu
lui. Aproxima
tiv fiecare al 
300-lea tînăr 

dintre cei cuprinși în în
trecerea „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen" 
a realizat o inovație mai im
portantă. E mult ? E puțin ? 
Important este faptul că, an
gajați în efortul unanim al 
poporului pentru edificarea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, ca răspuns la 
îndemnul partidului, mișca
rea de invenții, inovații și ra
ționalizări în rîndul tineretu
lui se intensifică cu fiecare 
an, tinerii își sporesc din ce 
în ce mai mult contribuția la 
dezvoltarea gîndirii tehnice 
românești.

ROMULUS LAL

_____________________________________________________________ Fotografiile: Q. PLEC ANUN AN SCOALĂ-UN AN LUMINĂ
Un an școală — un an 

, lumină reprezintă el însuși o 
carte de învățătură și de 
muncă. Cartea școlii anului 
1974 a avut o scriitură cu to
tul și cu totul particulară. Nu 
numai pentru că ea, școala, 
a vrut să fie în rînd cu în
treaga țară la bilanțul ce i se 
prezenta anului XXX și să-și 
merite locul în dezbaterile 
Congresului al XI-lea al parti
dului, ci și pentru că anul 
1974 a fertilizat viața școlii 
cu idei novatoare, proiectîn- 
d-o pentru o dezvoltare fără 
precedent.

„Școala, factor principal de 
formare și educare a tinerei 
generații, a omului în general" 
— acesta este rolul conferit 
învățămîntului, rol definit 
magistral în Programul parti
dului.

în 1974, școala a fost și mai 
hotărît condusă spre un învă
țămînt deschis, receptiv la 
transformările dinamice din 
societate, spre un învățămînt 
revoluționar prin structura 
conținutului său și prin modul 
său de a acționa.

Deslușim la o primă vedere 
cîteva momente ale bilanțului 
școlar: liceul generalizat pe 

prima treaptă, permițînd ce
lor aproape 300 000 elevi, 
promovați ai clasei a VIII-a, 
să inaugureze o nouă etapă în 
evoluția învățămîntului româ
nesc ; apoi, școala îngemănată 
cu producția pentru ca învă-

învățamintul la 
cotele anului 1974
• în 1974, populația școlară 

a atins cifra de 4 824 000, re- 
prezentind 23 la sută din 
populația țării. • în învăță- 
mintul preșcolar sînt cuprinși 
aproape 04 la sută din copiii 
de 3—5 ani, Iar copiii de 5 
ani în proporție de 96 la sută.
• în anul I de liceu sint în
scriși aproape 90 Ia sută din 
promovații clasei a VIII-a.
• Față de 220 000 mp prevă- 
zuți a fi dați în folosință in 
1971—1975, școala noastră su
perioară beneficiază încă la 
ora actuală de peste 253 000 
m.p suprafață nou construită 
— laboratoare, ateliere și alte 
spații de învățămînt.

țămîntul să fie cu adevărat 
capabil să asigure cadre ne
cesare dezvoltării tuturor ra
murilor de activitate ale so
cietății. Un exemplu : liceele 

de specialitate pregătesc în 
anul I 72 la sută din totalul 
elevilor cuprinși încît e si
gur că acest tip de școală va 
aduce contribuția sa substanr 
țială la formarea celor 1—1,2 
milioane cadre pentru locurile 
de muncă ce vor fi create de 
următorul cincinal, dintre care 
60 la sută vor fi în industrie. 
Un alt exemplu : învățătura 
nu se desfășoară în paralel cu 
producția, ci în simbioză cu 
ea. Trecerea din sala de clasă 
în cele 15 000 ateliere școlare 
se face firesc. Bilanțurile șco
lare se constituie nu numai 
din cifre de promovați, ci și 
din milioane lei beneficii, 
cota parte a învățămîntului 
— realizată prin activități de 
cercetare și prin producție — 
la cheltuielile școlii. Se lu
crează intens la ceea ce va fi 
școala și îndeosebi facultatea, 
peste doi-trei ani: unități de 
învățămînt, cercetare și pro
ducție. A început să se 
cristalizeze, deci, cum va fi 
formată forța de muncă a ani
lor 1980, 1990. Cu înțelegerea 
prezentului și a viitorului. Cu 
răspundere.

LUCREȚIA LUSTIG
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rîhU rhy-WL
Ziua de imn

FLORIN COSTINESCU
E ziuă de imn în Decembrie. Zăpăzile cîntă 
Și tinăr e aerul, mai pur ca nicicînd, 
Istoria de la înalta-i tribună cuvîntă
Despre om, despre luptă, despre legendarul pămint.

Sînt cuvinte ce știu cum se-nalță drapelele, 
Sînt cuvinte ce știu pe dinafară istoria,
Ca vetrele, veșnice, mai luminoase ca stelele 
Ele-s legămintele, infinitele noastre coloane, memoria.

.Țară, planetă a nașterii noastre, Țară-iubire 
Tezaur de seve, (ară-imn și izvor,
Strămoșii ți-au dat nemurire, noi îți dăm strălucire 
Și-ți mai dăm cel mai viu1 viitor.

IMN CĂTRE CELE 
DOUĂZECIȘIȘAPTE DE ARIPI 

ALE ȚARII
DUMITRU M. ION

Mă nasc pe iarba clipei ; mă adapă 
Pîrîul tău ; eu geamăn iți sunt, țară 
Și douăzecișișapte de aripe 
Sunt sfetnici roșii care ne-nconjoară.

Colina ta de miere și zăpadă
E cuibul plin de grîne-nmiresmate ; 
Un crîng de raze-mi bate la fereastră 
Și-n el sunt bucurii și libertate.

Destin de flamuri trupu-ți înfășoară - 
Eu geamăn orei tale-nfiorate 
De pururi imnuri către tine, țară.

Așez prin mii de leagăne-n cetate. 
Pe cîmpul tău, la flacăra ta rară 
îmi bucur mina odihnind pe carte.

Renasc pe iarba clipei; mă adapă 
Pîrîul tău ; eu geamăn îți sunt, țară 
Și douăzecișișapte de aripe 
Sunt sfetnici roșii care ne-nconjoară.

Cintec
VICTOR TULBURE

Din Drobeta la Suceava 
scapără pe țară slava 
și se vede de departe 
licărirea-i fără moarte.

De la Baia la Țiglina 
cîntă fierul și lumina 
și se-aude-n glii sămînța 
de la Pechea la Săpînța.

Frunză verde de jugastru 
roșu, galben și albastru 
fot ce e și ce se vede : 
stîncă, undă, spic, iivede, 
frunte, brațe, inimi, glasuri, 
fără tihnă și popasuri 
cu lumină se înnimbă 
și tot cresc și se tot schimbă.

Din Anina-n Neamț, la Piatra 
patrie, ți-e caldă vatra 
și mereu mai mîndru chipul ! 
Grîu-i unde-a fost nisipul. 
Satul s-a făcut cetate.
Din bordeie cresc palate.

Precum brazii voiniciei 
s-au făcut flăcăi, copiii 
și-au ajuns bărbați, flăcăii 
din Joseni la Gura-Văii. 
Iar din Tulcea la Sintana 
cit de mîndră-i Cosînzeana !

Dintr-un cap într-altul-al zării 
munca lor e fala țării 
căci partidul îi conduce 
către o culme ce străluce 
unde fericit poporul 
își înaltă viitorul 
luminat de-o stea, a vieții 
sub stindardul libertății !

PATRIA
TITUS VÎJEUPENTRU

Pentru străbunii care sînt fîntînă 
Sau sînt copaci în munte sau la șes 
Pentru creaința-n Patria Română 
E Ceaușescu-n frunte, REALES.

Pentru înaltu-i spirit de dreptate 
Pentru vorbirea-i plină de-nțeles 
Pentru victoriile noastre toate 
E Ceaușescu-n frunte, REALES.

Pentru ca țara, cea cu nume sfînt 
Unde legendele de veac se țes 
Să aibă doar prieteni pe pămint, 
E Ceaușescu-n frunte, REALES.

Pentru poporul care azi există 
Cu inima aprinsă de Congres 
Iubită Românie socialistă 
E Ceaușescu-n frunte, REALES.

ȘTEFAN DINCA 
elev la Școala militară

Patrie, altoi de aor, 
patrie crescînd spre soare 
patrie cu tricolor, 
patrie nemuritoare. 
Patrie crescînd frumos, 
patrie-n eternitate, 
fiul tău e norocos 
că le-nvață-aici pe toate. 
Patrie ca o iubire, 
patrie nepieritoare, 
verbul nostru a fi-fire 
se conjugă-n fiecare. 
Patrie cu liber cer, 
patrie cu liber soare, 
al prezentului echer 
proiectează-n depărtare 
semnul tău de devenire, 
semnul tău de biruinți, 
semnul nostru de unire, 
sub privirile-ți fierbinți. 
Patrie ca o lumină, 
patrie nepieritoare, 
verbul nostru a fi-fire : 
îl conjugi în fiecare.

CE A ÎNSEMNAT ANUL 1974 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ?

Acum, cînd facem bilanțul unui an în care, printr-o fericită 
îngemănare, celor trei decenii de libertate și demnitate socia
listă românească, le-a răspuns, firesc și necesar, temerara 
deschidere spre viitorul comunist pe care ne-a conferit-o Con
gresul partidului, să facem împreună, tineri cititori, și bilanțul 
propriei noastre vîrste. Desigur, nu am putut cuprinde aici fie
care dintre cele trei milioane de biografii cu care tinăra gene
rație își poate atesta dreptul de a semna cu propriile sale 
fapte, cu propria sa viață, paginile acestui bilanț. Totuși, să 
întrebăm :

1. Care este cea mai puternică reușită a dum
neavoastră din întreg anul 1974 ?

2. Care este cea mai prețioasă învățătură pe 
care ați desprins-o din munca și viața a- 
cestui an ?

„POATE CĂ CE K< 
POVESTESC EU ACUM 

INTERESEAZĂ MAI 

MULTI TINERI"3

• ION GRAMA, lăcătuș 
secția a Il-a montaj — în
treprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie" — Bucu
rești.

1) . Poate că ce vă povestesc 
eu acum interesează pe mai 
mulți tineri. Vă povestesc, pen
tru că eu cred că nu există nu
mai o istorie mare a poporului 
întreg, ci există și istoria noas
tră personală, a fiecăruia, cu 
care contribuim la istoria pa
triei. Așa, de pildă, pentru noi, 
cei 90 de tineri din secție, cea 
mai mare reușită a acestui an 
a fost aceea că am reușit să 
participăm la una dintre cele 
mai importante „premiere" nu 
doar ale întreprinderii, ci și 
ale țării — construind pentru 
prima dată, in atelierul nostru, 
un recuperator. Și succesul, nu 
este numai unul economic, de 
producție, ci și unul moral, o- 
menesc. Vedeți dumneavoastră, 
noi in secție avem fiecare pro
fesii diferite, și sarcina aceas
ta a presupus să ne organizăm 
în așa fel munca Incit să for
măm cu adevărat o echipă. Cu 
ocazia îndeplinirii acestor sar
cini, căutind Împreună soluții, 
chibzuind împreună cum am lu
crat și cum trebuie să lucrăm, 
ne-am legat, ne-am unit extra
ordinar de mult și nu cred că 
astăzi am putea să ne mai des
părțim.

Acum, cînd v-am spus toate 
acestea, eu m-am gîndit că in 
anul 1974 la noi în uzină s-au 
întîmplat lucruri mult mai mari; 
de pildă, s-au realizat sarcinile 
de producție pe primii patru 
ani ai cincinalului încă de la 
27 iulie, iar acum, în decem
brie, lucrăm în contul lunii mai 
1975. Dar, chiar așa, neînsem
nată cum poate părea, pentru 
mine și pentru tovarășii mei 
această intîmplare care v-am 
povestit-o rămîne amintirea 
cea mai de preț.

2) . în ce privește învățătura 
de viață pe care avem să o lu
ăm cu noi din 1974, ea este le
gată tot de intîmplarea pe care 
v-am povestit-o. Mă bucur din 
tot sufletul că această inițiati
vă am găsit-o așa de exact 
formulată în Codul principiilor 
și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste ; „Fiecare comunist 
este obligat să îndeplinească 
fără șovăială însărcinările date 
de partid, să se achite cu înalt 
spirit de răspundere în toate 
îndatoririle ce-i revin în func

ția ce o îndeplinește, la locul 
său de muncă, in întreaga sa 
activitate".

„MANDAT DE TINĂR 

DELEGAT"
• ILEANA ANTONES

CU, studentă anul V I.M.F. 
București.

1) . Cea mai puternică aminti
re a acestui an rămîne pentru 
mine legată de înalta cinste de 
a fi participat ca delegat la 
Congresul al XI-leaal partidului, 
de a fi luat cuvîntul în plenul său 
pentru a da glas hotăririi una
nime a studențimii de a se pre
găti temeinic pentru muncă și 
viață. Aparținem unei profesii 
care este intim legată de însuși 
sensul umanist al politicii par
tidului și de aceea pentru noi, 
a ne pregăti pentru viață mai 
înseamnă și a fi credincios o- 
mului. acelor care se străduiesc 
să îi asigure sănătatea, fericirea, 
demnitatea. Ori de cite ori re
trăiesc emoționantele clipe ale 
Congresului mă întorc cu gîn- 
dul la cuvintele străbunului 
nostru jurămînt de profesie și 
îmi promit mie însămi să fiu 
întotdeauna demnă de înalta 
lui severitate.

2) . Ideea de care mă leagă 
cea mai puternică impresie, șl 
care a devenit pentru mine o 
adevărată axiomă morală este 
aceea pe care o exprima tova
rășul Nicolae Ceaușescu : „Vă 
chemăm, dragi tovarăși și prie
teni. cetățeni ai României so
cialiste, la muncă, la luptă ho- 
tărită". Ele mi-au relevat 
profundul conținut etic al ope
rei sociale și politice pe care 
sintem chemați să o făurim și, 
totodată, mi-am întărit convin
gerea că trăim un timp al ma
ximei seriozități, în care succe
sul colectiv depinde nemijlocit 
de felul în care fiecare ne vom 
face datoria, de exigența cu 
care ne vom aprecia faptele, 
munca, viața.

„EU AM AVUT BUCURIA 
SĂ ÎMP'INESC 18 ANI 

ÎN ZILELE

CONGRESULUI"
• CONSTANTIN PREO

TEASA, elev Ia Liceul agri
col din Caracal.

1). Ep am avut bucuria să 
împlinesc 18 ani în zilele Con
gresului. 18 ani, vîrsta marilor 
întrebări, vîrsta marilor proiec
te. Mă surprindeam deseori în 
aceste zile gindindu-mă la mine 
însumi, Ia drumul meu în via
ță și gîndul mă ducea spre uni
versul de idei și de fapte pe 
care-1 conțineau documentele 
Congresului. îmi spuneam ci
tind Raportul, Programul sau 
Directivele : „aici voi trăi și eu". 

Am avut atunci cu toată pu
terea sentimentul că tot ceea ce 
prefigurează documentele Con
gresului se adresează direct ti
neretului, generației mele care 
a avut bucuria de a păși pragul 
maturității în aceste zile de 
neuitat Și sint bucuros că pes
te ani am să pot spune, „eu 
mi-am aflat drumul in viață in 
zilele Congresului XI".

2). Curind după ce am împli
nit 18 ani am fost sărbătorit 
împreună cu alți muncitori și 
elevi de vîrsta mea, in cadru 
festiv. Cu acest prilej, dintre 
atitea urări și îndemnuri care 
ne-au fost adresate, una mi s-a 
părut deosebit de expresivă : 
„Trăiți într-o societate însetată 
de propria voastră tinerețe". 
Am asociat spontan aceste cu
vinte chemărilor pe care ni 
le-a adresat de la tribuna Con
gresului nouă, tineretului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
am înțeles mai bine că drumul 
de viată pentru care am optat 
este intru totul cel adevărat.

„MATURE ÎMPLINIRI"
• NIȚESCU CONSTANTIN, 

soldat t.r.
1 și 2) — Anul care se încheie, 

atit de bogat în evenimente, a 
fost deosebit de rodnic și pentru 
mine. In vară, după ce am ter
minat liceul, m-am situat prin
tre primii la examenul de baca
laureat. Apoi, drept încununare 
a perseverentei la învățătură, a 
devenit realitate și visul meu de 
a mă număra printre reusitii la 
Facultatea de construcții aero- 
spațiale, din cadrul Institutului 
politehnic — București.

Un eveniment, trăit cu inten
sitate, l-a constituit, de aseme
nea, intrarea mea în rîndurile 
celor ce slujesc țara sub drapel. 
Aici, la școala ostășiei, îmi de- 
săvîrșesc deprinderile pe care le 
implică exercitarea cu compe
tentă a celei mai înalte obligații 
a tuturor cetățenilor țării, con
semnată și în Codul principiilor 
și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste — apărarea patriei, a 
marilor ei cuceriri revoluționare. 
Recent, cu mina pe Drapelul u- 
nității, am depus Jurămîntul mi
litar. Marele legămînt față de 
Republica noastră dragă, de 
partid, de Comandantul nostru 
suprem îmi va călăuzi pașii în 
întreaga viață.

încheind un an cu atit de ma
ture împliniri, activitatea mea, 
desfășurată la școala politică a 
armatei, va încorpora, sînt sigur, 
alte și alte împliniri, demne de 
a fi încrustate în biografia con
tingentului meu.

„CEEA CE TREBUIE 
SĂ ÎNȚELEAGĂ UN OM 

DINTR-UN SUCCES"
• GHEORGHE KERE- 

KES, mecanizator la S.M.A. 
Lcnauheim, județul Timiș.

1 și 2). Nu cred că mă pot 
lăuda eu că am așa de multe 
și de bogate amintiri, dar cu 
una dintre ele sint convins că 
pot să mă mindresc. .Era la 
„ziua recoltei" care, anul aces
ta, s-a sărbătorit la Timișoara, 
in prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Noi, cei de la S.M.A. 
Lenauheim, eram cu toții emo
ționați de bucuria acestei în- 
tîlniri și, în același timp, aștep
tam cu înfrigurare rezultatele 
întrecerii socialiste. Cînd s-au 
comunicat rezultatele și au auzit 
înaltele distincții pe care le-a 
primit stațiunea noastră, mi-am 
zis că acolo, în acele de
pășiri de plan, s-ar putea vorbi 

și ceva despre Gheorghe Kere- 
kes și bătrinul lui tractor. Era 
un tractor pe care-1 aveam de 
patru ani și nu m-am îndurat 
să-1 schimb pînă nu aflu rezul
tatele întrecerii. Ceea ce am și 
făcut.

Acum am un tractor nou și 
sper ca și cu el să contribui la 
alte, mai bune rezultate ale 
stațiunii noastre. Mă mai între
bați ce am înțeles din această 
intîmplare ? Nimic altceva de- 
cit ce trebuie să ințeleagă orice 
om din bucuria unui succes la 
care a contribuit și el.

„A CONSTRUI 
ÎNSEAMNĂ A ȘTI"

• AUREL CARSTOIU, 
student, președinte A.S.C., 
Facultatea de automatică.

1) — Reușită 1 încă nu pot 
vorbi de o reușită, ci de un 
drum spre reușitele, viitoare. 
Drumul din anul 1974 a fost a- 
preciat de profesorii mei cu nota 
10 pe linie în cel de-al treilea 
an de studenție, dar eu cred 
că pot considera reușite per
sonale. reușitele generale ale 
învătămintului în 1974.

Mă gindesc uneori că biogra
fiile noastre, ale celor care a- 
bia am trecut de 20 de ani, sînt 
foarte simple și foarte asemă
nătoare. A mea, se aseamănă 
în datele ei esențiale cu biogra
fiile celor 150 000 purtînd titlul 
de student. Cu toții am avut o 
copilărie, am urmat școala, ur
măm facultatea. Devenim.

Condiția noastră de tineri, de 
studenti. căpătind, fără exagera
re. in fiecare an, alte dimensiuni 
și alte răspunderi. O afirmă un 
tinăr care, în fiecare din cei 
patru ani ai studenției sale, a 
respirat aerul înnoitor al școlii 
urcate la altă altitudine a îm
plinirilor.

De pildă, acest an universi
tar. L-am început în septem
brie. Ni se ura „spor la învăță
tură" în noul an universitar la 
o distanță de două zile de la 
marea reuniune de lucru consa
crată învățămîntului superior, 
prima de acest gen în țara 
noastră, organizată din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Asta înseamnă că 
începem un an universitar 
de excepție. în zilele în care 
partidul dialoga cu țara, avînd 
în față documentele programa
tice ale Congresului, s-a găsit 
răgazul pentru o dezbatere a- 
nume dedicată școlii superioare, 
îmi îngădui să afirm că învă
țăm într-o școală revoluționară, 
hărăzită noului. Secretarului 
general al partidului datorăm 
concepția profund revoluțio
nară potrivit căreia studen
ții învață — cercetind și pro- 
ducînd. produc — învătînd și 
cercetind, cercetează — învățînd 
și producînd. Noi, cîteva mii de 
studenti și dascăli am pro
dus pînă în septembrie în 
valoare de peste 10 milioa
ne lei și ne propunem să 
producem dublu ; proiectele și 
contractele de cercetare se ridi
cau la 48 milioane, urmind ca 
cifra să fie, de asemenea, dubla
tă. Am reținut evenimentul re
marcabil al Inaugurării unui 
model — unui pilot de fapt — 
de învățămînt, cercetare și pro
ducție care-1 constituie platfor
ma — orașul fizicii — de la 
Măgurele. Am notat în agenda 
de lucru a studenților chemarea 
expresă adresată de secretarul 
general tineretului universitar 
la consfătuirea consacrată cer
cetării științifice de a învăța 
pentru nou, pentru inovație, 
pentru cercetare, pentru pro

ducție, pentru cincinalul revo
luției tehnico-știintifice. Cred 
că sintem, treizeci de mii acei 
studenți care ne facem studiile 
la școala cercetării științifice.

2). — Că sintem o generație fa
vorizată și nu trebuie să ne pară 
rău că biografiile noastre sint 
atit de simple și atit de asemă
nătoare. Din ele se vor naște, 
dorim, ne angajăm, biografii de 
profesioniști și cetățeni pentru 
mîinele națiunii comuniste.

„A ÎNVĂȚA -PRODU
CED Șl CERCETÎND"

• ADINA LAZAR, secre
tar U.T.C., Liceul nr. 11 
Cluj.

1) Ca secretar U.T.C., îmi per
mit să vorbesc de un succes al 
colectivului școlii care este, de
sigur. și al meu. Acest an 
școlar inceput în anul 1974 
a fost marcat în liceul nos
tru de inaugurarea microîn- 
treprinderii școlii, condusă de 
elevi uteciști. Avem plan da 
producție. Avem norme demuiu 
că. Ne-am angajat să economi* 
sim materiale și energie elec
trică. Clasele-atelier se află în 
întrecere socialistă. Ne putem 
gindi cu justificare la contri
buția elevilor la autofinanțare | 
am propus de altfel conducerii 
școlii să accepte inițiativa or
ganizației U.T.C. ca elevii să 
lucreze, în echipe, prin rotație, 
și în vacanțe, incit microîntre- 
prinderea noastră să product 
continuu. Producem învățind, 
și ne putem numi, cred, de pe 
acum, nu viitori constructori, 
ci constructori. Iată, in mic,' un 
crîmpei de viață școlară dirț 
marele tot pe care-1 constituie 
invățâmintul nostru legat de 
viață, de producție. E fascinant 
pentru un adolescent să se sim
tă participant la opera pe care 
o înfăptuiește țara. Noi trăim 
acest sentiment al participării, 
al angajării.

Se construiește o societate 
luminoasă, operă care nu poate 
fi înfăptuită decit de oameni 
luminați. Pentru că a construi 
înseamnă a ști. Cei care vor ști 
să construiască cu competență, 
în spiritul vremurilor previzi
bile din planurile țării, sintem, 
dacă ne numărăm toți cei care 
învățăm, mai mari și mai mici, 
peste patru milioane. O armată 
de tineri studioși într-o școală 
aflată in competiție cu școli din 
cele mai dezvoltate din lume. 
Eu. noi, deci, ne aflăm, ca e- 
levi, în această competiție de 
prestigiu. Știind că in această 
competiție, școala românească 
se află în plutonul din frunte, 
mindria este cu atit mai mare. 
In toamnă, în școlile noastre o 
generație de colegi au inaugu
rat trecerea la generalizarea 
primei trepte de liceu. Dacă 
mă gindesc bine, elevii dintr-a 
șasea de azi, vor înscrie in bio
grafia lor trecerea la generali
zarea, în 1980, a liceului de 12 
ani. E tonic să cunoști și să 
trăiești aceste realități.

2) —Sintem mai mult de patru 
milioane și se spune că noi, a- 
ceste milioane de tineri, dacă 
realizăm în ateliere numai un 
sfert din norma unui muncitor 
calificat, putem constitui pen
tru țară un milion de forță de 
muncă. Mi se pare o sublimă 
laudă la adresa celor care în
vață, că țara ne consideră și ne 
așteaptă să fim încă din anii de 
școală, o parte a întregului ..re 
poartă titlul de oameni ai .un
cii.

Anchetă realizată 
de ȘERBAN CIONOFF 
și LUCREȚIA LUSTIG

ROMÂNIA FILM VĂ RECOMANDĂ
TREI FILME DIN REPERTORIUL LUNII IANUARIE

Realizat de Casa de Filme 5 Regia : MIRCEA DRAGAN
O pagină glorioasă din lupta poporului român pentru independență și integri

tatea teritoriului național.
In distribuție : Gheorghe Cozoriei, Gheorghe Dinieă, Violeta Andrei, Toma 

Dimitriu, Sandina Stan, Geo Barton.

O producție a Casei de Filme 3 Regia : CONSTANTIN VAENI
Un film remarcabil prin originalitatea structurii dramatice, factura insolită a 

suspensului și calitățile interpretării.
Cu : Gheorghe Dinieă, Gabriel Oseciuc, Victor Rebengiuc, Cornelia Pavlovici, 

George Mihaiță, Theo Partisch.
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AGENDA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Mi
litar Suprem, șeful statului Niger, locotenent-colonel SEYN1 
KOUNTCHE, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc sincer pentru mesajul de felicitare pe care mi 
l-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele.

Transmit Excelenței Voastre cele mai fierbinți urări de feri
cire, iar poporului român multă prosperitate. •

Cu cea mai inaltă considerație frățească.

Mobilizindu-și toate forțele pentru îmbună
tățirea activității comerciale, lucrătorii din co
merțul socialist raportează îndeplinirea sarcini
lor de plan privind desfacerile de mărfuri că
tre populație pe anul 1974, creindu-se astfel 
condiții ca pînă la 31 decembrie să se reali
zeze o depășire de 1 220 milioane Iei.

în telegrama adresată, cu acest prilej Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se spune : 
Vă asigurăm iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din comerțul

socialist nu vor precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin 
din documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., 
vor munci cu exigență și inalt spirit de răspun
dere, din prima zi a Noului An, în vederea rea
lizării sarcinilor pe anul 1975, adueîndu-și pc a- 
ceastă cale contribuția, împreună cu întregul nos
tru popor, la transpunerea în viață a politicii 
partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noastră, de creștere 
continuă a nivelului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii.

România
4 — 12 ianuarie 1975

AL VILEA CAMPIONAT MONDIAL

. CINE VA

I

CUCERI
PREȚIOSUL TROFEU ?

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii. Guineea, AHMED 
SEKOU TOURE, următoarea telegramă:

Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Guineea, imi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa în numele 
poporului român și al meu personal călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, multă putere de muncă 
in îndeplinirea înaltei misiuni încredințate de poporul guineez 
prieten.

Alegerea dumneavoastră pentru a treia oară ca președinte al 
țării este o mărturie a prețuirii și stimei de care vă bucurați 
din partea poporului guineez, a devotamentului și dăruirii revo
luționare față de aspirațiile sale de continuă dezvoltare econo
mică și socială și de consolidare a independenței naționale.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate 
militantă dintre partidele și popoarele noastre, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Guineea, se vor dezvolta și 
întări, în interesul nostru comun, al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

★ ★

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a pri
mit din partea ministrului afa
cerilor externe al Republicii

Coasta de Fildeș, Arsene As
souan Usher, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările 
adresate cu ocazia sărbătorii 
naționale a acestei țări.

VACAWA PE VALEA
FOTOREPORTAJUL 

ZILEI

MANIFESTĂRI DEDICATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII pe 

în
în seria manifestărilor care 

ne desfășoară pe cuprinsul ju
dețului Brăila, în cinstea ani
versării Republicii, duminică, 
sub genericul „La steagul trico
lor al Republicii" a avut loc la 

> sala „Progresul" un spectacol o- 
magial la care și-au dat con
cursul actori ai Teatrului muni
cipal, corul „Armonia", precum 
și formații din cluburile 
țreprinderile brăilene.

★
Căminele culturale și 

de cultură din județele 
Caraș-Severin și Timiș au găz
duit, duminică, bogate manifes
tări cultural-artistice închinate 
aniversării Republicii. Cu acest 
prilej, formațiile artistice de a- 
matori din comunele bănățene, 
au susținut montaje literar-mu- 
zicale. concerte corale, spectaco-

și în-

casele 
Arad,

în Editura politică
Materiale în sprijinul 
învățămîntului poli
tico-ideologic și eco

nomic de masă

le de cîntece și jocuri populare 
românești și ale naționalităților 
conlocuitoare. Totodată, la case
le pionierilor din Timișoara, Re
șița, Arad, și din alte localități, 
ansambluri pionierești au pre
zentat spectacole festive de cîn
tece și versuri patriotice.

★
în tabăra interjudețeană U.T.C. 

Galați, a avut loc sîmbătâ o șe
zătoare literară la care și-au 
dat concursul criticul Valeriu 
Râpeanu, directorul Editurii 
Mihail Eminescu și poeții Ni
colae Dragoș, Nicolae Oancea, 
Ion Trandafir. Ion Chirie, Ma
ria Petra, Simon Azarescu și 
Stelian Vicol. în fața celor pes
te 450 de participanți, membri 
ai activului U.T.C. din licee și 
școli profesionale din județele 
Galați, Tulcea, Constanța, Bră
ila, Buzău și Vaslui, criticul 
Valeriu Râpeanu a vorbit des
pre importanța și semnificația 
actului editorial, iar poeții au 
citit versuri însuflețite de dra
goste pentru patrie. Cu o seară 
înainte, a avut loc o întîlnire 
asemănătoare la Biblioteca 
..V. A. Urechia" din Galați, în- 
tîlnire precedată de o frumoa
să expoziție de carte editată la 
editura Mihail Eminescu.

Dacă filele calendarului nu 
s-ar apropia de sfîrșit, ai crede 
că aici, la Posada, a venit pri
măvara. Soarele sărută culmile 
munților, se furișează printre 
crengile dezgolite ca intr-un joc 
de-a v-ați-ascunselea. într-o 
asemenea zi, elevii din școlile 
județului Prahova au pornit în 
drumeție. De data aceasta 
platoul Răzoare. Un motiv
plus pentru a-și îmbogăți cu
noștințele pentru concursul cine 
știe, ciștigă: „Valea Prahovei — 
ieri și azi". „Salutări" de la 
Posada". După tradiționala 
urare, fetele s-au gîndit să serie 
colegilor cum și-au petrecut 
prima parte a vacanței de iarnă. 
Să nu uităm concursurile ~ 
tive, serile distractive cu 
mai „excelenți" dansatori, 
rile de poezie. Și mai ales 
gii, pe Adrian Pavlovschi 
vine după un turneu de 
susținut de echipa de volei

spor- 
cei 
se- 

cole- 
care

Școlii sportive din Ploiești, ocu
panta locului I, pe fetele din 
echipa de handbal a aceleiași 
scoli, care au în palmares locul I, 
pe Florin Marin din anul IV 
de la Liceul M. Viteazul, auto
rul aparatului de verificare a 
legilor mecanice și al unui apa
rat de electroliză, pe poetele în 
devenire Rodica Șerban și Ru- 
xandra Manolescu. Și cel mai 
esențial lucru ce nu trebuie ui
tat : prietenia, 
elementul 
rei.

De cum 
devine al 
este frumos. Iar studenții 
șase centre universitare (Bucu
rești, (Cluj-Napoca, Timișoara, 
Iași, Bacău, Pitești) aflați in Ta
băra alpină de schi — 303 din 
Bușteni știu să prețuiască 
timpul. Pentru că vremea este 
excelentă, unii urcă la Babele, 
alții merg în drumeție la Poiana

colegialitatea,
definitoriu al tabe-
treci Sinaia decorul 
sezonului. Ninge și 

din

Izvoare. Gura Diham. Seara, ac
tivitățile sînt la fel de atractive: 
dans, sport, jocuri mecanice, 
discuții amicale, audiții mu
zicale.

Seara, Titi Turcoiu, directorul 
taberei a tot măsurat cu pri
virea cerul. Totul părea să fie 
normal. Dar dimineața cînd stu- 
denți au pornit spre gară cerul 
s-a burzuluit și a început să 
,împuște" cu măzăriche. Dar 
cine-i poate opri pe schiori ? în 
cele din urmă pînă și cerul s-a 
dat de partea lor, luminîndu-se. 
Clăbucetul a fost luat cu asalt.

Și dacă ne întrecem, s-o fa
cem măcar cu cronometrul în 
mînă. Este primul concurs or
ganizat în tabără. Participanți, 
cu diferite preocupări : 
Lazăr, student la teatru, 
„coboară artistic". Dorin 
viitor jurist, Roth Csaba, 
cian, ca și Neculai Neagu. 
în echipa de oină „T~ 
tea" București. Se 
printre porți, se coboară verti
ginos și Roth Csaba iese învin
gător.

Vacanță pe Valea Prahovei, 
cu veselie, soare și zăpadă. Cu 
brazi pudrați, cu obrajii săru
tați de soare.

Dinu 
deci 

Reiss, 
fizi- 

ambii 
.Universita- 

dansează

Anul sportiv '75 debutează cu 
o competiție internațională de 
anvergură pe care o găzduiește 
țara noastră : cel de-al Vl-lea 
Campionat Mondial Universitar 
de Handbal (4—12 ianuarie) 
Așa cum am mai anunțat, la a- 
ceastă întrecere a studenților 
handbaliști participă echipe din 
12 țări, precum și 4 formații de 
club studențești din centrele 
unde se desfășoară întrecerile 
grupelor. Dar iată componența 
acestor grupe și localitățile res
pective : grupa A — Cluj-Na
poca : Cehoslovacia, R. F. Ger
mania, Tunisia și „U“ Cluj-Na
poca ; grupa B — Galați : Ita
lia, Spania, U.R.S.S. și C.S.U. 
Galați ; grupa C — Iași : Franța, 
Polonia, România și Agronomia 
Iași ; grupa C — Timișoara : 
Bulgaria, Iugoslavia, Japonia și 
Poli. Timișoara. O singură pri
vire 
doar cu excepția Suediei și a 
R. D. Germane, restul țărilor 
cu handbal puternic dezvoltat 
sînt toate reprezentate la marea 
competiție găzduită de țara 
noastră sub egida F.I.S.U. Tă
ria și spectaculozitatea con
fruntărilor sînt atestate și de 
un alt fapt : in formațiile care 
și-au înscris prezența la acea
stă întrecere supremă figurează 
un mare număr de componenți 
ai loturilor naționale, apoi ju
cători tineri, care sînt rodați 
cu acest prilej în vederea par
ticipării la preliminariile și 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Din reprezentativa stu
dențească a României, bună
oară, nu vor lipsi campionii
mondiali — Orban, Kicsid, Bir- 
talan, Cosma, Stockl, Dan Ma
rin precum și alți tineri dornici 
de afirmare. In orice caz lupta

și se poate constata că

pentru cucerirea prețiosului 
trofeu — a cărui imagine o pu
blicăm, alăturat, în premieră — 
va fi foarte dîrză, animată. A- 
matorii de handbal din cele 4 
centre care găzduiesc întreceri-

le din cadrul grupelor, la 
se adaugă Capitala țării, 
nicipiile Pitești și Ploiești 
se organizează turneul semifi
nal, turneul pentru locurile 
9—12 și, desigur, finala pot fi 
încă de pe-acum fericiți pentru 
ocazia ce li se oferă de a ve
dea spectacole handbalistice de 
inaltă clasă, știut fiind că spor
tivii studenți practică, In ge
neral, un handbal tehnic, ele
vat, plin de fantezie și virtuozi
tate. îi anunțăm că primele 
jocuri .vor avea loc
4 ianuarie, incepînd de la orele 
17. Al doilea meci al „cuplaju
lui handbalistic" începe la o- 
rele 18,15.

Pe de altă parte trebuie re
marcată străduința organizato
rilor 
de a 
diții tehnice de joc — înce- 
nind 2 ___ "__ 11 ,1
terminînd cu calitatea sălilor, 
cu condițiile de cazare, odihnă 
și transport. De asemenea, pro
gramul sejurului delegațiilor 
sportivilor studenți pentru 
timpul pe care-1 petrec în di
feritele localități din 
tră, prevede o serie 
spectacole și vizite 
economice, instituții 
mint, muzee etc.

întrucît în zilele 
delegațiile de sportivi studenți 
vor începe să sosească — pri
ma a și sosit, deja — este vor
ba de selecționata universitară 
a Franței — ziarul nostru, în 
numele cititorilor săi, urează 
un călduros „Bun venit parti- 
cipanților Ia Campionatul Mon
dial Universitar de Handbal 1“

care 
mu- 
unde

sîmbătă.

— (U.A.S.C.R. — F.I.S.U.) 
asigura cele mai bune con-
cu arbitrii internaționali și

țara noas- 
de acțiuni, 
în unități 
de învăță-

următoare

Ion Mitran: PARTID, 
STAT, DEMOCRAȚIE (Di
namica vieții politice în 
procesul 
socialiste 
voltate).

Apărută 
tlcă, lucrarea tratează, în lu
mina documentelor , Congre
sului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, princi
palele aspecte ale creșterii 
rolului conducător al parti
dului în dirijarea conștientă 
a Întregii activități sociale, 
de realizare a Programului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism, rolul statului socia- 

st, conținutul complex al a- 
sribuțillor sale interne și ex
terne. direcțiile fundamenta
le ale adîncirii 
socialiste în tara

Prin conținutul 
dul de tratare, 
adresează în primul rind ce
lor care studiază documen
tele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. in cadrul învăță- 
mîntului politico-ideologic și 
economic, precum și altor 
cercuri largi de cititori.

făuririi societății 
multilateral dez-

in Editura poli

democrației 
noastră.
$i prin mo- 
lucrarea se

;:s::

I. c.

LIDIA POPESCU 
VASILE RANGA

• ACTUALITATEA LA
BOX: Ultimul gong ui... 

anului

V. CĂBULEA
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LUNI, 30 DECEMBRIE 1974
NEMURITORII: Patria (orele 

9,30; 12,15; 15; 17,30; 20); București 
(orele 9.3Q; 12,15; 15; 17,30; 20).

FERMA SUSPICIUNILOR: Scala 
(orele 9,30; 11,45; 14,15; 16,45; 19,15); 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

UN ZÎMBET PENTRU MAI TÎR- 
ZIU: Central (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

MICUL DEJUN LA 
Luceafărul (orele 9,15: 
17,30; 20,15); Favorit
15,30; 18; 20,30); Victoria 
9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE WALT DISNEY: Capitol 
(orele 10; 12: 14; 16; 18,15; 20,15).

TREI ALUNE PENTRU CENU
ȘĂREASĂ: Doina (orele H,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,15) — la ora 9,45 
program de desene animate.

BRIGADA DIVERSE IN ALER
TĂ : Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE: Feroviar '(orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15): Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45); 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

9,15; 11,30;

TIFFANY: 
13; 14,45;
(orele 12;

(orele

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

UN GENTLEMAN IN VESTUL 
SĂLBATIC: Excelsior (orele 9;
11,30; 15; 17,30; 20); Gloria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Tomis 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

CAVALERII TEUTONI: Buzești 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30); Giulești 
(orele 15.30; 19): Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

O SCRISOARE PENTRU SCOT
LAND YARD: Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DUHUL AURULUI: Unirea (ore
le 16; 18; 20).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: Dacia 
(orele 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30).

URMĂRIT, URMĂRITĂ: Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15); Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA ACHI
TA: Bucegi (orele 15,30; 17,45; 20).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

TOM SAWYER: Cotroceni (ore
le 15,30; 18; 20.15).

BUNICUL SIBERIAN: Ferentari 
(orele 15,30; 18: 20,15).

LOCOTENENT COLUMBO: Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20); Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 2(1,15).

AGENTUL STRANIU: Pacea (o- 
rele 15,30: 18; 20.15); Flacăra (ore
le 15,30: 18

IZVOARE: Cringași (orele 16; 19).
TALENTE ȘI ADMIRATORI: 

Viitorul (orele 16: 18: 20).
TIMPURI NOI: Aurora (orele 9; 

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).
PRIETENA MEA SYBILLE: Mo

șilor (orele 16; 18; 20).
NONA: Popular (orele 15,30; 18; 

20,15).
O MADONA ÎN PLUS: Munca 

(orele 16; 18; 20),
O ZI DE NOIEMBRIE: Cosmos 

(orele 15.30; 18; 20,15).
CRONICA VERII FIERBINȚI: 

Arta (orele 15,30; 19).
ULTIMELE LOR CUVINTE: VI- 

tan (orele 15,30; 18; 20.15).
TATĂL RISIPITOR: Rahova (o- 

rele 16: 18; 20).
DEPARTE DE TIPPERARY: Pro

gresul (orele 15,30; 18; 20,15).
IUBIRE: înfrățirea (orele 15,30; 

18; 20,15).

șoarâ; 18,10 România ’74; Pentru 
o lume mai bunâ și mai dreaptă;
18.40 Eroi ai reportajelor noastre ;
19.10 Tragerea ADzaS; 19,20 1001
de seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 
Glas biruitor al României. Spec
tacol muzical-literar-coregrafic 
dedicat aniversării
20.40 Film artistic:
22.10 24 de ore.

Republicii; 
„Asediul";

LUNI, 30 DECEMBRIE 1974
PROGRAMUL I

14,30 Telex: 14,35 Cîntec de via
tă nouă; 15,00 Emisiune în limba 
maghiară; 17,30 Tribuna TV; 17,50 
Tinerețe milenară — muzică

PROGRAMUL II
14,30 Telex; 14,35

ra săptămînii; 14,45 
Carpațl; 15,00 Întîlnire cu 
operetei lui Gherase ~ 
„Lăsați-mă să cint“; 
neu de vacanță: Din lumea ani
malelor; 16,40 Cîntec nou de via
ță bună — muzică populară; 17,00 
Film serial: „Legenda lui Stulp- 
ner“; 17,55 Publicitate: 18.00 Do
cumentar TV; 18,20 Tezaur mu
zical românesc; 18,50 Bucureștlul, 
azi; 19,05 Baletul românesc con
temporan; 19.20 1001 de seri; 19.30 
Telejurnal; 20.00 Inscripții pe ce
luloid : Chjpul nou al țării ; 20,35 
Floarea mea, România — muzi
că ușoară; 20,55 Muzee și expo
ziții; 21.15 — Ce știm și ce nu 
știm despre... 21,45 — Bijuterii
muzicale ; 22,10 — 24 de ore.

Avanpremie- 
Vacanță în 

eroii 
Dendrino 

15,15 Mati-

LUNI, 30 DECEMBRIE 1914
Teatrul de Comedie: PREȘUL — 

ora 19.30: Teatrul Giulești: MA
REA EXPEDIȚIE — ora 19.30.

Ultimul act al sezonului com- 
petițional pugilistic s-a con
sumat sîmbătă seară, în sala 
Floreasca din Capitală, care a 
găzduit finala „Cupei F.R.B.", 
ediția 1974, opunînd formațiile 
Farul Constanța și Box Club 
Brăila, învingătoare în fazele 
preliminare. A fost o gală cu 
puține „capete de afiș", astfel 
că nu a avut darul să stîmeas- 
că prea mare interes în rindul 
iubitorilor 
De altfel, 
finală, ca 
mifinale, 
cu două zile, tot în sala Flo
reasca, au fost de o factură 
tehnică modestă, așa cum au 
apreciat și antrenorii emeriți 
Ion Popa și Ion Chiriac.

Dintre protagoniști lăsau spe
ranțe posesorii centurilor de 
campioni republicani : I. Fare- 
din (categoria muscă) și Ilie 
Dascălu (categoria grea). însă 
evoluția lor din ring nu a co
respuns așteptărilor. Ei au pă
rut obosiți după acest sezon 
bogat în competiții internațio
nale, se vedea că așteaptă gon
gul final și... vacanta. Ilie 
Dascălu a fost pus in dificul
tate de tînărul pugilist brăilean 
Gh. Bunea, — meciul închein- 
du-se cu un rezultat de egali
tate. Confruntările au purtat 
amprenta unor dispute dirze, 
marcate, însă, de serioase lip
suri de ordin tehnic și tactic. 
Boxerii nu mizau decît pe for
ță. Ceea ce e mult prea puțin. 
Totuși dintre învingători pot fi 
menționați : Ion Adam. Augus
tin Iacob, Lică Constantin, I. 
Memet (Farul). Irimia Cuman, 
Constantin Cocîrlea și Cosiică 
Dafinoiu (B. C. Brăila), 
și-au disputat șansele 
doare.

Trofeul a revenit, din 
chipei Farul Constanța 
nor Adrian Teodorescu), 
terminat. învingătoare 
rul de 24—20.

sportului cu mănuși, 
cele 11 meciuri din 

și întrecerile din se- 
programate în urmă

, care 
cu ar-
nou e- 
(antre- 
care a 

cu sco-
M. L.

O NOUA FORMULA TEHNICA

almanahurile
preferate ?

UNIVERSALCOOP atractive excursii

Cîștiguri în bani, 
autoturisme „Dacia 
1300", „Moskvici 408/ 
412", „Skoda S 100"

tragerea extraordinară

A NOULUI AN LA

CASA DE CULTURA 
A SECTORULUI 8 
.ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 

POPOARE"

Vă oferă posibilitatea 
să vă însușiți lucrările 

de :

CASA DE CULTURĂ
A SECTORULUI 6

UNIVERSITATEA
POPULARĂ

VACANȚA FOTBALISTICĂ
Interviu-blitz cu NELU NUNWEILLER

Dinamo își reia antrenamentele la Cumpătul, la 3 ianuarie 
în luna februarie, un turneu de 5 jocuri în Maroc și Spania

Scurta vacanță de iarnă a fot
baliștilor de la Dinamo se va în
cheia Ia 3 ianuarie, așa cum 
ne-a informat maestrul emerit 
al sportului Ion Nunwciller. an
trenor secund, cu care am avut, 
ieri, o scurtă convorbire.

„în sezonul de primăvară, ju
cătorii noștri vor susține mai 
multe partide dificile in cadrul 
campionatului ca și pe plan in
ternational. cu lotul republican. 
Așa că am redus din perioada 
vacanței, uimind să începem 
pregătirile încă din primele zile 
ale anului 1975. Respectiv, iotul 
se va reuni în ziua de 4 ianua
rie. cînd va efectua obișnuitul 
control medical. Vor lipsi de Ia 
primul „apel" CORNEL DINU 
și MIRCEA LUCESCU. Miercuri 
1 ianuarie, ei urmează să se de- 
plasese în Franța, fiind invitați 
de conducerea echipei F. C. 
Nimcs, pentru a participa Ia 
meciul festiv prilejuit de retra
gerea din activitatea competi- 
tionaiă a fostului lor coleg de 
club. ION PÎRCALAB. Luni 6 ia
nuarie. echipa noastră se va de-

piasa Ia Sinaia, pentru a susți
ne primele antrenamente in aer 
liber, pe un teren din Cumpă
tul.

— Aveți în program si unele 
meciuri amicale, premergătoare 
returului ?

— Spre sfirșitul lunii ianuarie 
vom susține cîteva jocuri ami
cale. la Sinaia și in Capitală. 
Apoi, in luna februarie avem 
programat un turneu de 5 jocuri 
in Maroc și Spania. Va fi un 
test util in vederea importante
lor confruntări din returul 
campionatului.

— Obiectivul principal ?.,.
— Firește, dorim să ne menți

nem pe prima poziție în clasa
ment și, în final, să recucerim 
titlul de campioni. Va fi destul 
de greu, mai ales că mare parte 
dintre jucători vor fi solicitați și 
în meciurile Ioturilor naționale, 
A, B și tineret, din sezonul de 
primăvară. Totuși, sperăm să ne 
realizăm obiectivul propus.

M. LERESCU

Librăria „Cartea prin 
poștă" str. Serg. Nuțu 

Ion nr. 8—12, Sector

6, București, asigură 
celor interesați primi

rea la domiciliu a ur-

peste hotare.

Se extrag în total 68 
de numere față de 52 

ca la tragerea extra
ordinară a Revelionu-

lui de anul trecut.

motoarelor almana
huri pe 1975: Scînteia, 
Magazin, Flacăra, Fe

meia, Sportul, Satelor, 

Cinema. Trimiteți co

manda printr-o carte 
poștală. Plata se face 
la primirea coletului.

Alte amănunte

prospectele 
în agențiile

nosport.
Sîmbătâ 4

existente

1975, este ULTIMA ZI 

pentru procurarea bi 

letelor.
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Loto-Pro-

ianuarie,

LOTO DACTILOGRAFIE- 
SECRETARIAT 

prin cursuri complete 
de 15 zile, o lună și 
două luni ; începerea 
la data înscrierii ; GA
RANTEAZĂ REUȘITA 

De asemenea, organi
zează cursuri de :
- LIMBA ENGLEZĂ
- LIMBA GERMANĂ
- CROITORIE
- BALET și PJAN 

(pentru copii)

înscrierile și infor
mații la sediul institu
ției zilnic, B-dul Bucu
reștii Noi, nr. 66, P-ța 

Marx-Enaels, tel. 
6714 70

ANUNȚĂ 
deschiderea cursurilor 

de :
DACTILOGRAFIE 

curs rapid una lună 
și două luni, înce
perea la data înscrierii,

DEPANARE RADIO 
și TELEVIZOARE

DESEN TEHNIC 
durata două luni.

CROITORIE
LIMBI STRĂINE 

ENGLEZĂ, 
FRANCEZĂ, 
GERMANĂ.

Informații și înscrieri 
la sediul Casei de 
Cultură, Calea Raho- 

vei 151, telefon 
23 6661-41 0403.

TENIS
în sala Complexului sportiv 

„23 August" din Capitală au 
luat sfîrșit duminică după-a- 
miază întrecerile competiției 
de tenis dotată cu „Cupa 30 
Decembrie".

în cele trei finale disputate 
s-au înregistrat 'următoarele 
rezultate : simplu femei : Vir
ginia Ruzici — Mariana Simio- 
nescu 7—5, 6—3 ; dublu băr
bați : Toma Ovici, Dumitru 
Hărădău — Petre Mărmureanu, 
Gheorghe Boaghe 6—3, 6—1 ; 
dublu femei : Virginia Ruzici. 
Florența Mihai — Simona Nun- 
weiller, Mariana Hadgiu 6—1. 
6—3.

VOLEI
Rezultate înregistrate ieri în 

cadrul campionatelor diviziei A 
la volei : feminin (la Sibiu) : 
Penicilina Iași — C.S.U. Ga
lați 3—0 : Medicina București — 
Spartac București 3—0 ; Dina
mo — Universitatea Timișoara 
3—0 ; Constructorul București
— Universitatea Craiova 3—0 ; 
Rapid — I.E.F.S. 3—0 ; mascu
lin (la Bacău) : C.S.M. Suceava
— Petrolul Ploiești 3—2 ; Steaua
— Rapid 3—0 ; Dinamo — Uni
versitatea Craiova 3—0.

TURISCEVA: PROIECTELE 
MELE PENTRU 75

Campioana mondială de gim
nastică Ludmila Turișceva a 
împărtășit corespondenților de 
presă proiectele sale pentru a- 
nul 1975. „Anul ce vine va fi o 
etapă foarte importantă în pre
gătirea Jocurilor Olimpice de 
Ia Montreal. Voi concura la în
trecerile Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S., la campiona
tele europene și la alte citeva 
mari competiții internaționale. 
Anul viitor voi absolvi Institu
tul Pedagogic, iar teza mea de 
aspirantură va fi „Psihologia 
sportului". Deci, un an foarte 
greu în care va trebui să mă 
împart între școală, sala de an
trenament și diversele concur
suri în care voi fi angrenată. 
Dar va trebui să fac totul pen
tru a reuși, fiindcă în mod si
gur, în 1980, la 
la Moscova, voi 
tatoare".

Olimpiada de 
fi doar spec

„MATRA" SE
DIN MOTIVE DE ECONOMII
Directorul general al Socie

tății de automobile „Matra", 
J. L. Lagardere, a anunțat re
tragerea din competiții a acestei

RETRAGE

SCHI
i-a Predeal a avut loc ieri 

deschiderea oficială a sezonului 
de schi.

în proba masculină de sla
lom paralel, victoria a revenit 
lui Dan Cristea (Dinamo), iar 
la feminin, pe primul loc s-a cla
sat Minodora Munteanu (I.P. 
Oradea). Cursa rezervată junio
rilor a fost ciștigată de Con
stantin Pană (Lie. Exp. de schi 
Predeal).

Alte rezultate: juniori (5 km): 
Moise Girpacea (Lie. Exp. de 
schi Predeal) — 19’22” ; juni
oare (3 km) : Cornelia Mititelu 
(Lie. Exp. de schi Predeal) — 
14’37”.

TIR
în noua sală de tir din Par

cul sportiv Dinamo au luat 
sfîrșit intrecerile „Cupei Româ
niei" Ia arme cu aer comprimat.

în proba feminină de armă — 
40 focuri, pe primul loc s-a si
tuat Melania Petrescu (Dina
mo). cu rezultatul de 383 puncte 
(record național egalat).

în proba de pistol, campionul 
mondial Dan Iuga (Dinamo) — 
382 puncte, l-a întrecut pe Ion 
Corneliu (Steaua), clasat pe lo
cul secund cu 331 puncte.

motive de economii, 
noastre nu ne mai 
menținem în curse 

mare capacitate, ast- 
i“ nu va mai fi-

mărci din 
„Deficitele 
permit să 
mașini de 
fel că .,Matra’ 
gura în viitor în Cursa de 24 de 
ore de la Le Mans, pe care a 
cîștigat-o la ultimele trei edi
ții. Este posibil totuși ca .,Ma
tra" să furnizeze motoare pen
tru mașinile de formula I ale 
automobilelor „Shadow" sau 
„Citanes", pilotul acestei com
binații urmînd să fie Jean Pi
erre Beltoise".

REUNIUNI ALE FORURILOR 
SPORTIVE

Cea de-a 76-a sesiune a Co
mitetului Internațional Olimpic, 
se va ține între 21—24 mai la 
Lausanne și va fi_precedată de 
trei reuniuni 
cutive.

La 16 mai 
Executivă se 
prezentanții 
pice naționale.

Tot din Lausanne se confir
mă patronarea de către C.I.O. 
a Jocurilor Olimpice meditera- 
niene ce vor avea loc anul vii
tor la Alger, între 24 august și 
6 septembrie.

ale Comisiei exe-

ia Roma, Comisia 
va întruni cu re- 
Comitetelor Olim-



OASPEȚI Al U.T.C. VORBESC «SCINTEII TI
NERETULUI». O rubrică devenită familiară ci
titorilor noștri. O rubrică menită să favorizeze 
dialogul cu exponenți ai tinerei generații de 
pretutindeni. O rubrică ale cărei materiale sin
tetizează elocvent prestigiul pe care l-a dobîn- 
dit U.T.C., prețuirea rolului său în mișcarea in
ternațională de tineret, înalta apreciere acor
dată succeselor tineretului român în ampla 
operă constructivă din patria noastră.

Acum, la sfîrșit de an, răsfoim bloc-notesul re
porterului, readucînd în coloanele ziarului ex
trase din răspunsurile primite de la reprezen
tanți ai unor organizații de tineret și studenți a- 
flați în România la invitația U.T.C. și U.A.S.C.R. 
Le reluăm în ordinea 
tiparului.

în care au văzut lumina

NGUYEN VAN VI, repre- 
al Uniunii Tineretului

• 
zentant 
Muncitor „Ho Și Min" din R.D. 
Vietnam : „De tineretul român 
și de organizația sa - Uniunea 
Tineretului Comunist - ne leagă 
trainice sentimente frățești. Par
tidul Comunist Român, guvernul 
României, poporul și tineretul 
român au manifestat o deplină 
solidaritate cu cauza noastră 
dreaptă și poporul nostru vă 
mulțumește cu caldă recunoș
tință".

• RENZO IMBENI, secretar 
general al Comitetului Central 
al Federației Tineretului Comu
nist din Italia : „Tineretul român 
a jucat și joacă un rol impor
tant în mișcarea internațională 
de tineret. Am apreciat tot
deauna contribuția activă, va
loroasă, a tineretului român, 
a U.T.C., la lupta pentru des
tindere, pentru relații de prie
tenie și colaborare internațio
nală, pentru progresul securi
tății și păcii în Europa și în 
lume, pe baza independenței

ț și autodeterminării popoarelor".

• MAKAYA LAZARE, secretar 
al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Socialist Congo- 
lez din R. P. Congo : „Prețuim 
sincer activitatea U.T.C., efica
citatea reală a muncii pe care 
o desfășoară în rîndurile tine
retului, capacitatea de a răs
punde cu succes sarcinilor im
portante ce i-au fost încredin
țate".

• PETER HONETH, președin
tele Asociațiilor Studențești din 
Suedia : „Inițiativa de a orga
niza seminarul «Studenții și 
securitatea europeană» este 
foarte bună. între organizațiile 
studențești din România și'Sue- 
dia există de multă vreme le
gături cordiale, prietenești".

• DRAGOVAN LUKIC, stu
dent la Universitatea din Bel
grad : „Personal, ca și în nu
mele colegilor mei iugoslavi, 
apreciez desfășurarea semina
rului «Studenții și securitatea 
europeană», nivelul său, efortu
rile deosebite depuse de că
tre organizatori, eforturi pen
tru care le sîntem recunoscă
tori. De mult n-am mai asistat 
la un seminar cu o participare 
atît de largă și de reprezenta
tivă".

• PATRICK OJONG, secretar 
al Comitetului Central al Ligii 
Tineretului Congresului Națio
nal al Poporului din 
Leone : „Sînt fericit că am re
venit la București. Cele văzute 
mi-au demonstrat contribuția 
importantă pe care tineretul o 
are în construcția socialistă. 
Progresele economice, succese
le obținute de industria româ
nească, ne bucură pentru că ti
nerii României, tinerii din țările 
socialiste, ne sînt prieteni ade- 
vărați, sinceri".

• DR. IN SOKAN, reprezen
tant al Tineretului F.U.N.K. 
(Cambodgia) : „Despre tineretul 
și poporul român vorbim tot
deauna cu sentimente de alea
să prietenie și profundă grati
tudine. în momentele dificile ale 
istoriei noastre am cunoscut 
mai bine pe adevărații prie
teni ai Cambodgiei. Nu vom 
uita niciodată prețiosul sprijin 
pe care l-am primit și îl primim

I 
\ 
\ 
\

din partea României pe toate 
planurile...".

• ANTONIO CASTRO MO- 
YEN, membru al Comitetului 
Executiv al Tineretului Patriotic 
al Muncii din Guatemala : 
„între U.T.C. și organizația 
noastră au fost și sînt relații

unei istorii care în multe pri
vințe este comună. Experiența 
de luptă și de sacrificii a ti
neretului și poporului român 
o cunoaștem și o prețuim. Avem 
aceleași năzuințe în lupta an- 
tiimperialistă. Apreciem mult 
spri|inul activ, militant al Ro
mâniei socialiste. Dorim să dez
voltăm actualele legături, să le 
extindem".
• JEAN MARIE LUTUMBA, 

reprezentant al Tineretului Miș
cării Populare pentru Elibera
rea Angolei : „De la bun în
ceput aș vrea să subliniez uti
litatea deosebită, buna organi
zare și desfășurare a semina
rului bilateral U.T.C.-M.P.J. 
(Mișcarea Pan-Africană a Tine
retului) și rezultatele sale pozi
tive. A fost un schimb de im
presii și opinii intens și fertil 
asupra problemelor continen
tului african. Aș vrea, de ase
menea, să subliniez marele inte
res pe care le-au prezentat 
pentru noi rapoartele și inter
vențiile reprezentanților tine
retului român la seminar, din 
care am luat cunoștință de o 
experiență deosebit de utilă 
pentru noi".

• IDRISSA DABO, reprezen
tant al Tineretului P.A.I.G.C.:

adevărat semnificativ îl repre
zintă faptul că în afara acestei 
diversități de păreri s-a reali
zat un remarcabil grad de u- 
nitate, de solidaritate, în pri
vința cauzelor de fond ale 
problemelor populației și în 
privința necesității acțiunii u- 
nite pentru a rezolva aceste 
probleme. Apreciez spiritul de 
cooperare al reprezentanților 
români, eforturile lor neobosite 
pentru reușita conferinței și do
resc să mulțumesc tineretului 
român pentru calda sa ospita
litate".
• JACQUES DESCHACHT, re

dactor șef al publicației „Nu", 
organ al Tineretului Socialist 
(flamand) din Belgia : „M-a 
frapat puternic conștiința și 
voința poporului și tineretului 
român de a realiza obiectivul 
dezvoltării economice a țării".

• KALCIO IVANOV, redactor 
al ziarului „Narodna Mladei" 
din Sofia (Bulgaria) : „Am venit 
pentru prima dată în România. 
Sîntem vecini și prieteni. Știam 
foarte multe despre România 
iar ceea ce am văzut depășeș
te așteptările. Ca economist, 
am fost extrem de interesat de 
marile succese realizate în toa-

Sentimente de caldă prietenie
față de tineretul român,

înaltă apreciere contribuției 
personale a Excelenței Sale la 
asigurarea unui climat de pace, 
securitate și înțelegere 
națiuni, la promovarea 
relații noi, democratice, 
state, hotârîrii sale de a mili
ta neobosit pentru instaurarea

între 
unor 
între
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* Sierra

foarte bune. Dorim să strîngem 
și mai mult aceste legături. Ti
neretul Patriotic al Muncii din 
Guatemala exprimă o înaltă 
considerație față de activitatea 
U.T.C. din România în mișcarea 
internațională de tineret".
• ABDELHAKIM TEKAYA, se

cretarul general ai Uniunii Tu
nisiene a Organizațiilor de Ti
neret : „Vizita în România ne-a 
permis să cunoaștem tineretul 
acestei țări, activa sa participa- 

constructivă pe ca- 
român o reali-

re la opera 
re poporul 
zează".

• THAMI
al secției de tineret și studenți 
a Congresului Național African 
din Africa de Sud : „Relațiile.cu 
U.T.C. sînt foarte bune și cu
nosc o dezvoltare continuă. Sîn- 
tem foarte fericiți că .ne .aflăm 
în România și dorința noastră 
cea mai fierbinte este aceea 
de a avea posibilitatea să pri
mim cît mai repede reprezen
tanți ai tineretului român în- 
tr-o Africă de Sud liberă, din 
care apartheidul și toate for
mele de asuprire să fie defini
tiv eliminate".

e DJAN Ml RION, vicepre
ședinte al C.C. al Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socialist 
din R.P.D. Coreeană : „în zilele 
petrecute în România am vizi
tat cîteva orașe, ne-am întîl- 
nit cu activiști ai U.T.C. și ai or
ganizației pionierilor, am făcut 
schimburi de experiență. Peste 
tot am fost întîmpinați cu căl
dură, cu multă prietenie. Aceas
tă primire este dovada foarte 
bunelor relații ce unesc tine
retul _ și popoarele noastre, a 
forței prieteniei româno-core- 
ene".
• ABDELKADER NEGHRA, se

cretar național al Tineretului 
Frontului de Eliberare Naționa
lă din Algeria : „Legăturile ro- 
mâno-algeriene poartă urmele

SINDELO, membru

„Seminarul de la București este 
un sprijin în înțelegerea mai 
profundă a realităților conti
nentului nostru, în munca pe 
care o desfășurăm spre a ridica 
nivelul de conștiință al tinere
tului".
• MIHAIL BODNARENKO, se
cretar al Comitetului regional al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist Donețk (U.R.S.S.): „Pă
răsim frumoasa dumneavoastră 
țară cu impresii din cele mai 
alese. Luăm cu noi imaginea u- 
nui popor, a unui tineret an
gajat cu toate forțele în înde
plinirea sarcinilor istorice puse 
în fața României socialiste de 
către partid. Peste tot am ob
servat cu cît entuziasm a pri
mit tineretul sarcina îndeplinirii 

de 
el 

de
ca

te domeniile. Ceea ce mi-a lă
sat cea mai adîncă impresie 
este spiritul de răspundere cu 
care tineretul din România 
muncește...".
• ALEJANDRO DEL TORMES, 

redactor al revistei „Horizonte", 
a Uniunii Tineretului Comunist 
din Spania : „Impresia cea mai 
puternică pe care mi-a produs-o 
vizita în România se referă la 
importanța acordată tineretului, 
la rolul pe care organizația de 
tineret îl are în viața țării 
rol politic, social, 
cultural".

• ELIAS SFEIR, 
Uniunii Naționale 
din Universitatea

„Ne-a impresionat

economic și

• UN GRUP DE SPEOLOGI CEHOSLOVACI AU ÎNCEPUT O 
OPERAȚIUNE PUȚIN OBIȘNUITA PENTRU PROFESIUNEA 
LOR : stringerea monezilor de pe fundul unui lac subteran din- 
tr-o peșteră carstică aflată în apropierea localității Semila. Pen
tru aceasta, apa lacului va fi evacuată. Anual peștera de la Kry- 
nica — cunoscută zonă turistică — este vizitată de zeci de mii 
de turiști din țară și din străinătate. Aproape fiecare dintre aceș
tia aruncă în lac cite o monedă, pentru „îndeplinirea dorințelor", 
în acest sezon pe marginea lacului a poposit un număr record 
de turiști — peste 40 000. Speologii cehoslovaci presupun că actuala 
„recoltă" va fi mai mare decit cea de anul trecut, cind au fost 
recuperate monezi în valoare de 4 000 de coroane, care au fost 
predate băncii • PENTRU NOAPTEA DE REVELION, nu toată 
lumea își alege mijloacele corespunzătoare pentru a se aprovi
ziona cu băutură. Astfel, la Nancy, doi hoți au intrat în depozitul 
unui mare magazin de băuturi șl s-au aprovizionat din belșug, 
paguba fiind apreciată la circa 50 000 franci. Dacă pînă la reve
lion nu vor fi prinși, hoții și camarazii de petrecere vor „bene
ficia" de o masă copioasă, stropită din belșug cu zeci de sticle 
de whisky, șampanie, gin și rom și. se pare, că după aceea vor 
face șl o plimbare, deoarece au furat și camionul depozitului, 
care nu a fost încă găsit * CASTELUL DE LA NEUSCHWAN
STEIN _ UNA DINTRE CELE MAI VESTITE ATRACȚII TU
RISTICE, din pitoreasca regiune a Alpilor bavarezi — este ame
nințat cu distrugerea din cauza puternicei erodări a solului din 
împrejurime și a intemperiilor. Creație a fanteziei lui Ludovic al 
II-lea al Bavariei, castelul, vechi de o sută de ani, a fost vizitat 
în cursul anului 1974 de peste 700 000 de turiști. Autoritățile ba
vareze au pus la punct un plan în vederea salvării acestui im
portant obiectiv turistic, căruia Ii va fi, construit un fundament 
solid din ciment și-i vor fi consolidate zidurile. Proiectul, care 
va fi realizat anul viitor, va costa aproximativ un milion de 
mărci • LIPSA PĂDURILOR — CAUZA A INUNDAȚIILOR. 
Ploile torențiale care au căzut în martie anul acesta în Brazilia 
au durat două săptămînl fără întrerupere. Au ieșit din albia lor 
afluenții Amazoanelor și toate rîurile bazinului Parana, care au 
inundat numeroase localități și au cauzat un mare număr 
de victime omenești. Specialiștii au ajuns la concluzia că pricina 
acestui dezastru a fost masiva tăiere a pădurilor din ultimul de
ceniu. Astfel. în 1900 erau acoperite de păduri 5 părți din statul 
Rio Grande do Sul, dar în 1971 ele mai acopereau numai 2 la sută 
din teritoriul acestui stat. Lipsa de păduri provoacă reverberația 
radiațiilor solare, fenomen în urma căruia se formează norii și 
ploile. în ultimii ani, hidrologii au anunțat perturbarea ciclului 
hidrogeologic.

planului cincinal înainte 
termen, ca și modul cum 
răspunde chemării lansate 
U.T.C. de a se evidenția 
unul din factorii cei mai activi 
ai întrecerii socialiste".

o HEMMA DASSANAYAKE, 
secretar coordonator al Co
mitetului de organizare a Con
ferinței internaționale a tinere
tului pe problemele populației: 
„Sîntem conștienți de mult timp 
de importanța pe care președin
tele Ceaușescu, guvernul ro
mân, o acordă problemelor ti
neretului și ne exprimăm sa
tisfacția de a avea posibilita
tea ca această conferință să 
se desfășoare în România".

• ALEXANDER JON, secretar 
al Mișcării Internaționale a Ti
neretului și Studenților pentru 
Națiunile Unite (I.S.M.U.N.): 
„Părerea mea este că la Con
ferința internațională a tinere
tului pe problemele populației 
s-a realizat un schimb foarte 
larg de opinii care s-a expri
mat și în documentele finale. 
A f.ost un dialog viu, o dezba
tere în care s-au exprimat mul
te păreri. Dar elementul cu

președintele 
a Studenților 
Libaneiă din 

Beirut : „Ne-a impresionat în 
mod cu totul deosebit viziunea 
clară pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o are asu
pra întregii evoluții a eveni
mentelor internaționale, asu
pra marilor probleme care fră- 
mîntă astăzi omenirea. Dăm o

unei noi ordini economice 
politice internaționale".

• TAIJIRO FUKUSHIGE, 
copreședinte al Lipii Tineretu
lui Democrat din Japonia : 
„Cele două organizații - Liga 
Tineretului Democrat din Japo
nia și Uniunea Tineretului Co
munist din România - sînt le
gate prin trainice relații de. 
prietenie și solidaritate. Ele 
luptă împreună împotriva im
perialismului, sprijină popoare
le angajate în bătălia pentru li
bertate și independență. Rela
țiile dintre cele două organiza
ții sînt caracterizate de prin
cipiile egalității, independenței, 
neamestecului în treburile in
terne, solidarității. Este un lu
cru minunat că legăturile noas
tre sînt întemeiate pe asemenea 
principii, că aceste principii sînt 
respectate strict".

• JOAO LIZARDO, membru 
al Comisiei Centrale a Uniunii 
Studenților Comuniști din Por
tugalia și JOAQUIM EURICO, 
membru al Comisiei regionale 
Lisabona a Mișcării Tineretului 
Muncitoresc : „Avem încredere 
în viitorul relațiilor noastre. 
Părăsim România cu impresii 
dintre cele mai bune despre ti
neretul țării dumneavoastră an
gajat activ în toate sectoarele, 
dovedind o deosebită respon
sabilitate socială, ca și despre 
U.T.C. - organizație puternică 
care se bucură de prestigiu și 
de o mare influență printre ti
neri".

• KAO SU-LAN, membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, 
conducătoarea delegației de 
tineret din R. P. Chineză : 
„întreaga desfășurare a vizitei 
a fost extrem de interesantă și 
ne-a lăsat impresii extrem de 
profunde. Pretutindeni am vă
zut cum poporul și tineretul din 
România, sub conducerea Parti
dului Comunist Român și a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
luptă și muncește cu abnegație, 
hărnicie și entuziasm pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului cincinal... Dorim ca 
prietenia dintre tineretul celor 
două țări ale noastre și prie
tenia dintre popoarele celor 
două țări să dăinuiască în 
veci I". '

• ELIZABETH HILL, secretar 
general al Tineretului Comu
nist din Canada : „Impresiile 
din această vizită sînt deose
bit de pozitive. în primul rînd 
ne-am putut convinge că tine
retul român participă din plin 
la întreagg viață socială și 
politică a țării".

• GHIORGHIS LAȚIS, mem
bru al secretariatului Consiliu
lui Central al Organizației Pan- 
elene a Tineretului „Rigas Fe- 
reos" din Grecia : „Am găsit în 
România o ospitalitate since
ră, o caldă afecțiune față de 
tineretul și poporul grec. Sîn
tem fericiți de a fi avut un 
contact direct cu prefacerile re
voluționare din România, de a 
fi avut posibilitatea să cunoaș
tem marile înfăptuiri din anii 
socialismului".
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Tineri veniți din zone apropiate ale Terrei sau 

de la mii și mii de kilometri, tineri de pe toate 
continentele, tineri avînd opinii din cele mai di- ț 
ferite asupra realităților lumii în care trăim. Din-. 
colo de ceea ce reprezintă specificitatea fiecă
ruia dintre ei, constatăm o comună și unanimă 
simpatie față de România socialistă, față de tî- 
năra ei generație, năzuința de a lărgi legăturile 
cu U.T.C. și U.A.S.C.R. care se bucură de o deo
sebită prețuire pentru rolul dinamic, construc
tiv pe care îl au în mișcarea internațională de 
tineret și studenți, în lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor înaintate ale celor tineri de pretu
tindeni : o lume a păcii, progresului social și 
conlucrării fertile între națiuni stăpîne pe desti
nul lor.

Grupaj realizat ele M. RAMURA

*

* 
u

Manifestări consacrate
aniversării proclamării Republicii DEMONSTRAȚII

în România
în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 27 de ani 

de la proclamarea Republicii in țara noastră, la galeria de artă 
„F.E.N.A.L.C.O." din capitala Columbiei — Bogota — s-a des
chis expoziția de fotografii „România socialistă".

La Alexandria (Egipt), consulul general al țării noastre, loan 
Dobricean, a organizat o scară culturală, care a inclus un pro
gram de muzică românească, populară și clasică, și prezentarea 
unor filme documentare realizate de studiourile românești. Au 
participat oameni de cultură și artă, membri ai corpului consu
lar, un numeros public.

In orașul israelian Nazaret Hit a fost organizată o manifes
tare în cadrul căreia primarul orașului, Mordechai Allon, a 
vorbit despre semnificația evenimentului de la 30 Decembrie 

1947, despre realizările obținute de poporul român în perioada 
care a trecut de atunci, despre politica de pace și înțelegere 
între popoare, de dezvoltare a relațiilor cu toate țările lumii, 
promovată de România. In încheiere, au fost prezentate filmul 
artistic „Facerea lumii" și documentarul „București", care s-au 
bucurat de o bună primire din partea celor prezenți.

relațiilor cu țările socialiste
Interviu al primului ministru al guvernului 

de tranziție din Mozambic
Primul ministru al gu

vernului de tranziție din Mo
zambic, Joaquim Chissano, mem
bru al C.C. al Frontului de Eli
berare din Mozambic, a declarat 
în cadrul unui interviu că 
FRELIMO a considerat și consi
deră că reglementarea politică 
a problemelor litigioase la masa 
tratativelor este cel mai. sigu» 
mijloc de rezolvare a probleme
lor internaționale, cu toate că 
timp de un deceniu poporul mo- 
zambican a fost nevoit să-și a- 
pere libertatea cu arma în mină 
in lupta cu colonialismul portu
ghez.

Ca urmare a îmbunătățirii cli
matului politic internațional, a 
arătat Chissano, au fost posibi
le, într-un anumit grad, și suc
cesele obținute anul acesta de 
mișcările de eliberare naționa
lă din sudul Africii. în același 
timp, trebuie precizat că aces
te succese sînt o urmare logică 
a luptei pe care ani îndelun
gați au dus-o popoarele din 
Mozambic, Angola. Namibia, 
Rhodesia și R.S.A. Un sprijin 
prețios pentru cauza lor dreaptă 
a fost acordat de forțele progre
siste din întreaga lume, în pri
mul rînd de țările socialiste, de 
partidele comuniste și muncito
rești din țările occidentale, de 
statele lumii a treia.

„Noi acordăm o importanță 
deosebită întăririi și extinderii

STARE DE URGENȚA 
ÎN BANGLADESH

Trupe si forțe paramilitare au 
ocupat poziții strategice în lo
calitățile Republicii Bangladesh, 
ca urmare a proclamării, sîm- 
bătă. a stării de urgentă. Toate 
activitățile politice au fost sus
pendate, grevele interzise, iar 
drepturile fundamentale sistate, 
în baza unei proclamații a pre
ședintelui Muhammadullah. în 
proclamație se arată că aceste 
măsuri au fost luate pentru a 
combate activitățile subversive, 
nerespectarea legilor si pentru 
a se pune capăt omuciderilor e- 
fectuate în secret.

într-o notă înaintată de gu
vern presei spre publicare, se 
arată că „securitatea tării și via
ta ei economică au fost ame
nințate de tulburări interne" de
clanșate de „un grup de persoa
ne care s-au opus căii de elibe
rare și au făcut tot posibilul 
pentru a împiedica independenta 
statului Bangladesh".

Guvernul a fost însărcinat cu 
adoptarea unor legi pentru pro
tejarea vieții economice a Re
publicii Bangladesh și pentru 
apărarea și menținerea ordinei 
publice.

pe scurt

STUDENJEȘTI 
LA BANGKOK

contactelor noaătre multilatera
le cu țările socialiste,' a subliniat 
Joaquim Chissano. Recentele vi
zite ale președintelui FRELIMO, 
Samora Machel, într-o serie de 
țări socialiste din Europa con
firmă dezvoltarea relațiilor tra
diționale între FRELIMO și a- 
ceste state, între popoarele țări
lor noastre. Noi dăm o înaltă ‘ 
prețuire rezultatelor pozitive ale 
acestor vizite", a arătat primul 
ministru al guvernului de tran
ziție din Mozambic.

Tn capitala Tailandei au 
avut loc puternice demon
strații studențești împotriva 
întoarcerii în țară a fostului 
prim-ministru, Thanom Kitti- 
Kachorn. Aproximativ 5 000 
de manifestanți au organizat 
un miting la universitatea 
Tammasat, cerînd guvernului 
ca fostul lider al regimului 
militar din Tailanda să fie 
judecat de un tribunal popu
lar special.

La 27 decembrie, sub un 
nume fals, Thanom Kittika- 
chorn a sosit la Bangkok, 
dar a .fost recunoscut și 
arestat.

Pentru a preîntîmpina iz
bucnirea unor incidente, gu
vernul a dat ordin armatei 
terestre, forțelor aeriene și 
maritime să se mențină în 
stare de alarmă.

Guvernul militar condus 
de Kittikachorn a fost răs
turnat în octombrie 1973, în 
urma unor mari manifestații 
populare, care au avut loc, 
timp de zece zile, la Bang
kok. Deschiderea focului de 
către armată asupra studen
ților în timpul manifestații
lor din octombrie anul tre
cut a provocat puternice in
cidente în urma cărora Kit
tikachorn și alți membri ai 
regimului militar au fost o- 
bligați să părăsească Tai
landa.

înt convins că 
oamenii de ști
ință cubanezi 
vor elabora o 
amplă și amă
nunțită istorie a

revoluției și că aceasta va 
fi o carte care se va citi cu 
pasiune pe orice meridian al 
globului.

Am văzut Cuba și i-am 
cunoscut oamenii — veseli, 
frumoși, bucuroși de orice 
manifestare de prietenie sin
ceră. Uneori, aveam senzația 
că surprind în ochii interlo
cutorilor strălucirea din pri
virea omului care a depășit 
un obstacol greu — și care 
i-a întărit încrederea în si
ne, l-a făcut mai bărbat, mai 
hotării. „Blocada a făcut 
simțită pînă la ultimele con
secințe rezultatele politicii de 
dependență economică" — 
îmi spunea un ziarist cuba
nez. Nimic sau aproape ni
mic din ceea ce se producea

era culegător de banane, vîn- 
zător ambulant, șofer, era tot 
ce poate fi un om pus Ia dis
poziția altora, numai stăpin 
nu.

Logodnica lui Janito, fetele 
cubaneze, de-o frumusețe 
tulburătoare erau... dar ce nu 
erau...

Și peste tot plutea o ve
selie înșelătoare, obligatorie 
pentru decorul celor veniți 
din nordul american să eva
deze din cămine convențio
nale, să trateze afaceri sau 
să găsească noi surse de îna
vuțire pe spinarea 
por condamnat la 
tism și o viață de

Dar totul are un 
cu șaisprezece ani
lumea a fost răsturnată și a 
început o lungă perioadă de 
consolidare a ceea ce s-a cu
cerit.

Și a fost apoi blocada. 
Cumplită, grea, dezastruoa
să, inumană. Dar oricît de

unui po- 
analfabe- 

mizerie. 
capăt. Și 
în urmă

W/ffl CUBEI
însemnări de PETRU ISPAS

Anul acesta, în So
malia, școlile medii 
rămin închise, cu sin
gura excepție a elevi
lor din anul IV, scrie 
intr-un reportaj revis
ta italiană RINASCI- 
TA, reportaj din care 
publicăm extrase. Cei
lalți tineri, intre 14 
și 17 ani au o sarci
nă diferită de a- 
ceea de a studia : au 
plecat în hățiș, la sate, 
printre nomazi și ță
rani să-i învețe scrie
rea somaleză. Este cea 
de-a doua etapă a 
campaniei de alfabeti
zare in masă, începută 
în primăvara anului 
1973. Dar această etapă 
are un grad de dificul
tate deosebit. Nu este 
vorba numai de re
percusiunile crizei eco
nomice internaționale 
care nu a întirziat să 
se facă simțită in So
malia. Există seceta 
care bîntuie din vara 
trecută și care înain
tează astăzi în unele 
regiuni din centrul și 
nordul țării.

Prima etapă a cam
paniei a avut drept o- 
biectiv alfabetizarea 
populației din orașe și 
din centrele urbane 
minore, cu rezultatul 
important de peste 90 
la sută de alfabetizați. 
Apoi, răminca să se 
înfrunte imensa regiu
ne de hățișuri și micile 
sate răspindite in zo
nele agricole, la care 
încă nu se ajunsese. 
Cu alte cuvinte, pro
blema era aceea, pe

care revoluția și-a 
pus-o acum cinci ani, 
de a realiza o dezvol
tare care să elimine 
deosebirea dintre oraș 
și sat, dintre lumea 
urbană și lumea să
tească și mai cu sea
mă cea nomadă.

Marile proiecte de 
transformare structu-

sului, orientarea poli
tică, vaccinarea și e- 
ducația sanitară a 
populației, vaccinarea 
animalelor și, in cele 
din urmă, recensămin- 
tul — primul recensă- 
mint dih Somalia — 
incepind din ianuarie 
anul viitor. Intr-ade
văr, campania rurală

din presa străină
Tinerii somalezi în 
bătălia alfabetizării

rală a țării, legate, 
printre altele de pla
nul cincinal început 
în primăvara trecută, 
după cel trienal de 
tranziție, cer o trans
formare culturală care 
să determine partici
parea la realizarea lor 
a tuturor maselor 
populare.

împreună cu 50 000 
elevi din școlile medii 
și cu profesorii lor au 
fost mobilizați infir
mieri, medici, veteri
nari, soldați din arma
ta populară afectați 
serviciilor logistice. In 
esență, obiectivele sint 
cinci : învățarea scri-

va dura opt luni, poate 
zece, și programul 
este, desigur, îndrăz
neț, dar bine gindit.

„Nu putem merge în 
hățișuri — spunea un 
conducător somalez — 
numai cu table de 
scris, cărți, creioane, 
caiete. Riscăm să nu 
fim înțeleși. Trebuie 
să legăm alfabetizarea 
de primele nevoi ale 
țăranului, ale nomadu
lui, să le demonstrăm 
din ce în ce mai bine 
că statul se gîndește 
la ei, să-i facem să 
simtă prezența activă 
a revoluției și să ex
plicăm, astfel, utilita

tea cunoașterii scrierii 
și chiar a recensămîn- 
tului".

„Pe scurt, ne-am or
ganizat astfel —a con
tinuat el : S-au creat 
grupuri de zece elevi, 
un profesor care are 
doar sarcina să supra
vegheze munca lor, 
plus un infirmier civil, 
un infirmier veterinar, 
un gulwade (miliția ti
neretului), un funcțio
nar tehnico-adminis- 
trativ pentru a asista 
Ia operațiunile de re
cenzare ; aceste gru
puri merg în sate, ur
mează familiile noma
zilor, străbat in lung 
și în lat hățișurile, ca 
tot atitea celule în 
mișcare, trăiesc viața 
nomadului, a satului... 
Militarii îndeplinesc 
serviciile indispensabi
le (transportul lucruri
lor, de pildă), pe lingă 
faptul că ei colaborea
ză in orice domenii. 
Statul, care a avut gri
jă de transportul mi
ilor de patrule ce al
cătuiesc armata cam
paniei rurale, furnizea
ză echipamentele ne
cesare (cărțile tipărite 
special pentru țărani 
și păstori, caietele, 
creioanele ș.a.m.d., 
pînă Ia textele deja 
pregătite), îi învață și 
primele noțiuni de a- 
gricultură și de crește
re modernă a vitelor 
într-adevăr produc
tive".

• GUVERNUL Republicii Ni
caragua a acceptat, simbătă 
noaptea, condițiile formulate de 
„Frontul Sandinist de Elibera
re". ai cărui membri au ocupat 
reședința fostului ministru al a- 
griculturii. Jose Maria Castillo, 
luînd ca ostateci 19 persoane. 
Printre ostateci figurează și 
personalități oficiale — minis
trul de externe. Luis Valle Oli
vares, și ambasadorii nicara- 
guaieni la Washington si la Na
țiunile Unite.

în cadrul unei conferințe de 
presă, Efrain Hueso. secretar de 
presă și pentru problemele in
formațiilor la Președinția Repu
blicii. a anuntat că „guvernul a 
acceptat să elibereze un număr 
de douăzeci de prizonieri și să 
achite răscumpărarea de cinți 
milioane de dolari", solicitată 
în schimbul eliberării ostateci- 
lor. „Guvernul este, de aseme
nea. gata să asigure transporta
rea grupului de membri ai 
„Frontului Sandinist de Elibe
rare". precum și a ostatecilor 
lor. într-un loc care nu a fost 
încă indicat" a adăugat Efrain 
Hueso.
• CRIZA ENERGETICA a în

răutățit o situație care deja nu 
era prea roză — apreciază agen
ția United Press International, 
referindu-se la situația econo
mică a țărilor membre ale Pie
ței comune. Inflația a ajuns la 
25 la sută în Italia și Marea 
Britanie și s-a dublat în toate 
celelalte țări comunitare vest- 
europene. exceptînd R.F. Ger
mania. în ceea ce privește șo
majul, experții C.E.E. consideră 
că acesta se va ridica. în cursul 
iernii, la 4,1 milioane persoane.

în țară, nu putea să fie des
făcut direct pe piața internă. 
Vitele erau tăiate în vapoare- 
abator și duse la Miami, unde 
carnea era tranșată și apoi 
adusă și revîndută, cubanezu
lui. La fel zahărul, fructele, 
legumele. Pe insulă nu exis
tau depozite frigorifice, ma
gazii corespunzătoare pentru 
fructe, întreprinderi prelucră
toare. Ața se aducea din A- 
merica, nasturii se aduceau 
din America, șireturile se adu
ceau din America, panglicile 
colorate pentru Carnaval se 
aduceau din America, pinza 
pentru pantaloni, și ea, era 
adusă tot din America, za
hărul mergea peste ocean în 
America, fructele mergeau în 
America, minereul atit de bo
gat în nichel mergea in Ame
rica și ceea ce nu putea fi 
trimis veneau nababii ame
ricani să consume la fața lo
cului. Pentru ei erau cele 
mai frumoase hoteluri, ale 
lor erau cele mai elegante 
vile, la dispoziția lor plajele 
cele mai bune, ale lor colțu
rile cele mai îneîntătoare ale 
extraordinarei naturi cuba
neze.

Cubanezilor le rămăsese 
dreptul de a-i servi pe alții.

Janito deschidea ușa liftu
lui, arătindu-și dinții albi 
într-un zîmbet cuceritor. Ja
nito văcsuia ghetele și cinta. 
Janito era chelner, mătură
tor, cultiva trestia de zahăr,

totală a fost, ea nu a putut 
să îngenuncheze un popor vi
teaz. Astăzi, falimentul ace
lei politici este evident. Dar 
cite eforturi s-au cerut acestui 
minunat popor. Problema pri
mordială care se punea era 
aceea a cadrelor. Cea mai 
mare parte a vechilor specia
liști părăsise țara. Trebuiau 
pregătiți alții, din rindul ti
nerilor revoluționari, oa
meni capabili să ia pe cont 
propriu și în funcție de con
dițiile specifice construirea 
Cubei socialiste. Și treaba nu 
a fost ușoară. în anul școlar 
prerevoluționar. in școlile din 
Cuba învățau abia 890 000 de 
elevi. Anul școlar 1972—1973 
a fost frecventat de peste 2 
milioane de elevi ! Unul din 
trei cubanezi, astăzi, studiază, 
în aceeași perioadă de la 
25 000- de studenți, s-a ajuns 
la 43 000. în 1972—1973 s-a 
cheltuit, numai pentru învă- 
țămint de două ori mai mult 
decit toate cheltuielile buge
tare ale Cubei din 1958. S-a 
construit mult, pentru ca oa
menii să trăiască omenește, 
s-a organizat o rețea sanitară 
care a ajuns, de Ia 97 de spi
tale în 1958, la 235 în 1971.

S-au pregătit astfel, trep
tat, cu răbdare și multă răs
pundere, condițiile necesare 
pentru a se trece la o nouă 
etapă, aceea care va fi inau
gurată de primul plan cin
cinal al Cubei socialiste.

REDACȚIA Șt ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sclnteii". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oriclile poștale șl difuzorii din Întreprinderi șl Instituții — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Sclnteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente priu „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—68 P.O.B. — 2001. 40 362


