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Solemnitatea semnării
Tratatului de prietenie, 
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Sosirea in
Capitală

Joi dimineața, populația Ca
pitalei a întimpinat cu senti
mente frățești și caldă ospita
litate delegația ungară de par
tid și guvernamentală condusă 
de tovarășul Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră. In per
soana inalților oaspeți, poporul 
român salută întregul popor 
ungar prieten, constructor al 
socialismului.

Din delegație fac parte tovă
rășii Jeno Fock. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, Péter Vàlyi, 
membru al C. C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, Jănos Péter, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor externe, Ferenti 
Martin, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul a'erogării se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kâdâr, Ion 
Gheorghe Maurer și Jeno Fock. 
Sint arborate drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise în limbile 
română și maghiară. urările 
..Bun venit delegației de par
tid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Ungare“, „Tră
iască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre poporul 
român și poporul ungar“.

In întîmpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe Mau
rer. Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Dumitru Popa, Miron 
Constantinescu, Ion Ioniță, Cor
nel Burtică, Mihai Marinescu 
și Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe,

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, joi dimineața, la sediul 
Comitetului Central al P.C.R., 
în vizită protocolară, delega
ția de partid și guvernamen
tală a R.P. Ungare, condusă 
de tovarășul Jănos Kădăr, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. Din de-

Ioan Cotoț, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Budapesta.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, reprezentanți 
ai consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și 
germană, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su-
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legație fac parte tovarășii 
Jenô Fock, Péter Vălyi, Jânos 
Péter, Ferenc Martin.

La întrevedere au luat 
parte, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, Ioan Cotoț.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Teodor Marinescu, Octa- 
vian Groza.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

(Agerpres)

începerea 

convorbirilor oficiale
Joi la amiază, la Consiliul de 

Stat, au început convorbirile o- 
ficiale între delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Ungare.

Din partea română, la con
vorbiri participă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 

ministrul afacerilor externe, Ioan 
Cotoț, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Budapesta.

Participă, de asemenea, Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., Octa- 
vian Groza, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice, Nicolae Ecobescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Gheorghe 
Colț, director A.I. în M.A.E.

Din partea ungară iau parte 
tovarășii Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Jenö Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, Peter Vâlyi, 
membru al C.C. al P.M.S.U.,

DEJUN OFICIAL
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România au oferit, joi, un de
jun oficial, la Palatul Consiliului 
de Stat, în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Ungare, condusă 
de tovarășul Jânos Kâdâr.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer. 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdet, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Ion Ioniță, 

vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, Jânos Péter, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor externe, Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

Participă, de asemenea, Ka- 
tona Istvân, membru al CC. al 
P.M.S.U., șeful Secției propa
gandă și agitație a C.C. al 
P.M.S.U., Marjai Jôzsef, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Barity Miklos, șef de grup în 
M.A.E., Farkas Imre, director 
adjunct în M.A.E.

Cele două delegații s-au infor
mat reciproc asupra realizărilor 
dobîndite de Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară în edificarea 
societății socialiste, precum și a- 
supra preocupărilor actuale și

(Continuare în pag. a lll-a)

Cornel Burtică, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Au luat parte tovarășii Jeno 
Fock, Péter Vălyi, Jânos Péter, 
Ferenc Martin, precum și per
soanele oficiale care însoțesc de
legația ungară.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Un
gare și Republicii Socialiste 
România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdâr au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

în seara zilei de 24 februarie, 
la Consiliul de Stat, a avut loc 
solemnitatea semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

în prezența tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdâr, Tra
tatul a fost semnat, din partea 
română, de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P .C. R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, iar din partea ungară de 
tovarășul Jeno Fock, membru al

Curâtarea tovarăsuluf 
Ion Gheorghe Maurer

Stimate tovarășe Kâdâr,
Stimate tovarășe Fock,
Stimați tovarăși,
în numele conducerii de partid și de stat a Ro

mâniei, al întregului nostru popor, doresc să dau 
glas satisfacției pe care o trăim acum, cîncl în
scriem împreună o pagină însemnată în cronica 
relațiilor de solidaritate frățească dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, prin semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară. Cu acest prilej vă adre
sez calde felicitări și exprim încrederea că tratatul 
va contribui la dezvoltarea multilaterală a legătu
rilor româno-ungare, slujind, totodată, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Faptele stau mărturie că în momente cruciale 
ale istoriei, cînd erau în joc interesele vitale și în
săși ființa lor, popoarele român și ungar s-au aflat 
nu o dată alături în lupta pentru apărarea acestor 
interese, pentru libertate și o viață mai bună. în 
pofida nenumăratelor legături ce uneau popoarele 
noastre vecine, clasele exploatatoare, marile puteri 
imperialiste au promovat o politică de învrăjbire 
națională, care s-a dovedit, în toate împrejurările,
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TRATAT
de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală între Republica Socialistă 

România și Republica Populară 

Ungară
Republica Socialistă Româ

nia și Republica Populară Un
gară,

hotărîte să întărească și să 
dezvolte continuu prietenia 
trainică, colaborarea și asis
tența mutuală dintre cele două 
state socialiste vecine,

subliniind rolul Tratatului 
româno-ungar de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, 
semnat la 24 ianuarie 1948, în 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două state,

avînd convingerea că dezvol
tarea relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Populară Ungară co
respunde intereselor funda
mentale ale popoarelor celor 
două țări, precum și interese
lor tuturor statelor socialiste 
și contribuie la întărirea uni
tății și coeziunii sistemului 
socialist mondial,

conștiente fiind că solidari
tatea internaționalistă a state
lor socialiste se întemeiază pe 

Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Florian Dănăla
che, Janos Fazekas, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, Miron 
Constantinescu, Ion Ioniță, Cor
nel Burtică, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. loan 
Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 

comunitatea orînduirii sociale, 
pe unitatea țelurilor și aspira
țiilor fundamentale, pe intere
sele comune ale luptei împo
triva imperialismului și reac- 
țiunii,

ferm hotărîte să contribuie 
la întărirea păcii și securității 
în Europa, la dezvoltarea co
laborării cu statele europene, 
indiferent de orînduirea lor 
socială și de a se împotrivi 
imperialismului, revanșismu- 
lui și militarismului,

dînd expresie hotărîrii lor 
ferme de a acționa în concor
danță cu prevederile Tratatu
lui de la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă din 14 mai 1955, în perioada 
de valabilitate a acestuia, care 
a fost încheiat ca răspuns la 
amenințarea grupării militare 
N.AT.O.,

călăuzindu-se după princi
piile și țelurile proclamate în 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite, 

ai guvernului, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte tovarășii Péter 
Vâlyi, Jânos Péter, Ferenc Mar
tin, ambasodrul R. P. Ungare la 
București, precum și persoanele 
oficiale ■ care însoțesc delegația 
ungară.

După semnarea Tratatului, în 
aplauzele celor prezenți, condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor două țări s-au felicitat căl
duros, s-au îmbrățișat priete
nește. Apoi, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Jeno Fock au 
rostit cuvîntări.

Cuvintarea tovarășului 
Jeno Fock

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Stimați tovarăși,
Cu prilejul semnării noului Tratat de prie

tenie, colaborare și asistență mutuală dintre Re
publica Populară Ungară și Republica Socialistă 
România — document de mare importanță — în 
numele delegației noastre țin să vă adresez un 
cald salut dumneavoastră, popoarelor din țările 
noastre care construiesc socialismul și în intere
sul cărora am încheiat acest tratat.

Dragi tovarăși,
Istoria multiseculară a Ungariei și României 

cunoaște nenumărate tentative de a dezbina cele 
două popoare învecinate. Clasele exploatatoare 
ungare și române nu s-au dat înapoi niciodată 
de la ațîțarea sentimentelor naționaliste și șovi- 
niste, pentru a canaliza în altă direcție încor
dările sociale care le amenințau dominația și 
pentru a se menține la putere.

Construirea socialismului în ultimul sfert de 
secol, în anii de după eliberare a adus schimbări 
radicale și în acest domeniu. Partidele și guver
nele noastre și-au propus să așeze relațiile dintre 
cele două țări și popoare pe baza internaționa-

(Continuare în pag. a lll-a)

luînd în considerare expe
riența Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Ungare în construcția so
cialistă și în domeniul colabo
rării dintre ele, precum și 
transformările care au inter
venit în Europa și în întrea
ga lume,

au hotărît să încheie pre
zentul Tratat și în acest scop 
au convenit asupra celor ce 
urmează :

ARTICOLUL 1
înaltele Părți Contractante, 

în conformitate cu principiile 
internaționalismului socialist, 
suveranității și independenței, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întraju
torării tovărășești, vor întări 
relațiile de prietenie trainică
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ASTĂZI

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Indiei, V. V. GIRI, următoarea telegramă :

Iatfi-ne, așadar, astăzi, la numai cîteva ore de momentul 
desfășurării noii ediții a Serilor „Scinteii tineretului“. Au 
rămas în urmă pregătirile febrile de la București și Tîrgo- 
viște, au rămas eforturile depuse cu mult suflet de către or
ganizatori. In puținul răgaz care ne mai desparte mai este, 
totuși, ceva. Este emoția. Emoția firească, omenească : Cum 
se va consuma această seară acolo, la Tîrgoviște în mijlocul 
tinerilor constructori de pe platforma industrială a orașului ? 
Va reuși ea să fie la înălțimea așteptărilor, va răsplăti aștep
tarea acestor entuziaști pe măsura bunelor rezultate pe care 
ei le înscriu, zi de zi, pe graficul întrecerii pentru a da 
termen în funcțiune importantele obiective economice 
care lucrează ? Sperăm sincer 
bine.Excelență,

Sînt foarte fericit să primesc caldele felicitări și bunele urări 
pe care dumneavoastră ați binevoit a ni le transmite din partea 
dumneavoastră și din partea guvernului și poporului român cu 
fericita ocazie â Zilei Republicii.

Mulțumindu-vă, pentru caldele felicitări, folosesc acest prilej 
pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănătate șl feri
cire Excelenței Voastre și pentru progresul continuu și prospe
ritatea poporului român

împărtășesc întru totul punctul dumneavoastră de vedere că 
relațiile cordiale deja existente între popoarele noastre se vor 
țntări tot mai mult în viitor pentru avantajul nostru reciproc 
și pentru pacea mondială.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Emirului Statului Ku
weit, ȘEIC SABAH AL-SALEM AL-SABAH, următoarea tele
gramă :

Ziua națională a Statului Kuweit îmi oferă prilejul să adresez 
Alteței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului ku- 
weitian prieten.

• IERI la prînz, 
regizorul general al 
„Serilor" — cum 
l-am numit nu fără 
temei pe tovarășul 
Mihai Dimiu, a ple
cat, însoțit de foto
reporterul nostru, 
Pavel Tânjală, la 
Tîrgoviște pentru a 
asista la repetiția 
generală și a face 
ultimele retușuri. A- 
seară, la o oră târ
zie, am primit un 
telefon din partea 
domniei sale. Iată, 
pe scurt, ce ne-a de
clarat :
- Cu

Vă as:

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGI1E MAURER, a adresat prințului moș
tenitor și prim-ministru al Statului Kuweit, JABER AL-AHMED 
AL-JABER, următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Statului Kuweit, adresez Alteței 
Voastre sincere felicitări, iar poporului Kuweitului cele mai bune 
urări de pace și prosperitate.

Ședința plenară a Consiliului
Culturii și Educației Socialiste

Ieri, 24 februarie, a avut loc 
in sala de marmură a „Casei 
Scînteii", ședința plenară a 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Ședința a avut la or
dinea de zi analizarea progra
mului de perspectivă pentru 
crearea unor noi lucrări de lite
ratură, teatru, muzică, artă plas
tică și cinematografie, a planu
lui editorial pe 1972, de lucrări 
originale și de traduceri din li
teratura străină, a planului de 
filme artistice de lung metraj 
pe 1972 și 1973 și a importului 
de filme pe anul 1972, precum 
și a planului de schimburi cul
turale cu străinătatea în 1972.

S-au stabilit de asemenea, 
problemele ce vor fi dezbătute 
în plenarele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste în cursul 
acestui an, printre care : măsuri 
pentru îmbunătățirea orientării 
in activitatea instituțiilor cultu- 
ral-educative de masă in sate 
și orașe in spiritul programului 
adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 ; 
măsuri de reprofilare a rețelei 
muzeistice. în funcție de patri
moniul existent și de cerințele 
educației patriotice, științifice, 
socialiste a maselor ; analiza 
situației cadrelor care lucrează 
în domeniul culturii și măsuri 
pentru Îmbunătățirea pregătirii 
ideologice și de specialitate a 
activului cultural, a cadrelor din 
sistemul instituțiilor culturale 
de masă ; analiza unor proble
me privind creația spirituală și 
viața artistică în rîndul naționa
lităților conlocuitoare, Introdu
cerea mai intensă în circuitul 
cultural al societății a tot ce e 
mai bun în creația oamenilor 
de litere și de artă din rîndul 
naționalităților conlocuitoare ; 
perfecționarea structurii învă- 
țămintului artistic de toate 
gradele în funcție de nevoi
le vieții cultural-artistice ; a- 
naliza tendințelor de denatu
rare a folclorului în ac
tivitatea formațiilor artistice 
profesioniste și de amatori și 
măsuri pentru asigurarea auten
ticității și diversității folclorului 
în circulație, pentru stimularea 
folclorului nou; analiza situației 
repartiției instituțiilor de cultu
ră și artă și a circulației cultu
rii pe întreg teritoriul țării și 
măsuri de Îmbunătățire în acest 
domeniu, precum și alte pro
bleme.

La dezbaterile pe marginea 
problemelor la ordinea de zi au 
luat cuvîntul tovarășii : Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, Cornellu Băjenaru, director 
general în Ministerul Educației 
și Invățămîntului, Roman Mo
rar, secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.R. Cluj, Ian Sme- 
descu, secretar general al 
CENTROCOOP, Laurențiu Ful- 
ga, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, Virgil Radulian, 
președinte al Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
Aurel Stoica, secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Ovidiu Mai- 
tec, vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici. Mia Groza, 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, Mircea Po- 
pescu, directorul Institutului de 
Istoria Artelor, Ion Breazu. pre
ședintele Comitetului sindicatu
lui de la uzinele „Timpuri noi" 
din București, Galfalvi Zsolt, 
director in Consiliul Culturii și

Educației Socialiste, Iulian An
tonescu, director în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Iuliu Moldovan, președintele 
Comitetului culturii și educației 
socialiste al județului Mureș, 
Maria Fanache, președinta Co
mitetului culturii și educației 
socialiste al județului Sibiu, Ion 
Dodu Bălan și Dumitru Ghișe, 
vicepreședinți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Consiliul a hotărit să se ia 
toate măsurile pentru asigurarea 
îndeplinirii programului de lu
crări literare și actistice de per
spectivă din toate1 genurile, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe 
înalta calitate ideologică și ar
tistică a acestora, astfel incit 
realizarea lor să marcheze îm
bogățirea patrimoniului nostru 
spiritual cu noi opere durabile, 
cu un profund ecou în conștiin
ța maselor. Consiliul a indicat 
măsuri pentru dezvoltarea im
portului de carte, urmărindu-se 
traducerea și tipărirea în țara 
noastră a unor lucrări literare 
noi, de valoare, apărute în ță
rile socialiste, precum ' șl în ce
lelalte țări ale lumii și cace-ex- 
primă curente de gîndire pro
gresistă, aspirațiile înaintate ale 
popoarelor spre libertate și 
dreptate socială, spre pace și 
colaborare între popoare. S-a 
indicat de asemenea achizițio
narea și difuzarea în țară a noi 
filme — cele mai reprezentative 
opere ale cinematografiei inter
naționale actuale — care slujesc 
elevării spirituale a omului so
cietății noastre. Consiliul a sta
bilit măsuri pentru desfășura
rea schimburilor culturale ale 
țării noastre în anul curent, ast
fel îneît să permită atât popu
larizarea în lume a valorilor 
culturii noastre socialiste cît și 
îmbogățirea vieții artistice ro
mânești cu momente și mani
festări de înaltă

în încheierea 
luat cuvintul — 
cinile principale 
siliului și instituțiilor cultural- 
artistice din țară în domeniile 
analizate — tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Romăn, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

ținută, 
dezbaterilor a 
subliniind sar- 
ce revin Con

mici dife
rențe, am avut aici 
imaginea exactă a 
modului în care vor 
decurge „Serile", 
Mi-au plăcut băie
ții, mi-a plăcut seri
ozitatea cu care pri
vesc lucrurile. Pă
cat că n-am putut 
face repetiția în 
condițiile sălii de la

„Clubul petroliștilor" 
care n-a putut fl 
dezafectată pentru 
noi din pricina unei 
acțiuni „la zi" : S-a 
înmînat organizației 
județene Diploma de 
Onoare a C.C. al 
U.T.C. pentru rezul
tatele obținute în 
munca patriotică pe 
anul 1971, organiza
ție care, după cum 
știți și dv„ a obți
nut locul II pe țară

— Ce vreți să re
levați cu deosebire 
din cursul repetiției?

— Ajutorul sub
stanțial pe care îl a- 
cordă, în pregătirea 
„Serilor“, Centrul 
județean de îndru
mare a creației 
populare și mișcării 
artistice și, personal, 
o mai veche cunoș
tință de-a noastră, 
un om inimos, tova
rășul Bănică, direc
torul acestui centru

:igur că for
mațiile de aici sînt 
neîntrecute la mu
zică ușoară, la dan
suri, la muzică 
populară.

— Condițiile teh
nice necesare desfă
șurării spectacolu
lui au fost asigurate?

— Aproape toate, 
dar pînă la ora în
ceperii spectacolului 
sperăm să le rezol
văm și ultimele ches
tiuni : stația de am
plificare, lumina, 
tehnicienii de care 
avem nevoie și toate 
celelalte. Sala e 
cum o știți : frumoa
să, încăpătoare, bine 
dotată In București 
s-a pus totul la 
punct ?

— Desigur. Am re
luat, încă și incă o- 
dată, legătura cu in
vitații noștri de la 
teatrele de aici și 
avem participare 
fermă.

• PENTRU cititorii noștri 
care n-au urmărit rubricile 
de pînă acum consemnăm 
numele actorilor, al soliști
lor de muzică ușoară a căror 
prezență ne va onora în ca
drul „Serilor“. Așadar, astă 
seară, cu începere de la o- 
rele 16,00, vor fi oaspeții ti
nerilor oonstructori tîrgoviș- 
teni : Eva Pătrășcanu de la 
Teatrul Național, Mihaela 
Buta, de la Teatrul de Co
medie, Doina Ghevrec — 
prezentatoare. Sabin Făgă- 
rășanu (un „cap organizato
ric“ — cum l-a numit tova
rășul Dimiu) de la Teatrul 
Giuleiști, Cornel Dumitra?, 
tot de la Teatrul Giulești,

Geo Costiniu de la I.A.T.C., 
Ovidiu Iuliu Moldovan de la 
Teatrul Național, Maria Du- 
miirașcu, balerină de la 
I.A.T.C. Dintre cei pe care-i 
cuprinsesem în rubrica „po
sibili" Vasile Ichim, de la 
Teatrul Giulești. Celor
lalți nu le-a fost permisă 
deplasarea nefiind disponi
bili de la spectacolele pe 
care le susțin astăzi la tea
trele de care aparțin. A ră
mas și pentru noi ca și pen
tru dînșii consolarea că vor 
veni neapărat la alte ediții 
ale „Serilor“.

• DUPĂ cum am mai a- 
nunțat, am primit încuviin
țarea entuziastă și a doi ti-

neri îndrăgostiți soliști 
muzică ușoară : Olimpia 
Panciu și Mihai Constanti- 
nescu ale căror mlcrointer- 
viuri le-am publicat în zia
rul de ieri.

• AM VORBIT de repeti
ția de la Tîrgoviște, am nu
mit actori bucureșteni care 
participă. A mai rămas to
tuși ceva. Da, este progra
mul exact, pe ore și minute, 
cadrul în care se vor desfă
șura „Serile".

— ORELE 16—17: 
Montaj de versuri patrio
tice și de muncă de Emi- 
nescu, Topîrceanu, Labiș, 
M. R. Paraschivescu, M. 
Sorescu, N. Stănescu, A. 
Păunescu, Gh. Tomozei, 
Ion Alexandru... — mon
taj prezentat de actori 
bucureșteni.

— ORELE 17—17,30 : 
Melodii interpretate de 
Olimpia Panciu și Mihai 
Constau tinescu.

— ORELE 17,30—18 : 
Program susținut de ta
raful de muzică populară 
și formația de dansuri a 
Centrului județean de în
drumare a creației popu
lare și mișcării artistice. 
Dansul popular „Călușul“ 
susținut de formația Li
ceului economic.

— ORELE 18—18,10 : 
Formația de muzicuțe a 
Grupului școlar petrol.

— ORELE 18 10—18,20 : 
Dans cu eșarfe prezentat 
de elevii Liceului peda
gogic.

— ORELE 18,20—19 : 
Program de muzică ușoa
ră susținut de formația 
Centrului județean de în
drumare a creației popu
lare și mișcării artistice.

In ziarul de mîine vom 
relua desfășurarea pe viu 
a Serilor „Scînteii tine
retului“.

că totul se va termina

JUBILEU,
TINERI,

DE CRONICĂ LA UN 
O ÎNTREBARE PENTRU 
PENTRU COMITETUL

U. T. C. :

A « Șl DE CE

leri, organizației județene
Dîmbovița a U.T.C. i s-a înmînat

DIPLOMA DE ONOARE A C.C. AL U.T.C.
pentru rezultate deosebite obținute

4 t

muncă patriotică

S-A sdeocai
MIȘCAREA ATLETICĂ M RECAȘ ?

Am fi dorit ca despre Clubul 
atletic din Recaș, județul Timiș 
să vorbim în termeni dintre cei 
mai elogioși. Vîrsta de aur pe 
care ar fi trebuit să și-o celebre
ze anul trecut a fost consemna
tă, dacă putem vorbi astfel, de 
existența unui înăbușitor ano
nimat. Localnicii, cei mai în vîrs- 
tă, firește, dar și o parte din ti
neri își aduc cu nostalgie amin
te de activitățile sportive orga
nizate și desfășurate aici, odi
nioară. La fel și autoritățile lo
cale, inclusiv organizația U.T.C 
căreia i-a fost încredințată sar
cina de a organiza și desfășura 
activitatea sportivă în comună 
scrutează cu aceeași nostalgie 
gloriile sportive de odinioară, li
nii aflați încă în viață Cînd este 
vorba despre prezent pe lista 
menită să eternizeze o tradiție, 
apar explicațiile care mai de 
care mai „obiective", în frunte 
situîndu-se, de bună seamă, 
greutățile materiale. Dar pentru 
a vedea cît sînt de plauzibile a- 
ceste explicații, o rapidă ochire, 
vorba cronicarului, spre cele 
ee-au fost, devine necesară. în 
1921, un proaspăt absolvent al 
Facultății de medicină, localnic 
entuziast de cele văzute în ma
rile orașe, pe nume Iosif Stitzl, 
adună o ceată de tineri la fel de 
„zănatici" și alcătuiește Clubul 
atletic din Recaș, El le-a fost an
trenor, medic consultant, orga
nizator de concursuri, pedagog 
etc. Scurt timp după aceea clu
bul este afiliat Ligii române de

Ieri, după-amiază, a avut loc la 
Tîrgoviște decernarea Diplomei de 
Onoare a C.C. al U.T.C. organiza
ției județene Dîmbovița a Uniunii 
Tineretului Comunist pentru re
zultatele deosebite pe care acesta 
le-a obținut In munca patriotică în 
decursul anului 1971. Festivitatea 
a fost deschisă de tovarășul ION 
BUCUR, prim secretar al comitetu
lui județean U.T.C., care a făcut o 
succintă trecere In revistă a re
zultatelor în întrecerea dintre or
ganizațiile orășenești, din între
prinderi, organizații comunale 
U.T.C.

Tovarășul VASILE NICOLCIOIU 
secretar al C.C. al U.T.C., a înmt- 
nat apoi organizației județene 
Diploma de Onoare — o confirma
re binemeritată a rezultatelor bune 
pe care le-au obținut zecile de mii 
de tineri.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE tabIRCA, prim secretar 
al Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., care i-a felicitat pe ti
neri pentru strădania depusă șl 
le-a dorit, pentru anul în curs, 
succese șl mai mari în acțiunile 
de muncă patriotică.

în încheiere. Ansamblul Uniunii 
Tineretului Comunist a oferit au
ditoriului un aplaudat spectacol 
de clntece șl dansuri.

★
într-o scurtă declarație, pe care

i-am soLlcltat-o după decernarea 
Diplomei de Onoare, tovarășul ION 
BUCUR, prim secretar al comite
tului județean U.T.C. ne-a spus :

— Slntem, desigur, bucuroși pen
tru Înalta distincție primită astăzi. 
Vedem în rezultatele obținute în 
anul 1971 o posibilitate și un im- 
□olrt pentru antrenarea și mai lar
gă a maselor de tineri din județul 
nostru la ample acțiuni de muncă 
patriotică în anul în curs, de în
frumusețare a localităților. Cu alte 
cuvinte, ne vom strădui să facem 
ca fiecare tlnăr să devină un 
participant activ la acțiunile pe 
care ni le-am propus.

— Vă rugăm să enumerați cîteva. 
,— Se vor deschide șantiere locale 
la Casa de cultură a tineretului, a 
cărei construcție începe în aprilie, 
la irigații și desecări, la construc
ția sălii de sport din orașul Morenl 
etc. Vom desfășura ample acțiuni 
in silvicultură ca și pentru recupe
rarea conductelor vechi din sche
lele petroliere. Ne propunem să 
obținem economii la acțiunile fi
nanțate în valoare de peste 1 mi
lion Iei. Vom realiza, de asemenea, 
peste 50 milioane lei economii prin 
acțiunile de înfrumusețare a ora
șelor șl satelor județului nostru.

Am răsfoit planul de acțiuni vo- 
luntar-patriotlce pe anul acesta și 
am extras cîteva date semnifica
tive : se vor colecta 17 000 tone

fier vechi ; vor fi plantați 23 000 
plopi In aliniament șl 75 000 pomi 
fructiferi ; se vor recolta 10 000 tone 
plante medicinale ; se vor executa 
lucrări pentru irigații pe 400 ha, 
Iar lucrări de desecări șl regulari
zare a rîurilor pe o suprafață de

150 ha , vor fi efectuate lucrări de 
întreținere a pășunilor pe 4 000 ha.

Nu ne îndoim că tinerii de pe 
cuprinsul județului Dîmbovița vor 
ști să-șf Onoreze și în acest an 
angajamentele așa cum se cuvine.

I. BODEA

C. SEMICENTENAR U.T.C.
BRIGADA „SCÎNTEII 
TINERETULUI" Șl 
BRIGADIERII 
DE LA SALVA-VIȘEU

Mîine seară, brigada „Scîn
teii tineretului", formată din 
PETRE DRAGU, ION TRO- 
NAC, GHEORGHE GHIDRI- 
GAN, ORESTE PLECAN, ȘTE
FAN ALECU și OVIDIU PĂUN, 
organizează în colaborare cu 
comitetul comunal Salva al UTC 
o seară a „Scînteii tineretului" 
în comuna Salva. Aici, unde în 
1948 răsunau cìntecele brigadie
rilor constructori, tinerii se în
scriu cu activități și inițiative 
proprii pe fundalul efervescen
ței creatoare prin care în toată

țara uteciștii cinstesc apropie
rea semicentenarului organiza
ției UTC. Tocmai de aceea in
vitația comitetului comunal Sal
va al UTC și a Comitetului ju
dețean Bistrița-Năsăud al UTC 
îi onorează pe eomponenții bri
găzii de reporteri care, în ca
drul acestei seri iși propun să 
relateze tinerilor din comună 
despre faptele, inițiativele, ac
țiunile cele mai interesante de
dicate semicentenarului pe care 
le-au întîlnit în cele 8 județe 
străbătute pînă acum pe par
cursul a mai bine de 2 500 ki
lometri.

Uteciștii din Salva vor putea, 
de asemenea, să ia cunoștință cu 
o serie de aspecte ale vieții și 
muncii tinerilor din județele 
vizitate de brigadă prin inter-

mediul expoziției de fotografii 
organizată de fotoreporterul 
brigăzii, ORESTE PLECAN.

în sfîrșit, consemnăm că la 
această seară printre partici- 
panți se vor număra trimișii ti
nerilor din Vișeu (Maramureș), 
cîțiva dintre foștii brigadieri de 
pe șantierul Salva—Vișeu, mai 
mulți membri ai Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al 
UTC. Seara se va încheia cu un 
spectacol susținut de formații 
artistice ale tinerilor din Salva.

O. P.
CONSFĂTUIREA Șl 
OLIMPIADA 
MECANIZATORILOR

Aflată la a patra ediție, Con
sfătuirea pe țară a tinerilor me-

canizatori și concursul profesio
nal „Olimpiada mecanizatoru
lui" vor aduce în aula „Ion Io- 
nescu de la Brad“ de la Insti
tutul agronomic din București, 
începînd de azi, aproape patru 
sute de făuritori ai pîinii. Timp 
de două zile se va discuta des
pre competența profesională și 
noutăți în materie de mecani
zare a agriculturii țării, despre 
rolul și locul organizației UTC, 
între factorii educaționali, ce 
trebuie să acționeze în scopul 
pregătirii generațiilor de meca
nizatori, al gospodăririi secții
lor și, mai ales, în pregătirea 
și asigurarea succesului deplin 
în apropiata campanie agricolă 
de primăvară. Prin grija orga
nizatorilor — Comitetul Central 
al UTC, — sînt organizate întâl
niri cu specialiști ai Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, de la Insti
tutul central de cercetări pen
tru mecanizare și de la uzinele

constructoare de tractoare și 
mașini agricole.

Cei 39 de cîștlgătari ai fazei 
județene var participa la proba 
practică și la concursul teoretic 
în cadrul probei finale a „Olim
piadei mecanizatorului" datată 
cu „Tractorul de aur" și nu
meroase premii în bani.

G. F.

atletism. Aveau condiții ? Iată 
răspunsul unui vechi membru, 
component valoros al clubului 
între anii 1934—37, Nicolae Wag- 
ner: „Eram ucenic la patron 
unde lucram de dimineața, de Ia 
5 pînă seara la 8. Veneam la an
trenamente și alergam pe întu
neric de-a lungul liniei de cale 
ferată. Nu primeam nici un spri
jin din partea statului. Doctorul 
Stitzl, ne-a cumpărat pe banii 
lui pantofi cu cuie pentru că 
chiloți și tricou avea fiecare de 
acasă“. N Wagner a ocupat, în 
cariera sa de sportiv, locurile II 
în ștafeta de 4 x 100 m, III la 
100 metri plat și IV la 800 m în 
cadrul campionatului național 
de atletism din 1935. Cu acel pri
lej întregul lot de atleți din Re
caș s-a deplasat la București, cu 
bani din buzunarul propriu, doar 
două zile de cazare au fost su
portate de către Liga sportivă a 
județului Timiș-Torontal în lu
mea sportivă a vremii mal fi
gurau și alte nume din Recaș 
care au ajuns să fie cunoscute pe 
plan european cu prilejul Olim
piadei de la Berlin din 1936, a 
campionatelor balcanice de la A- 
tena 1934. Campioni naționali la 
prăjină, Eilhard și Francisc Ne
meș la disc și greutate, Fran
cisc Kraus la 100 m garduri. De 
altfel, Clubul atletic din Recaș 
dispunea de sportivi la mai toa
te probele atletice: ciocan, disc, 
săritură cu prijina, suliță, înăl
țime, la alergări: 100, 400, 800, 
1 000, 5 000 și 10 000 m. Principala 
cauză a anonimatului de astăzi, 
veteranul de odinioară o găseș
te în absența unor persoane care 
să manifeste aceeași dăruire în 
munca cu tinerii. Același ani
mator a relnnodat tradiția după 
război. Așa se face că din 1948 
pînă prin 1952, cînd a fost reali
zată baza sportivă, capabilă să 
rivalizeze cu cele mai bune din 
județ, ziarele au readus In aten
ția iubitorilor de sport din țară 
existența acestui redutabil lea
găn al atletismului bănățean. 
Nu Intenționăm să facem istoria 
acestui club din care mai pîlpîie 
doar echipa de fotbal, care gîfîie 
la coada clasamentului din cam
pionatul județean. îl cerem se
cretarului comitetului comunal 
U.T.C., Martin Bauer, el însuși 
profesor de educație fizică și 
prin 1961, component al lotului 
național de juniori la 100 m plat 
și lungime, să ne vorbească des
pre Receșul sportiv de azi. îna
inte de toate, însă, trecem tn re
vistă „inventarul" la zi al Aso
ciației sportive. Doar 50—60 de 
membri susținător) care, de faipt, 
nu există fiindcă din toamna a- 
nului 1971, președintele ei s-a re
profilat în portar cu fireturi de 
general la hotelul Continental 
din Timișoara. Mai există un te
ren de fotbal cu pistă de atle
tism, o clădire cu 3 vestiare șl 
o magazie, 9 perechi de bocanci 
de fotbal, 4 rînduri de tricouri 
și chiloți, 5 mingi de fotbal, o 
plasă de volei (fără mingi), o 
greutate rămasă ea amintire din 
vremurile care stau să apună șl 
30 de sportivi legitimați tot la... 
fotbal. Dar iată explicațiile în 
locul cărora am fi dorit să con
semnăm... performanțele. „îna
inte de toate, satisfacția de a 
face sport se obține prin parti
ciparea la competiții. Or, cu o 
singură manifestare pe an — mă 
refer la Cupa tineretului de la 
sate — și aia încărcată de un 
festivism excesiv, spiritul emu- 
lativ dispare cu desăvîrșire. CS 
aceasta este o explicație plauzi
bilă rezultă și din aceea că în 
1969 cînd competiția amintită a 
fost mai atent organizată, la faza 
pe țară am reușit să ocupăm 
două locuri I — lungime seniori 
și 4 X 100 m bărbați seniori. A- 
poi în momentul de față bara 
sportivă este a nimănui (!). în 
1970, printr-un suprem efort. 
Consiliul popular al județului 
Timiș ne-a virat 30 000 lei pen
tru lucrări de reparații la baza 
sportivă“. Cum s-au cheltuit? A-

pelăm la contabilul-șef ai Con
siliului popular comunal, tova
rășul Victor Scorodeț, despre 
care se spune că face parte din 
garda veche de inimoși susțină
tori ai sportului din Recaș. S-au 
cumpărat 12 m.c. cherestea în 
valoare de 9 800 lei, sîrmă de 
gard de 3 117 lei, 1 916 bucăți 
borduri din beton pentru împrej
muirea terenului de atletism în 
valoare de 7 376 lei, s-a plătit 
cooperativei meșteșugărești 
Voința din localitate 4 300 lei, 
reprezentând manopera repara
țiilor, iar 3 792 lei au fost sacri
ficați transportului. Am conta
bilizat întocmai această sumă 
pentru a ne întreba: DE CE, to
tuși, baza sportivă arată astăzi 
întocmai ca și înainte de consu
marea acestei subvenții? A fost 
oare nevoie de plătirea manope
rei la amintita cooperativă pen
tru a bate niște cherestea doar 
la o jumătate de tribună cînd 
printre cei aproape 1 000 de ti
neri din localitate se află atâția 
dulgheri și zidari (lucru recu
noscut) care puteau efectua a- 
ceastă treabă prin muncă pa
triotică ? Sau pentru transpor
tul materialelor nu se putea a- 
pela la mijloacele existente în 
comună? De ce s-au cumpărat 
borduri cînd acestea continuă să 
„domicilieze“ în neorînduială de 
aproape un an șl jumătate avînd 
aceeași soartă ca și cărămida a- 
dusă acolo și aruncată de vreo 
6 ani, pentru a se construi o po- 
picărie modernă în locul celei 
vechi demontată ca necorespun
zătoare? (Am fost Informați că 
din cantitatea existentă s-au în
fruptat cine a vrut și cine a pu
tut, lucru ușor de constatat, ob- 
servînd cît a mai rămas!). Toa
te acestea demonstrează nu pe
nuria materială, atît de comod 
invocată cît, mai ales, dezintere
sul, lipsa de organizare, comodi
tatea. N-am putut nota nici mă
car o intenție din partea organi
zației U.T.C. privind stabili
rea vreunei acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică mai impor
tantă menită să refacă înfățișa
rea de odinioară a bazei sporti
ve. Dar nici un calendar sportiv 
pe plan local. Desigur, ascultați 
în parte, toți cei care răspund 
de destinele sportului din Recaș, 
par să aibă dreptate, dar nu se 
poate să nu constați că întregul 
eșafodaj se dărîmă deîndată ce 
argumentele sînt puse față-n 
față. în acest sens, ni se pare 
foarte adevărată observația di
rectorului liceului din comună, 
tov. Ilie Statie: „Devenim prea 
devreme comozi. Pasiunea a fost, 
dar nu mai este. Mă refer Ia cea 
a inițiatorilor fiindcă tinerii 
sînt dornici de sport. Observ a- 
cest lucru în chiar cadrul școlii 
pe care o conduc. Cei doi pro
fesori de sport — inclusiv tov. 
Martin Bauer — nu valorifică 
talentele și după terminarea stu
diilor. Este adevărat, și absen
ța competițiilor, diferențiate pe 
categorii și centre de comună, 
împiedică existența unei perma
nențe și cursivități în desfășura
rea sportului de masă“.

Să fi pierit oare entuziasmul 
și să se fi instaurat perdeaua 
deasă a explicațiilor, a comodi
tății? Entuziasm, ambiție, exis
tă. O recunosc chiar și cei care 
pe de altă parte recurg la justi
ficări. Se află în stare latentă. 
Nu putem aplica afirmația că 
„din nimic, nimic nu se poate 
naște" fiindcă ceea ce este mai 
important, există. Așa că, dacă 
am dori un răspuns la întreba
rea de mal sus, el nu poate fl 
aflat decît în lipsa de colabora
re șl coordonare între factorii 
responsabili cu activitatea spor
tivă in cadrul căreia vioara întâi 
ar trebui să fie organizația 
U.T.C. Dacă unii sînt mal greoi 
de pornit și uită așa de repede 
de propriile îndatoriri, nu în
seamnă că singura soluție poate 
fi renunțarea.

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrafii de 
mihai sînzianu

1. (Sora Iul Dobre ; Daniela șl Damian 
tn piață, Daniela).

— La ora fixă să treacă pe la atelier 
doar Walter : In caz de primejdie știți 
care e semnul. Veniți prin grădina ve
cină.

2. (Atelierul Iul Dobre ; Daniela șl doi 
oameni care așteaptă).

— (Walter) : Bună seara, am niște pan
tofi de reparat !...

— (Dobre) Slnt cam aglomerat săptă- 
mina asta. Mergeți în altă parte.

3. (Unul dintre Inși îl tale calea 
Walter).

— Ia loc, d-le, 11 reparăm noi ! Milnile 
sus și dă-te la o parte din fata ferestrei. 
Poate pică și tartorul vostru.

(VA URMA)

VIII. Ceteraș are miros fin. 
Găsește o urmă pe strada 
Morii. Ia micul atelier de re
parații cismărie ai lui Dobre. 
„Băieții" lui Ceteraș au ră
mas cu o camionetă „în 
pană“ în apropierea atelieru
lui. Adam are o bănuială, 
dar Damian îi spune că Da
niela, sora lui Dobre, recu
noscuse într-unul dintre re
paratori pe un vecin, meca
nic. Organizația e în pri
mejdie ?

MERIDIAN
FOTBALIȘTII MAGHIARI, 

ADVERSARII NOSTRI, 
SE PREGĂTESC INTENS

• FEDERAȚIA maghiară_ .— __ „____  de
fotbal a stabilit calendarul Inter
național al diferitelor reprezenta
tive ungare. La 29 martie, prima 
reprezentativă a Ungariei va în
tîlnl la Budapesta selecționata 
R. F. a Germaniei, iar la un In
terval de o lună va juca, tot pe 
„Nep Stadion", cu selecționata 
României în cadrul campionatului 
european. Returul acestei parti
de va avea loc la 13 mal la 
București. Tot în luna mal, echi
pa Ungariei va întîlnl selecționa
tele Maltei șl Suediei în cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial.

Echipa secundă a Ungariei va 
susține meciuri cu selecționatele 
olimpice ale U.R.S.S., R. D. Ger
mane, R.F. a Germaniei șl cu e- 
chipa orașului Bratislava.

Selecționata de juniori va parti
cipa, în luna mal, la turneul 
U.E.F.A. în Spania, iar între 26 
Iulie și 6 august, la „Cupa prie
teniei“, ce va avea loc în Româ
nia.
• DUPĂ cum s-a mal anunțat, 

fostul campion al lumii la cate 
goria grea, pugillstul american de 
culoare Cassius Clay, urma să-1 
întîlnească la 13 martie la Van- 
couver pe canadianul George Chu- 
valo. Canadianul care acum 4 zile 
cîștlgase prin KO în repriza a 
doua meciul cu Jlm Christopher 
(S.U.A.) a cerut amînarea întîl- 
nlrit cu Clay fiind Impresionat de 
decesul în ring al colegului său 
Stewart Gray, cu care era foarte 
bun amic. Meciul Clay — Chuvalo 
va avea loc probabil Ia sfirșltu] 
lunii mai.

« FEDERAȚIA Italiană de box a 
anunțat oficial că la campionatele 
internaționale ale României pro

gramate între 
București va 
olimpică. Boxerii Italieni vor pa'r- 
tlclpa la toate cele 11 categorii, de 
la semimuscă (48 kg.) la grea 
(peste 81 kg.).
• APROAPE 12 000 de spectatori 

au urmărit la Atena meciul In
ternațional amical de fotbal din
tre echipa Panathinalkos șl cunos
cuta echipă budapestană Honved. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (0—0). Scorul a 
fost deschis de gazde în minutul 
51 prin Antonladis, fotbaliștii ma
ghiari egalind 20 de minute mai 
tîrzlu prin Kozman.

în deschidere, echipa greacă 
Ollmplakos din Atena a dispus 
cu 2—1 (1—1) de selecționata Aus
triei.
• CUNOSCUTA echipă brazi

liană de fotbal F.C. Santos cu ce
lebrul Pele în linia de atac a sus
ținut la Sheffleld al doilea meci 
de la sosirea In Anglia. Fotbaliștii 
brazilieni au învins cu 2—0 (1—0) 
echipa locală Sheffleld Wednes- 
day. Cele două puncte au fost 
marcate de Nene șl Ferreira. In- 
tjlnirea a foșt urmărită de aproa
pe 37 000 de spectatori.

TENIS :
TURNEUL DE LA NEW YORK

te șl 33 aprilie la 
prezenta formația

• IN TURUL DOI al turneului 
Internațional care se desfășoară 
pe teren acoperit la New York. 
campionul român Iile Nâstase l-a 
învins cu 7—5, 6—4 pe Paul Gerken 
(S.U.A.). Francezul Pierre Bar- 
thes a dispus cu 6—3, 2—6, 6—3 de 
Colin Dibley (Australia). Alte re
zultate : Ony Parun (Noua Zee- 
landă) — Thomas Koch (Brazilia) 
7—5, 6—3; Bengston (Suedia) — 
Zednik (Cehoslovacia) 6—2, 6—4. 
Tn turul următor, Năstase îl va 
întîlnl pe Bryon G-ottfried, care l-a 
eliminat cu 4—6. 7—5, 6—4, pe chi
lianul Flllol. Stan Smith (S.U.A.)

ION DANCEA
----- ©
a cîștlgat cu 3—6, 8—0, 8—4 în fața 
compatriotului sâu Osborne.

PELE REFUZA OFERTELE
• CUNOSCUTUL fotbalist bra

zilian Pele care se află în pre
zent la Londră cu echipa sa F.C. 
Santos a refuzat oferta clubului 
portughez Benfica de a juca un 
singur meci in linia de atac a a- 
cestel formații. Benfica ar fi do
rit ca în meciul cu echipa engle
ză Fulham să-l utilizeze pe Pele 
lingă Eusebio. Pele a motivat refu
zul anunțînd clubul din Lisabona 
că în această perioadă este progra
mat cu F.C. Santos în turneul ca- 
re-1 întreprinde în Belgia.

© PE RINGUL Palatului spor
turilor din Minsk au continuat 
reuniunile turneului internațional 
de box organizat de federația u- 
nională. La categoria cocoș, so
vieticul Ivan Vlaccnko a dispus 
la puncte de pugltlstul român Iu
lian Lungu.

PRONOSPORT 1

CONCURSUL NR. 9
din 27 febroaiie 1>72

Ata’anta — Mantova 1
Bologna —• Fiorentina 1
Milan — Sampdoria 1
Napoli — Cagliari 1 X

Roma — Juventus 1 X
Torino — Internazionale 1 X 2
Varese — Catanzaro 1
Verona — Lanerossi 1
Arezzo — Bari 1 X
Como — Foggia 1
Novara — Lazio 1 X
Palermo — Perugia 1
Reggiana — Taranto 1
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Solemnitatea semnării
Tratatului de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Populară Ungară

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 

A REPUBLICII POPULARE UNGARE
Sosirea in
Capitală

Joi dimineața, populația Ca
pitalei a întimpinat cu senti
mente frățești și caldă ospita
litate delegația ungară de par
tid și guvernamentală condusă 
de tovarășul Jănos Kădâr, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră. In per
soana inalților oaspeți, poporul 
român salută întregul popor 
ungar prieten, constructor al 
socialismului.

Din delegație fac parte tova
rășii Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președftitele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, Peter Vălyi, 
membru al C. C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, Jănos Peter, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor externe, Fereno 
Martin, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădâr, Ion 
Gheorghe Maurer și Jeno Fock. 
Sint arborate drapelele de stat 
ale celor dpuă țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise în limbile 
română și maghiară. urările 
..Bun venit delegației de par
tid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Ungare“, „Tră
iască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre poporul 
român și poporul ungar“.

In întîmpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Dumitru Popa, Miron 
Constantinescu, Ion Ioniță, Cor
nel Burtică, Mihai Marinescu 
și Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe,

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, joi dimineața, la sediul 
Comitetului Central al P.C.R., 
în vizită protocolară, delega
ția de partid și guvernamen
tală a R.P. Ungare, condusă 
de tovarășul Jănos Kădâr, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. Din de-

loan Cotoț, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Budapesta.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, reprezentanți 
ai consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și 
germană, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su-

(Continuare in pag. a lll-a)

legație fac parte tovarășii 
Jenô Fock, Péter Vâlyi, Jănos 
Péter, Ferenc Martin.

La întrevedere au luat 
parte, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, loan Cotoț.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Teodor Marinescu, Octa
vian Groza.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

(Agerpres)

începerea 
convorbirilor oficiale

Joi la amiază, la Consiliul de 
Stat, au început convorbirile o- 
ficiale între delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Ungare.

Din partea română, la con
vorbiri participă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 

ministrul afacerilor externe, Ioan 
Cotoț, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Budapesta.

Participă, de asemenea, Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., Octa- 
vian Groza, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice, Nicolae Ecobescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Gheorghe 
Colț, director A.I. în M.A.E.

Din partea ungară iau parte 
tovarășii Jănos Kădâr, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, Peter Vălyi, 
membru al C.C. al P.M.S.U.,

DEJUN OFICIAL
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România au oferit, joi, un de
jun oficial, la Palatul Consiliului 
de Stat, în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Ungare, condusă 
de tovarășul Jănos Kădâr.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer. 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Ion Ioniță, 

vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, Jănos Péter, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor externe, Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

Participă, de asemenea, Ka- 
tona Istvăn, membru al C.C. al 
P.M.S.U., șeful Secției propa
gandă și agitație a C.C. al 
P.M.S.U., Marjai Jăzsef, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Barity Miklos, șef de grup în 
M.A.E., Farkas Imre, director 
adjunct în M.A.E.

Cele două delegații s-au infor
mat reciproc asupra realizărilor 
dobîndite de Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară în edificarea 
societății socialiste, precum și a- 
supra preocupărilor actuale și

(Continuare în pag. a lll-a)

Cornel Burtică, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Au luat parte tovarășii Jeno 
Fock, Peter Vălyi, Jănos Peter, 
Ferenc Martin, precum și per
soanele oficiale care însoțesc de
legația ungară.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Un
gare și Republicii Socialiste 
România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădâr au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

în seara zilei de 24 februarie, 
la Consiliul de Stat, a avut loc 
solemnitatea semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

In prezența tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădâr, Tra
tatul a fost semnat, din partea 
română, de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P .C. R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, iar din partea ungară de 
tovarășul Jeno Fock, membru al

Cuvintarea tovarășului
J»

Ion Gheorghe Maurer
Stimate tovarășe Kâdăr,
Stimate tovarășe Fock,
Stimați tovarăși,
în numele conducerii de partid și de stat a Ro

mâniei, al întregului nostru popor, doresc să dau 
glas satisfacției pe care o trăim acum, cînd în
scriem împreună o pagină însemnată în cronica 
relațiilor de solidaritate frățească dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, prin semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară. Cu acest prilej vă adre
sez calde felicitări și exprim încrederea că tratatul 
va contribui la dezvoltarea multilaterală a legătu
rilor româno-ungare, slujind, totodată, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Faptele stau mărturie că în momente cruciale 
ale istoriei, cînd erau în joc interesele vitale și în
săși ființa lor, popoarele român și ungar s-au aflat 
nu o dată alături în lupta pentru apărarea acestor 
interese, pentru libertate și o viață mai bună. In 
pofida nenumăratelor legături ce uneau popoarele 
noastre vecine, clasele exploatatoare, marile puteri 
imperialiste au promovat o politică de învrăjbire 
națională, care s-a dovedit, în toate împrejurările,
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de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală între Republica Socialistă 

România și Republica Populară

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Un
gară,

hotărîte să întărească și să 
dezvolte continuu prietenia 
trainică, colaborarea și asis
tența mutuală dintre cele două 
state socialiste vecine,

subliniind rolul Tratatului 
român o-ungar de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, 
semnat la 24 ianuarie 1948, în 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două state,

avînd convingerea că'lezvol- 
tarea relațiilor dintre lApubli- 
ca Socialistă România și Re
publica Populară Ungară co
respunde intereselor funda
mentale ale popoarelor celor 
două țări, precum și interese
lor tuturor statelor socialiste 
și contribuie la întărirea uni
tății și coeziunii sistemului 
socialist mondial,

conștiente fiind că solidari
tatea internaționalistă a state
lor socialiste se întemeiază pe 

Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Florian Dănăla
che, Janos Fazekas, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, Miron 
Constantinescu, Ion Ioniță, Cor
nel Burtică, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, loan 
Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și

Ungară
comunitatea orînduirii sociale, 
pe unitatea țelurilor și aspira
țiilor fundamentale, pe intere
sele comune ale luptei împo
triva imperialismului și reac- 
țiunii,

ferm hotărîte să contribuie 
la întărirea păcii și securității 
în Europa, la dezvoltarea co
laborării cu statele europene, 
indiferent de orînduirea lor 
socială și de a se împotrivi 
imperialismului, revanșismu- 
lui și militarismului,

dînd expresie hotărîrii lor 
ferme de a acționa în concor
danță cu prevederile Tratatu
lui de la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă din 14 mai 1955, în perioada 
de valabilitate a acestuia, care 
a fost încheiat ca răspuns la 
amenințarea grupării militare 
N.AT.O.,

călăuzindu-se după princi
piile și țelurile proclamate în 
Caria Organizației Națiunilor 
Unite, 

ai guvernului, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte tovarășii Péter 
Vâlyi, Jănos Péter, Ferenc Mar
tin, ambasodrul R. P. Ungare la 
București, precum și persoanele 
oficiale care însoțesc delegația 
ungară.

După semnarea Tratatului, în 
aplauzele celor prezenți, condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor două țări s-au felicitat căl
duros, s-au îmbrățișat priete
nește. Apoi, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Jeno Fock au 
rostit cuvîntări.

Cuvîntarea tovarășului 
Jenö Fock

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Stimați tovarăși,
Cu prilejul semnării noului Tratat de prie

tenie, colaborare și asistență mutuală dintre Re
publica Populară Ungară și Republica Socialistă 
România — document de mare importanță — în 
numele delegației noastre țin să vă adresez un 
cald salut dumneavoastră, popoarelor din țările 
noastre care construiesc socialismul și în intere
sul cărora am încheiat acest tratat.

Dragi tovarăși,
Istoria multiseculară a Ungariei și României 

cunoaște nenumărate tentative de a dezbina cele 
două popoare învecinate. Clasele exploatatoare 
ungare și române nu s-au dat înapoi niciodată 
de la ațîțarea sentimentelor naționaliste și șovi- 
niste, pentru a canaliza în altă direcție încor
dările sociale care le amenințau dominația și 
pentru a se menține la putere.

Construirea socialismului în ultimul sfert de 
secol, în anii de după eliberare a adus schimbări 
radicale și în acest domeniu. Partidele și guver
nele noastre și-au propus să așeze relațiile dintre 
cele două țări și popoare pe baza intemaționa-

(Continuare în pag. a lll-a)

A T

luînd în considerare expe
riența Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Ungare în construcția so
cialistă și în domeniul colabo
rării dintre ele, precum și 
transformările care au inter
venit în Europa și în întrea
ga lume,

au hotărît să încheie pre
zentul Tratat și în acest scop 
au convenit asupra celor ce 
urmează :

ARTICOLUL 1
înaltele Părți Contractante, 

în conformitate cu principiile 
internaționalismului socialist, 
suveranității și independenței, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întraju
torării tovărășești, vor întări 
relațiile de prietenie trainică

(Continuare in pag. a lll-a)
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ASTĂZI

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Indiei, V. V. GIRI, următoarea telegramă :

ACTUALITATEA PENTRU TINERET

Excelență,
Sînt foarte fericit să primesc caldele felicitări și bunele urări 

pe care dumneavoastră ați binevoit a ni le transmite din partea 
dumneavoastră și din partea guvernului și poporului român cu 
fericita ocazie a Zilei Republicii.

Mulțumindu-vă, pentru caldele felicitări, folosesc acest prilej 
pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănătate și feri
cire Excelenței Voastre și pentru progresul continuu și prospe
ritatea poporului român

împărtășesc întru totul punctul dumneavoastră de vedere că 
relațiile cordiale deja existente între popoarele noastre se vor 
intări tot mai mult in viitor pentru avantajul nostru reciproc 
și pentru pacea mondială.

că totul se va termina

Iată-ne, așadar, astăzi, la numai cîteva ore de momentul 
desfășurării noii ediții a Serilor „Scînteii tineretului“. Au 
rămas în urmă pregătirile febrile de la București și Tîrgo
viște, au rămas eforturile depuse cu mult suflet de către or
ganizatori. In puținul răgaz care ne mai desparte mai este, 
totuși, ceva. Este emoția. Emoția firească, omenească : Cum 
se va consuma această seară acolo, la Tîrgoviște în mijlocul 
tinerilor constructori de pe platforma industrială a orașului ? 
Va reuși ea să fie la înălțimea așteptărilor, va răsplăti aștep
tarea acestor entuziaști pe măsura bunelor rezultate pe care 
ei le înscriu, zi de zi, pe graficul întrecerii pentru a da 
termen în funcțiune importantele obiective economice 
care lucrează ? Sperăm sincer 
bine.

VINERI 25 FEBRUARIE 1972

ÎN LOC DE CRONICA LA UN 
JUBILEU, O ÎNTREBARE PENTRU 

TINERI, PENTRU* COMITETUL
U. T. C

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Emirului Statului Ku
weit, ȘEIC SABAH AL-SALEM AL-SABAH, următoarea tele
gramă :

Ziua națională a Statului Kuweit îmi oferă prilejul să adresez 
Alteței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului ku- 
weitian prieten.

• IERI la prînz, 
regizorul general al 
„Serilor“ — cum 
l-am numit nu fără 
temei pe tovarășul 
Mihai Dimiu, a ple
cat, însoțit de foto
reporterul nostru, 
Pavel Tânjală, la 
Tîrgoviște pentru a 
asista la repetiția 
generală și a face 
ultimele retușuri. A- 
seară, la o oră tîr- 
zie, am primit un 
telefon din partea 
domniei sale. Iată, 
pe scurt, ce ne-a de
clarat :
- Cu

petroliștilor" 
putut fi 

pentru

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GIIEORGHE MAURER, a adresat prințului moș
tenitor și prim-ministru al Statului Kuweit, JABER AL-AHMED 
AL-JABER, următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Statului Kuweit, adresez Alteței 
Voastre sincere felicitări, iar poporului Kuweitului cele mai bune 
urări de pace și prosperitate.

Ședința plenară a Consiliului
Culturii și Educației Socialiste

Ieri, 24 februarie, a avut loc 
in sala de marmură a 
Scînteii", ședința plenară a 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Ședința a avut la or
dinea de zi analizarea progra
mului de perspectivă pentru 
crearea unor noi lucrări de lite
ratură, teatru, muzică, artă plas
tică și cinematografie, a planu
lui editorial pe 1972, de lucrări 
originale și de traduceri din li
teratura străină, a planului de 
filme artistice de lung metraj 
pe 1972 și 1973 și a importului 
de filme pe anul 1972, precum 
și a planului de schimburi cul
turale cu străinătatea in 1972.

S-au stabilit de asemenea, 
problemele ce vor fi dezbătute 
in plenarele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste în cursul 
acestui an, printre care : măsuri 
pentru îmbunătățirea orientării 
în activitatea instituțiilor cultu- 
ral-educative de masă în sate 
și orașe în spiritul programului 
adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 ; 
măsuri de reprofilare a rețelei 
muzeistice. în funcție de patri
moniul existent și de cerințele 
educației patriotice, științifice, 
socialiste a maselor ; analiza 
situației cadrelor care lucrează 
în domeniul culturii și măsuri 
pentru îmbunătățirea pregătirii 
ideologice și de specialitate a 
activului cultural, a cadrelor din 
sistemul instituțiilor culturale 
de masă ; analiza unor proble
me privind creația spirituală și 
viața artistică în rindul naționa
lităților conlocuitoare, introdu
cerea mai intensă în circuitul 
cultural al societății a tot ce e 
mai bun în creația oamenilor 
de litere și de artă din rindul 
naționalităților conlocuitoare ; 
perfecționarea structurii învă- 
țămîntului artistic de toate 
gradele in funcție de nevoi
le vieții cultural-artistice; a- 
naliza tendințelor de denatu
rare a folclorului în ac
tivitatea formațiilor artistice 
profesioniste și de amatori și 
măsuri pentru asigurarea auten
ticității și diversității folclorului 
în circulație, pentru stimularea 
folclorului nou; analiza situației 
repartiției instituțiilor de cultu
ră și artă și a circulației cultu
rii pe întreg teritoriul țării și 
măsuri de îmbunătățire în acest 
domeniu, precum și alte pro
bleme.

La dezbaterile pe marginea 
problemelor la ordinea de zi au 
luat cuvintul tovarășii : Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, Corneliu Băjenaru, director 
general in Ministerul Educației 
și învățământului, Roman Mo
rar, secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.R. Cluj, Ion Sme- 
descu. secretar general al 
CENTROCOOP, Laurențiu Ful- 
ga, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, Virgil Radulian, 
președinte al Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
Aurel Stoica, secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Ovidiu Mai- 
tec, vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici, Mia Groza, 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, Mircea Po
pescu, directorul Institutului de 
Istoria Artelor, Ion Breazu, pre
ședintele Comitetului sindicatu
lui de la uzinele „Timpuri noi" 
din București, Galfalvi Zsolt, 
director în Consiliul Culturii și

„Casei
Educației Socialiste, Iulian An- 
tonescu, director in Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Iuliu Moldovan, președintele 
Comitetului culturii și educației 
socialiste al județului Mureș, 
Maria Fanache, președinta Co
mitetului culturii și educației 
socialiste al județului Sibiu, Ion 
Dodu Bălan și Dumitru Ghișe, 
vicepreședinți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste,

Consiliul a hotărît să se ia 
toate măsurile pentru asigurarea 
îndeplinirii programului de lu
crări literare și artistice de per
spectivă din toate genurile, pu- 
nindu-se un accent deosebit pe 
înalta calitate ideologică și ar
tistică a acestora, astfel incit 
realizarea lor să marcheze îm
bogățirea patrimoniului nostru 
spiritual cu noi opere durabile, 
cu un profund ecou in conștiin
ța maselor. Consiliul a indicat 
măsuri pentru dezvoltarea im
portului de carte, urmărindu-se 
traducerea și tipărirea în țara 
noastră a unor lucrări literare 
noi, de valoare, apărute în ță
rile socialiste, .precum și în ce
lelalte țări ale lumii și care ex
primă curente de gîndjre pro
gresistă, aspirațiile înaintate ale 
popoarelor spre libertate și 
dreptate socială, spre pace și 
colaborare între popoare. S-a 
indicat de asemenea achizițio
narea și difuzarea în țară a noi 
filme — cele mai reprezentative 
opere ale cinematografiei inter
naționale actuale — care slujesc 
elevării spirituale a omului so
cietății noastre. Consiliul a sta
bilit măsuri pentru desfășura
rea schimburilor culturale ale 
țării noastre în anul curent, ast
fel incit să permită atît popu
larizarea în lume a valorilor 
culturii noastre socialiste cît și 
îmbogățirea vieții artistice ro
mânești cu momente și mani
festări de înaltă ținută.

în încheierea 
luat cuvintul — 
ciniie principale
siliului și instituțiilor cultural'- 
artistice din țară în domeniile 
analizate — tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

dezbaterilor a 
subliniind sar- 
ce revin Con-

mici dife
rențe, am avut aici 
imaginea exactă a 
modului In care vor 
decurge „Serile“. 
Mi-au plăcut băie
ții, mi-a plăcut seri
ozitatea cu care pri
vesc lucrurile. Pă
cat că n-am putut 
face repetiția în 
condițiile sălii de la

„Clubul 
care n-a 
dezafectată 
noi din pricina unei 
acțiuni „la zi“ : S-a 
înmînat organizației 
județene Diploma de 
Onoare a C.C. al 
U.T.C. pentru rezul
tatele obținute în 
munca patriotică pe 
anul 1971, organiza
ție care, după cum 
știți și dv., a obți
nut locul II pe țară.

— Ce vreți să re
levați cu deosebire 
din cursul repetiției?

— Ajutorul sub
stanțial pe care îl a- 
cordă, în 
„Serilor“, 
județean 
mare a 
populare . 
artistice și, personal, 
o mai veche cunoș
tință de-a noastră, 
un om inimos, tova
rășul Bănică, direc
torul acestui centru.

• PENTRU cititorii noștri 
care n-au urmărit rubricile 
de pină acum consemnăm 
numele actorilor, al soliști
lor de muzică ușoară a căror 
prezență ne va onora în ca
drul „Serilor“. Așadar, astă 
seară, cu începere de Ia o- 
rele 16,00, vor fi oaspeții ti
nerilor constructori tîrgoviș- 
teni : Eva Pătrășcanu de la 
Teatrul Național, Mihaela 
Buta, de la Teatrul de Co
medie, Doina Ghevrec — 
prezentatoare, Sabin Făgă- 
rășanu (un „cap organizato
ric“ — cum l-a numit tova
rășul Dimiu) de la Teatrul 
Giulești, Cornel Dumitraș, 
tot de la Teatrul Giulești,

for- 
sînt 
mu-

pregătirea 
Centrul 

de îndru- 
creoției 

și mișcării

Vă asigur că 
maițiile de aici 
neîntrecute la 
zică ușoară, la dan
suri, la muzică 
populară.

— Condițiile teh
nice necesare desfă
șurării spectacolu
lui au fost asigurate?

— Aproape toate, 
dar . pină la ora în
ceperii spectacolului 
sperăm să le rezol
văm și ultimele ches
tiuni : stația de am
plificare, lumina, 
tehnicienii de care 
avem nevoie și toate 
celelalte. Sala e 
cum o știți : frumoa
să, încăpătoare, bine 
dotată. în București 
s-a pus totul la 
punct ?

— Desigur. Am re
luat, încă și încă o- 
dată, legătura cu in
vitații noștri de la 
teatrele de aici și 
avem participare 
fermă.

Geo Costiniu de la I.A.T.C., 
Ovidiu Iuliu Moldovan de la 
Teatrul Național, Maria Du- 
mitrașcu, balerină de la 
I.A.T.C. Dintre cei pe care-i 
cuprlnsesem în rubrica „po
sibili" : Vasile Ichim, de la 
Teatrul Giulești. Celor
lalți nu le-a fost permisă 
deplasarea nefilnd disponi
bili de la spectacolele pe 
care le susțin astăzi la tea
trele de care aparțin. A ră
mas și pentru noi ca și pen
tru dînșii consolarea că vor 
veni neapărat la alte ediții 
ale „Serilor“.

• DUPĂ cum am mai a- 
nunțat, am primit încuviin
țarea entuziastă și a doi ti-

neri îndrăgostiți soliști 
muzică ușoară : Olimpia 
Panciu și Mihai Constanti- 
nescu aile căror microinter- 
viuri le-am publicat în zia
rul de ieri.

• AM VORBIT de repeti
ția de la Tîrgoviște, am nu
mit actori bucureșteni care 
participă. A mai rămas to
tuși ceva. Da, este progra
mul exact, pe ore și minute, 
cadrul în care se vor desfă
șura „Serile“.

— ORELE 16—17 : 
Montaj de versuri patrio
tice și de muncă de Emi- 
nescu, Topîrceanu, Labiș, 
M. R. Paraschivescu, M. 
Sorescu, N. Stănescu, A. 
Păunescu, Gh. Tomozei, 
Ion Alexandru... — mon
taj prezentat de actori 
bucureșteni.

— ORELE 17—17,30 : 
Melodii interpretate de 
Olimpia Panciu și Mihai 
Constantinescu.

— ORELE 17,30—18 : 
Program susținut de ta
raful de muzică populară 
și formația de dansuri a 
Centrului județean de în
drumare a creației popu
lare și mișcării artistice. 
Dansul popular „Călușul" 
susținut de formația Li
ceului economic.

— ORELE 18—18,10 : 
Formația de muzicuțe a 
Grupului școlar petrol.

— ORELE 18,10—18,20 : 
Dans cu eșarfe prezentat 
de elevii Liceului peda
gogic.

— ORELE 18,20—19 : 
Program de muzică ușoa
ră susținut de formația 
Centrului județean de în
drumare a creației popu
lare și mișcării artistice.

în ziarul de mîine vom 
relua desfășurarea pe viu 
a Serilor „Scînteii tine
retului".

fîm CUM Șl DE CE

s-a sufocat
MIȘCARE! ARERCÄ m RECAȘ ?

Am fi dorit ca despre Clubul 
atletic din Recaș, județul Timiș 
să vorbim în termeni dintre cei 
mai elogioși. Vîrsta de aur pe 
care ar fi trebuit să și-o celebre
ze anul trecut a fost consemna
tă, dacă putem vorbi astfel, de 
existența unui înăbușitor ano
nimat. Localnicii, cei mai în vîrs- 
tă, firește, dar și o parte din ti
neri își aduc cu nostalgie amin
te de activitățile sportive orga
nizate și desfășurate aici, odi
nioară. La fel și autoritățile lo
cale, inclusiv organizația U.T.C. 
căreia i-a fost Încredințată sar
cina de a organiza și desfășura 
activitatea sportivă în comună 
scrutează cu aceeași nostalgie 
gloriile sportive de odinioară, u- 
nii aflați încă în viață. Cînd este 
vorba despre prezent pe lista 
menită să eternizeze o tradiție, 
apar explicațiile care mai de 
care mai „obiective", în frunte 
situîndu-se, de bună seamă, 
greutățile materiale. Dar pentru 
a vedea cît sînt de plauzibile a- 
ceste explicații, o rapidă ochire, 
vorba cronicarului, spre cele 
ce-au fost, devine necesară. In 
1921, un proaspăt absolvent al 
Facultății de medicină, localnic 
entuziast de oele văzute in ma
rile orașe, pe nume Iosif Stitzl, 
adună o ceată de tineri la fel de 
„zănatici" și alcătuiește Clubul 
atletic din Recaș, El le-a fost an
trenor, medic consultant, orga
nizator de concursuri, pedagog 
etc. Scurt timp după aceea clu
bul este afiliat Ligii române de

Ieri, organizației județene
Dîmbovița a U.T.C. i s-a înmînat

DIPLOMA DE ONOARE A C.C. AL U.T.C
pentru rezultate deosebite obținute

muncă patriotică
ieri, după-amiază, a avut loc la 

Tîrgoviște decernarea Diplomei de 
Onoare a C.C. al U.T.C. organiza
ției județene Dîmbovița a Uniunii 
Tineretului Comunist pentru re
zultatele deosebite pe care acesta 
le-a obținut în munca patriotică în 
decursul anului 1971. Festivitatea 
a fost deschisă de tovarășul ION 
BUCUR, prim secretar al comitetu
lui județean U.T.C., care a făcut o 
succintă trecere în revistă a re
zultatelor în întrecerea dintre or
ganizațiile orășenești, din între
prinderi, organizații comunale 
U.T.C.

Tovarășul VASILE NICOLCIOIU. 
secretar al C.C. al U.T.C., a înmî
nat apoi organizației județene 
Diploma de Onoare — o confirma
re binemeritată a rezultatelor bune 
pe care le-au obținut zecile de mii 
de tineri.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE TABlKCA, prim secretai 
al Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., care l-a felicitat pe ti
neri pentru strădania depusă și 
le-a dorit, pentru anul în curs, 
succese șl mai mari în acțiunile 
de muncă patriotică.

In încheiere, Ansamblul Uniunii 
Tineretului Comunist a oferit au
ditoriului un aplaudat spectacol 
de cintece șl dansuri.

★
Intr-o scurtă declarație, pe care

1-am sollcltat-o dupâ decernarea 
Diplomei de Onoare, tovarășul ION 
BUCUR, prim secretar al comite
tului județean U.T.C. ne-a spus :

— Slntem, desigur, bucuroși pen
tru înalta distincție primită astăzi. 
Vedem în rezultatele obținute în 
anul 1971 o posibilitate și un im
bold pentru antrenarea și mai lar
gă a maselor de tineri din județul 
nostru la ample acțiuni de muncă 
patriotică în anul în curs, de în
frumusețare a localităților. Cu alte 
cuvinte, nc vom strădui să facem 
ca fiecare tlnăr să devină un 
participant activ Ia acțiunile pe 
care ni le-am propus.

— Vâ rugăm să enumerați cîteva. 
,— Se vor deschide șantiere locale 
la Casa de cultură a tineretului, a 
cărei construcție începe in aprilie, 
la irigații și desecări, la construc
ția sălii de sport din orașul Moreni 
etc. Vom desfășura ample acțiuni 
in silvicultură ca și pentru recupe
rarea conductelor vechi din sche
lele petroliere. Ne propunem să 
obținem economii la acțiunile fi
nanțate în valoare de peste 1 mi
lion lei. Vom realiza, de asemenea, 
peste 50 milioane Iei economii prin 
acțiunile de înfrumusețare a ora
șelor și satelor Județului nostru.

Am răsfoit planul de acțiuni vo- 
luntar-patriotlce pe anul acesta șl 
am extras cîteva date semnifica
tive : se vor colecta 17 000 tone

fier vechi ; vor fi plantați 25 000 
plopi in aliniament șl 75 000 pomi 
fructiferise vor recolta 10 000 tone 
plante medicinale ; se vor executa 
lucrări pentru irigații pe 400 ha, 
iar lucrări de desecări și regulari
zare a durilor pe o suprafață de

130 ha ; vor fi efectuate lucrări de 
întreținere a pășunilor pe 4 000 ha.

Nu ne îndoim câ tinerii de pe 
cuprinsul județului Dîmbovița vor 
ști să-și onoreze și în acest an 
angajamentele așa cum se cuvine.

I. BODEA

SEMICENTENAR•         ——_ U. T C.
BRIGADA „SCÎNTEII 
TINERETULUI" Șl 
BRIGADIERII 
DE LA SALVA-VIȘEU

Mîine seară, brigada „Scîn
teii tineretului“, formată din 
PETRE DRAGU, ION TRO- 
NAC, GHEORGHE GHIDRI- 
GAN, ORESTE PLECAN, ȘTE
FAN ALECU și OVIDIU PĂUN, 
organizează în colaborare cu 
comitetul comunal Salva al UTC 
o seară a „Scînteii tineretului" 
în comuna Salva. Aici, unde in 
1948 răsunau cìntecele brigadie
rilor constructori, tinerii se în
scriu cu activități și inițiative 
proprii pe fundalul efervescen
ței creatoare prin care în toată

țara uteciștii cinstesc apropie
rea semicentenarului organiza
ției UTC. Tocmai de aceea in
vitația comitetului comunal Sal
va al UTC și a Comitetului ju
dețean Bistrița-Năsăud al UTC 
îl onorează pe componenții bri
găzii de reporteri care, în ca
drul acestei seri își propun să 
relateze tinerilor din comună 
despre faptele, inițiativele, ac
țiunile cele mal interesante de
dicate semicentenarului pe care 
le-au întilnit în cele 8 județe 
străbătute pină acum pe par
cursul a mal bine de 2 500 ki
lometri.

Uteciștii din Salva vor putea, 
de asemenea, să ia cunoștință cu 
o serie de aspecte ale vieții și 
muncii tinerilor din județele 
vizitate de brigadă prin inter-

mediul expoziției de fotografii 
organizată de fotoreporterul 
brigăzii. ORESTE PLECAN.

In sfîrșit, consemnăm că la 
această seară printre particl- 
lianți se vor număra trimișii ti
nerilor din Vișeu (Maramureș), 
cîțiva dintre foștii brigadieri de 
pe șantierul Salva—Vișeu, mai 
mulțl membri al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al 
UTC. Seara se va încheia cu un 
spectacol susținut de formații 
artistice ale tinerilor din Salva.

O. P.
CONSFĂTUIREA SI 
OLIMPIADA 
MECANIZATORILOR

Aflată la a patra ediție, Con
sfătuirea pe țară a tinerilor me-

canizatori și concursul profesio
nal „Olimpiada mecanizatoru
lui“ vor aduce In aula „Ion Io- 
nescu de la Brad“ de la Insti
tutul agronomic din București,' 
începînd de azi, aproape patru 
sute de făuritori ai plinii. Timp 
de două zile se va discuta des
pre competența profesională și 
noutăți în materie de mecani
zare a agriculturii țării, despre 
rolul și locul organizației UTC, 
între factorii educaționali, ce 
trebuie să acționeze in scopul 
pregătirii generațiilor de meca
nizatori, al gospodăririi secții
lor și, mai ales, in pregătirea 
și asigurarea succesului deplin 
în apropiata campanie agricolă 
de primăvară. Prin grija orga
nizatorilor — Comitetul Central 
al UTC, — slnt organizate întîl- 
niri cu specialiști ai Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, de la Insti
tutul central de cercetări pen
tru mecanizare și de la uzinele

constructoare de tractoare și 
mașini agricole.

Cei 39 de cîștigători ai fazei 
județene vor participa la proba 
practică și la concursul teoretic 
în cadrul probei finale a 
piadei mecanizatorului“ 
cu „Tractorul de aur“ 
meroase premii în bani.

„Olim- 
dotată 

și nu-

G. F.

atletism. Aveau condiții ? Iată 
răspunsul unui vechi membru, 
component valoros al clubului 
între anii 1934—37, Nicolae Wag- 
ncr : „Eram ucenic la patron 
unde lucram de dimineața, de la 
5 pînă seara la 8. Veneam la an
trenamente și alergam pe întu
neric de-a lungul liniei de cale 
ferată. Nu primeam nici un spri
jin din partea statului. Doctorul 
Stitzl, ne-a cumpărat pe banii 
lui pantofi cu cuie pentru că 
cliiloți și tricou avea fiecare de 
acasă". N. Wagner a ocupat, în 
cariera sa de sportiv, locurile II 
în ștafeta de 4 x 100 m, III la 
100 metri plat șl IV la 800 m în 
cadrul campionatului național 
de atletism din 1935. Cu acel pri
lej întregul lot de atleți din Re
caș s-a deplasat la București, cu 
bani din buzunarul propriu, doar 
două zile de cazare au fost su
portate de către Liga sportivă a 
județului Timiș-Torontal. In lu
mea sportivă a vremii mai fi
gurau și alte nume din Recaș 
care au ajuns să fie cunoscute pe 
plan european cu prilejul Olim
piadei de la Berlin din 1936, a 
campionatelor balcanice de la A- 
tena 1934. Campioni naționali la 
prăjină, Eilhard și Francisc Ne
meș la disc și greutate, Fran
cisc Kraus la 100 m garduri. De 
altfel, Clubul atletic din Recaș 
dispunea de sportivi la mai toa
te probele atletice: ciocan, disc, 
săritură cu prijina, suliță, înăl
țime, la alergări: 100, 400, 800, 
1 000, 5 000 și 10 000 m. Principala 
cauză a anonimatului de astăzi, 
veteranul de odinioară o găseș
te în absența unor persoane care 
să manifeste aceeași dăruire în 
munca cu tinerii. Același ani
mator a reinnodat tradiția după 
război. Așa se face că din 1948 
pînă prin 1952, cînd a fost reali
zată oaza sportivă, capabilă să 
rivalizeze cu cele mai bune din 
județ, ziarele au readus în aten
ția iubitorilor de sport din țară 
existența acestui redutabil lea
găn al atletismului bănățean. 
Nu Intenționăm să facem istoria 
acestui club din care mai pîlpiie 
doar echipa de fotbal, care gîfîie 
la coada clasamentului din cam
pionatul județean. îi cerem se
cretarului comitetului comunal 
U.T.C., Martin Bauer, el însuși 
profesor de educație fizică și 
prin 1961, component al lotului 
naționali de juniori la 100 m plat 
și lungime, să ne vorbească des
pre Recașul sportiv de azi. îna
inte de toate, însă, trecem în re
vistă „inventarul" la zi al Aso
ciației sportive. Doar 50—60 de 
membri susținători care, de faipt, 
nu există fiindcă din toamna a- 
nului 1971, președintele ei s-a re
profilat în portar cu fireturi de 
general la hotelul Continental 
din Timișoara. Mai există un te
ren de fotbal cu pistă de atle
tism, o clădire cu 3 vestiare și 
o magazie, 9 perechi de bocanci 
de fotbal, 4 rînduri de tricouri 
și chiloți, 5 mingi de fotbal, o 
plasă de volei (fără mingi), o 
greutate rămasă ca amintire din 
vremurile care stau să apună și 
30 de sportivi legitimați tot la... 
fotbal. Dar iată explicațiile în 
locul cărora am fi dorit să con
semnăm... performanțele. „îna
inte de toate, satisfacția de a 
face sport se obține prin parti
ciparea la competiții. Or, cu o 
singură manifestare pe an — mă 
refer Ia Cuna tineretului de la 
sate — și aia încărcată de un 
festivlsm excesiv, spiritul emu- 
lativ dispare cu desăvîrșire. Că 
aceasta este o explicație plauzi
bilă rezultă și din aceea eă în 
1969 cînd competiția amintită a 
fost mai atent organizată, la faza 
pe țară am reușit să ocupăm 
două locuri I — lungime seniori 
și 4 x 100 m bărbați seniori. A- 
poi în momentul de față baza 
sportivă este a nimănui (!). în 
1970, printr-un suprem efort. 
Consiliul popular al județului 
Timiș ne-a virat 30 000 lei pen
tru lucrări de reparații la baza 
sportivă". Cum s-au cheltuit? A-

pelăm la contabilul-șef al Con
siliului popular comunal, tova
rășul Victor Scorodeț, despre 
care se spune că face parte din 
garda veche de inimoși susțină
tori ai sportului din Recaș. S-au 
cumpărat 12 m.c. cherestea în 
valoare de 9 800 lei, sîrmă de 
gard de 3 117 lei, 1 916 bucăți 
borduri din beton pentru împrej
muirea terenului de atletism în 
valoare de 
cooperativei 
Voința din 
reprezentlnd manopera repara
țiilor, iar 3 792 lei au fost sacri
ficați transportului. Am conta
bilizat întocmai această sumă 
pentru a ne întreba: DE CE, to
tuși, baza sportivă arată astăzi 
întocmai ca și înainte de consu
marea acestei subvenții? A fost 
oare nevoie de plătirea manope
rei la amintita cooperativă pen
tru a bate niște cherestea doar 
la o jumătate de tribună cînd 
printre cei aproape 1 000 de ti
neri din localitate se află atîția 
dulgheri și zidari (lucru recu
noscut) oare puteau efectua a- 
ceastă treabă prin muncă pa
triotică ? Sau pentru transpor
tul materialelor nu se putea a- 
pela la mijloacele existente în 
comună? De ce s-au cumpărat 
borduri cînd acestea continuă să 
„domicilieze" în neorînduială de 
aproape un an și jumătate avînd 
aceeași soartă ca și cărămida a- 
dusă acolo și aruncată de vreo 
6 ani, pentru a se construi o po- 
picărie modernă în locul celei 
vechi demontată ca necorespun
zătoare? (Am fost informați că 
din cantitatea existentă s-au în
fruptat cine a vrut și cine a pu
tut, lucru ușor de constatat, ob- 
servînd cît a mai rămas!). Toa
te acestea demonstrează nu pe
nuria materială, atît de comod 
invocată cît, mai ales, dezintere
sul, lipsa de organizare, comodi
tatea. N-am putut nota nici mă
car o intenție din partea organi
zației U.T.C. privind stabili
rea vreunei acțiuni de muncă 
voluntar-patrioticjî mai impor
tantă menită să refacă înfățișa
rea de odinioară a bazei sporti
ve. Dar nici un calendar sportiv 
pe plan local. Desigur, ascultați 
în parte, toți cei care răspund 
de destinele sportului din Recaș, 
par să aibă dreptate, dar nu se 
poate să nu constați că întregul 
eșafodaj se dărîmă deîndată ce 
argumentele sînt puse față-n 
față. In acest sens, ni se pare 
foarte adevărată observația di
rectorului liceului din comună, 
tov. Ilie Statie: „Devenim prea 
devreme comozi. Pasiunea a fost, 
dar nu mai este. Mă refer la cea 
a inițiatorilor fiindcă tinerii 
sînt dornici de sport. Observ a- 
cest lucru în chiar cadrul școlii 
pe care o conduc. Cei doi pro
fesori de sport — inclusiv tov. 
Martin Bauer — nu valorifică 
talentele și după terminarea stu
diilor. Este adevărat, și absen
ța competițiilor, diferențiate pe 
categorii și centre de comună, 
împiedică existența unei perma
nențe și cursivități în desfășura
rea sportului de masă".

Să fi pierit oare entuziasmul 
și să se fi instaurat perdeaua 
deasă a explicațiilor, a comodi
tății? Entuziasm, ambiție, exis
tă. o 
pe de altă parte recurg la justi
ficări. Se află în stare latentă. 
Nu putem aplica afirmația că 
„din nimic, nimic nu se poate 
naște" fiindcă ceea ce este mai 
important, există. Așa că, dacă 
am dori un răspuns la întreba
rea de mai sus, el nu poate fi 
aflat decît în lipsa de colabora
re și coordonare între factorii 
responsabili cu activitatea spor
tivă in cadrul căreia vioara întîi 
ar trebui să fie organizația 
U.T.C. Dacă unii sînt mai greoi 
de pornit și uită așa de repede 
de propriile îndatoriri, nu în
seamnă că singura soluție poate 
fi renunțarea.

7 376 lei, s-a plătit 
meșteșugărești 

localitate 4 300 lei,

recunosc chiar si cei care

MERIDIAN
FOTBALIȘTII MAGHIARI, 

ADVERSARII NOȘTRI, 
SE PREGĂTESC INTENS

• FEDERAȚIA maghiară_ --------— —______ de
fotbal a stabilit calendarul inter
național al diferitelor reprezenta
tive ungare. La 29 martie, prima 
reprezentativă a Ungariei va în- 
tjlnl la Budapesta selecționata 
R. F. a Germaniei, iar la un in
terval de o lună va juca, tot pe 
„Nep Stadion", cu selecționata 
României In cadrul campionatului 
european. Returul acestei parti
de va avea loc la 13 mai la 
București. Tot in luna mai, echi
pa Ungariei va intîlnl selecționa
tele Maltei șl Suediei in cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial.

Echipa secundă a Ungariei va 
susține meciuri cu selecționatele 
olimpice ale U.R.S.S., R. D. Ger
mane, R.F. a Germaniei șl cu e- 
chlpa orașului Bratislava.

Selecționata de juniori va parti
cipa. In luna mal, la turneul 
U.E.F.A. in Spania, iar între 26 
iulie și 6 august, Ia „Cupa prie
teniei", ce va avea loc in Româ
nia.
• DUPĂ cum s-a mal anunțat, 

fostul campion al lumii la cate 
goria grea, pugillstul american de 
culoare Cassius Clay, urma să-i 
întilnească la 13 martie la Van- 
couver pe canadianul George Chu- 
valo. Canadianul care acum 4 zile 
cîștigase prin KO în repriza a 
doua meciul cu Jim Christopher 
(S.U.A.) a cerut aminarea întîl- 
nirii cu Clay fiind impresionat de 
decesul în ring al colegului său 
Stewart Gray, cu care era foarte 
bun amic. Meciul Clay — Chuvalo 
va avea loc probabil la sflrșitul 
lunii mai.

FEDERAȚIA Italiană de box a 
anunțai oficial că la cimr>ion<uc’<> 
Internaționale ale României pro-

«ramate Intre 1) și 23 aprilie la 
București va prezenta formația 
olimpică. Boxerii italieni vor par
ticipa la toate cele 11 categorii, de 
la semlmuscă (48 kg.) la grea 
(peste 81 kg.).
• APROAPE 12 000 de spectatori 

au urmărit la Atena meciul in
ternațional amical de fotbal din
tre echipa Panathlnalkos și cunos
cuta echipă budapestană Honved, 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (0—0). Scorul a 
fost deschis de gazde în minutul 
51 prin Antonladls, fotbaliștii ma
ghiari egalînd 20 de minute mal 
tirzlu prin Kozman.

în deschidere, echipa greacă 
Ollmplakos din Atena a dispus 
cu 2—1 (1—1) de selecționata Aus
triei.
• CUNOSCUTA echipă brazi

liană de fotbal F.C, Santos cu ce
lebrul Pele în linia de atac a sus
ținut la Sheffleld al doilea meci 
de la sosirea în Anglia. Fotbaliștii 
brazilieni au învins cu 2—0 (1—0) 
echipa locală Sheffleld Wednes- 
day. Cele două puncte au fost 
marcate de Nene șl Ferrelra. In- 
tilnlrea a fost urmărită de aproa
pe 37 ooo de spectatori.

TENIS :
TURNEUL DE LA NEW YORK
• ÎN TURUL DOI al turneului 

Internațional care se desfășoară 
pc teren acoperit la New York. 
campionul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 7—5, 6—4 pe Paul Gerken 
(S.U.A.). Francezul Plerre Bar- 
thes a dispus cu 6—3, 2—6, 6—3 de 
Colin Dlbley (Australia). Alte re
zultate : Ony Parun (Noua Zee- 
landă) — Thomas Koch (Brazilia) 
7—5. 6—3; Bengston (Suedia) — 
Zednik (Cehoslovacia) 6—2. 6—4. 
în turul următor. Năstase tl va 
intilni pc Brvon Gottfrled. care l-a 
eliminat r-t 4 n. 7—o. 6 -4. chi
lianul Fillol. Stan Sralth (S.U.A.)

ION DANCEA

----- ©
a cîștlgat cu 3—8, 8—0, (—* în fața 
compatriotului său Osborne.

PELE REFUZA OFERTELE
» CUNOSCUTUL fotbalist bra

zilian Pele care se află în pre
zent la Londra cu echipa sa F.C. 
Santos a refuzat oferta clubului 
portughez Benfica de a juca un 
singur med în linia de atac a a- 
cestei formații. Benfica ar fi do
rit ca în meciul cu echipa engle
ză Fulham să-1 utilizeze pe Pela 
lingă Eusebio. Pele a motivat refu
zul anunțînd clubul din Lisabona 
că în această perioadă este progra
mat cu F.C. Santos în turneul ca- 
re-1 întreprinde în Belgia.

• PE RINGUL Palatului spor
turilor din Minslc au continuat 
reuniunile turneului internațional 
de box organizat de federația u- 
nlonală. La categoria cocoș, so
vieticul Ivan Vlăcenko a dispus 
la puncte de pugillstul român Iu
lian Lungu.

PRONOSPORT
CONCURSUL NR. 9

din 27 februarie 1972
Atalanta — Mantova 1
Bologna — Fiorentina 1
Milan — Sarò pilo ria 1
Napoli — Cagliari 1 X

Roma — Juventus 1 X
Torino — Internazionale 1 X 2
Varese — Catanzaro 1
Verona — Lanerossl 1
Arezzo — Bari 1 X
Como — Foggia 1
Novara — Lazio 1 X
Palermo — Perugia 1

Reggiana — Taranto 1
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