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Lotrului

din aval. De aici 
se vor călători kilo- 
întregi prin galeriile

La cumpăna nestatornică din
tre iarnă și primăvară, sus în 
cheile de o frumusețe sălbatică 
ale Lotrului, constructorii celei 
mai mari cetăți a luminii de pe 
apele interioare ale României 
au semnat duminică la prînz 
actul de naștere al viitorului lac 
de acumulare Vidra. De ieri a- 
pele Lotrului, zăgăzuite de 
voința și brațul omului, au de
prins alt rost decît acela de a 
curge prin albia lor milenară, su- 
punîndu-se, docile, gravității...

Aici la barajul unde meșteri 
mari mută cu aerul cel mai fi
resc un munte dintr-un loc în- 
tr-altul, aici unde grandioasa 
construcție de argilă și' beton se 
înalță zi de zi, ca voinicul din 
poveste, căutind și împlinind 
destinul firavului zăgaz țără
nesc de odinioară pe care oa
menii locului îl ridicaseră în ca
lea apelor pentru a aduna hai
turile trebuincioase plutăritului 
— aici s-a înscris ieri o nouă filă 
memorabilă în cartea de aur a 
izbînzilor timpului socialist.

In prezența tovarășilor Petre 
Dănică, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, 
Gheorghe Cocoș, adjunct al mi
nistrului energiei electrice, a al
tor activiști de partid și de stat, 
a unui mare număr de con
structori și invitați, calea apelor 
a fost închisă. în spatele masi
vului de anrocamente au în
cep ' să se acumuleze primii din 
cei 340 milioane metri cubi apă 
ai viitorului lac care își începe, 
astfel, ascensiunea lentă dar si
gură pe cotele încă înalte ale 
galeriei 
apele 
metri 
sfredelite în miezul de stîncă al 
muntelui, pînă la castelul de 
echilibru de la Ciunget și de 
acolo pină în centrala subterană, 
unde își vor conduce întreaga pu
tere spre a o preschimba în lu
mină. Cîteva luni ne mai desparte 
de acea clipă înaltă.

E un moment emoționant pen
tru constructorii șantierului bara
jului conduși de inginerul Soly 
Kamenitzer. Ei își văd astfel îm
plinite o parte din aspirațiile care 
le-au polarizat timp de cîțiva ani 
gîndul, voința, eforturile. Mulți 
dintre ei sînt tineri și foarte ti
neri.

— Avem satisfacția — ne de
clară tovarășul Ion Bolnavu, se
cretarul comitetului de partid a! 
grupului de șantiere — de a con
semna cu acest prilej faptul îm
bucurător că la realizarea acestui 
obiectiv important o contribuție 
de seamă și-au adus-o tinerii. Ei 
și-au dovedit încă o dată matu
ritatea și competența, întîmpinînd 
așa cum se cuvine apropiata 
aniversare a semicentenarului 
U.T.C.

Prin oprirea apelor Lotrului 
construcția viitoarei hidrocentra
le a intrat într-o etapă decisivă. 
Lotrul coboară dintr-o legendă 
pentru a urca în alta pe măsura 
timpurilor minunate ale tuturor 
întîlnirilor. Prezența oamenilor pe 
străvechile meleaguri din munți 
a înnobilat și apropiat secole, îm
bogățind marile revărsări de 
lumină a viitorului. Iar de viito
rul acest» ne mai desparte doar 
un pas.

DORU MOȚOC

„NICI O MAȘINA ȘI NICI UN 
UTILAJ SUB RANDAMENTUL 
PLANIFICAT, NICI UN MINUT 

NELUCRAT !“

De ce „strunguri
in repaus“ ?

în dezbaterile Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din 
întreprinderi, centrale industriale și de construcții, problema 
folosirii utilajelor și a timpului de lucru a fost deseori reluată. 
S-a detașat astfel concluzia că o serie de factori — slaba orga
nizare a activității în unele compartimente, întreținerea inco
rectă și exploatarea nerațională a mijloacelor tehnice, întîr- 
zierilc și absențele nemotivate de la program, insuficienta pre
gătire a unor categorii de muncitori — influențează negativ 
producția și productivitatea, cauzează serioase pierderi econo
miei naționale. Referindu-se la aceste aspecte secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia incă o dală 
în cuvîntarea sa una din cerințele fundamentale ale producției 
moderne — nici o mașină și nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelucrat — condiție precumpănitoare 
a realizării exemplare a sarcinilor stabilite. în lumina acestor 
exigențe ne-am propus recent o anchetă pe această temă în- 
tr-un sector restrîns— linia de strunguri din secția mecanică 
ușoară a Fabricii de mașini unelte și agregate București. O 
alegere întîmplătoare. în concluziile formulate aici însă se regă
sește — la alte dimensiuni — întreaga întreprindere.

CIT COSTĂ
„ZIUA" CHIULANGIULUI...

tovarășii Ion 
comitetului 
Gh. Popa, 
secție, se- 

de bază 
fiecare loc

împreună cu 
Dragu, secretarul 
U.T.C. pe fabrică și 
maistru principal în 
cretarul organizației 
P.C.R., trecem pe la 
de muncă în parte. Se lucrează 
intens. Rar observăm vreun 
muncitor mai în vîrstă. Cei mai 
mulți sint tineri, chiar foarte 
tineri, nici nu și-au satisfăcut 
serviciul militar. Două strunguri 
în repaus, cu piese lingă ele, ne 
atrag atenția.

— De ce nu sînt în funcțiune?
— Lipsesc strungarii care le

LA TIRGOVIȘTE

srM

B Wï

însemnări de la
Consfătuirea

pe fără
și Olimpiada

tinerilor
mecanizatori

Proletari din toate țările, uniti-vă !
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ANGAJAMENTUL TINERILOR MECANIZATORI, IN PRAG DE CAMPANIE:

In sală au fost trei sute pa
tru tineri... Mecanizatori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri 
din ultimele promoții. Ei re
prezentau pe cei aproape 
cincizeci de mii de tineri me
canizatori din stațiunile pen
tru mecanizare și întreprinde
rile agricole de stat Ia cea 
de a patra ediție a Consfătui
rii și Olimpiadei mecanizato
rilor. între ei multe nume cu
noscute.

lămurește 
tovarășul 
vorba de

au în primire — ne 
maistrul de schimb, 
Marin Alexandru. E 
Ion Vasile și Simu Constantin.

Ne interesăm la serviciul or
ganizarea muncii de pierderile 
pe care le suportă fabrica prin 
indisciplina acestor tineri. Pa
guba este de aproape 2 500 lei. 
Fără ca ei să știe. Nici un tî- 
năr din cei 45 existența pe a- 
ceastă linie nu cunosc cu exac
titate prejudiciul pe care-1 aduc 
uzinei printr-o singură absență. 
Nimeni nu le-a spus acest amă
nunt. Cel puțin așa ne-au răs
puns cei întrebați.

Suma e totuși neînsemnată —

ÎN ÎNTÎMPINAREA SEMICENTENARULUI U T C.

Constantin Piloiu, de la S.M.A. Rîmnicu-Vilcea, fericitul cîștigător 
al trofeului „Tractorul de aur“

FotoALEX. PRUNDEANU

s-ar putea spune — în raport cu 
valoarea producției globale, nu 
sint motive de îngrijorare. Dar 
două mașini staționau, repetăm 
— pe o singură linie de produc
ție — și fabrica are cîteva zeci 
de asemenea linii.

UN BILANȚ 
PE LUNA IANUARIE

Pe linia de strunguri lucrează 
45 de uteciști. Le cercetăm în 
caietele de pontaj ale maiștrilor 
realizările pe luna trecută. Nu
mai cinci dintre ei și-au reali
zat integral normele de produc
ție. Restul s-au situat la nive
luri extrem de scăzute. Au ră
mas nerealizate 5 660 ore. Cei 
45 de tineri strungari ar fi tre
buit să lucreze efectiv un număr 
de 9 000 de ore. N-au lucrat însă 
decît 6 125 pentru că în rest au 
lipsit de Ia program. Au adus 
alte pierderi in bilanțul fabricii, 
în valoare- de aproximativ ju
mătate de milion. Fără ca mă
car să-și imagineze proporțiile 
prejudiciilor lor. Aproape trei 
mii de ore absențe nemotivate 
se datorează muncitorilor atelie
rului mecanică ușoară numai in 
luna ianuarie. Ca urmare, în a-

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a ll-a)

EDIȚIE
OMAGIALĂ

Așa după cum relatam în co
respondența noastră de sîmbătă, 
transmisă de la fața locului, sala 
de la Clubul Petroliștilor din 
Tirgoviște s-a dovedit neîncăpă
toare. Peste 500 de tineri munci
tori de Ia platforma industrială 
și I.C.M.D., precum și numeroase 
grupuri de elevi au ținut să ia 
parte la Serile „Scînteii tinere
tului“ — ediție omagială, dedica
tă apropiatei aniversări ă Semi
centenarului U.T.C. A fost un

A

asile Irimia, meca
nizator la secția Știu- 
bieni, din județul Bo
toșani, a realizat a- 

nul trecut un volum de lucrări 
cu 25 la sută mai mare decît 
prevedea planul; Constantin 
Chițu, de la Furculeștii Te
leormanului, a fost premiat 
la excepțional pentru realiză
rile cu totul deosebite obținu
te anul trecut; Gheorghe 
ghiroiu, de la Țăndăreii 
răganului, care, lucrînd 
C,A.P. Ograda, împreună

Ar- 
Bă- 

la 
cu

Educația fizică și activitatea
sportivă de masă

o problemă de convingere
Educația fizică și activitatea 

sportivă a maselor se dovedește 
în fapt o acțiune cu multiple fa
țete și cu dimensiuni greu calcu- 
labile. De aici și dificultatea sta
bilirii scadențelor ei. De fapt ne 
îndoim că nu va fi încă multă 
vreme o problemă deschisă (să 
nu-i spun... un deziderat), în po
fida multelor și interesantelor ci 
împliniri. Practica internaționa
lă, aflată și ea în plină desfă
șurare, ne-a convins că atît con
stantele cît și variabilele ei nu 
rămîn întotdeauna aceleași. Pro
pria noastră experiență în acest 
domeniu ne confirmă o astfel de 
idee, ea reamintindu-ne încă 
o dată că doar după eliberare 
ea a apărut ca o componen- 

spectacol de o totală reușită, bo
gat ilustrat cu versuri, cîntece și 
jocuri, la care și-au dat con
cursul formații de amatori, so
liști vocali și instrumentiști din 
municipiul gazdă, precum și o 
echipă de tineri actori și cîntă- 
reți profesioniști din Capitală. 
Printre oaspeții de onoare s-a 
aflat și artista emerită Dina 
Cocea — președinta A.T.M. — 
din partea căreia redacția noas
tră a primit un substanțial aju

alți 19 mecanizatori, a contri
buit la obținerea unor depă
șiri substanțiale de recolte — 
534 kilograme griu, 1 400 ki
lograme 
lograme 
hectar ; 
S.M.A.
ciștigătorul de acum doi ani 
a fazei pe țară a Olimpiadei... 
Dar în dreptul numelui orică- 

ț rui tânăr-aflat în sală pot fi 
așezate realizări de seamă. Și, 
maturitatea, competența pro
fesională, dorința lor de a 
găsi răspuns problemelor atît 
de complexe ale mecanizării 
.s-au dovedit în seriozitatea cu 
care au susținut dialogul cu 
specialiștii Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor și de la I.C.M.A., cu 
reprezentanții Consiliului Cen- 

Generale a 
ai C.C. al 

calități s-au

porumb și 320 ki- 
floarea-soarelui la 

Vasile Balmuș, de la
Belcești-Iași, este

trai al Uniunii 
Sindicatelor și 
U.T.C. Aceste 
desprins din propunerile fă
cute în scopul ridicării la cota 
zilei a răspunderii profesiona
le a mecanizatorilor, a inte
grării în eșalonul fruntașilor a 
tuturor tinerilor mecanizatori, 
a îmbunătățirii indicilor cali
tativi ai tractoarelor și mași
nilor agricole. Transcriem din 
angajamentul celor din jude
țul Timiș adoptat apoi de că
tre participanții la consfătuire 
ca obiectiv al întrecerii socia
liste din anul Semicentenaru
lui creării Uniunii Tineretului 
Comunist: depășirea cu 5 la 
sută a veniturilor planificate 
pe tractor; reducerea cu 8 la 
sută a cheltuielilor la inia de 
lei venituri ; sporirea cu 100 
ore funcționare a perioadei de 
lucru a fiecărui tractor; con- 
trlbuirea, prin lucrări de cea 
inai bună calitate, la depă
șirea cu 10 la sută a recolte
lor medii; cel puțin jumăta
te din numărul tinerilor me
canizatori să fie îndrumați să 
deprindă a doua meserie, și

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

Conf. univ.
NICU ALEXE,

directorul Centrului de cercetări 
științifice și documentare tehnică 

al C.N.E.F.S.

tă. cu largi rezonanțe sociale, 
a fenomenului educației fizi
ce și sportului de tip socialist. 
A include printre coordonatele 
unui program profund revoluțio
nar al reașezării societății noas
tre pe alte temelii politice și e- 
conomice și sarcina valorificării 
de către populația țării a efecte
lor exercițiului fizic, înseamnă a 
oferi omului toate condițiile ne- 

tor în pregătirea „Serilor“. Mulți 
dintre tinerii spectatori, în semn 
de prețuire față de omul de 
teatru Dina Cocea, i-au solicitat 
autografe ; de asemenea, uteciștii 
din municipiu, j-au oferit un 
buchet de flori. Dar, ce s-a în- 
tîmplat pe scenă, în culise, în 
sală ? Iată citeva detalii ilustra
te de fotoreporterul nostru Favel 
Tâtijală.

întregul program s-a consti
tuit din trei părți distincte — 
cintec și joc, versuri, muzică u- 
șoară — și, dacă ar fi fost după 
numeroasele solicitări venite din 
partea gazdelor, ar fi putut a- 
vea încă pe atîtea. Sarcina de 
selecție a regizorului artistic 
Mihai Dimiu, de la I.A.T.C., (u- 
nul din principalii coautori ai

(Continuare în pag. a ll-a)

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se .spre pa
trie, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Ungare, condusă de tovară
șul Jănos Kădâr, prim-secretar 
al Comitetului Central ăl Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar, care la invitația Comitetu
lui Ce’ntral al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie in țara noas
tră.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Tărănesc Ungar. Peter Vălyi, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Munci toresc-Țărănesc 
Ungar, Jănos Peter, membru al 
C.C. al P.M-S.U.. ministrul afa
cerilor externe. Perene Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

De la reședința rezervată oas
peților pînă la aeroportul Oto- 
peni, conducătorii de partid și 
de stat unguri au venit împre
ună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer. Pe întregul traseu erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Ungariei. Mii și 
mii de buoureșteni aflați de-a 
lungul bulevardelor salută pe 
conducătorii celor două partide 
și state, aplaudă călduros.

Dintr-o mașină deschisă, es- 
oortată de motocicliști, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâ- 
dâr răspund manifestărilor prie
tenești ale cetățenilor.

Are loc ceremonia plecării. 
Aeroportul este împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Deasupra pavilionului cen
tral al aerogării se aflau 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădâr. Ion 
Gheorghe Maurer și Jeno Fock.

Pe o pancartă era înscrisă în 
limbile română și ungară urarea : 
„Trăiască prietenia, colaborarea 
și alianța frățească dintre po- 

cesare eliberării și emancipării 
lui.

In tot acest interval, care ne 
separă de acele începuturi im
presionante prin entuziasmul și 
îneîntătoarea lor naivitate, s-a 
acumulat o experiență bogată al 
cărui proces, așa cum arătam, 
este departe de a fi încheiat. Dar 
dincolo de aspectele teoretice și 
practice ale activității organiza
torice. ale inadvertențelor de or
din' terminologic, ale probei 
timpului la care sînt supuse for
mele de practicare a exereîțiilor 
fizice și metodologia aplicării 
lor, ale investițiilor și inventa
rului și ale răspunderii, uneori

' (Continuare în pag. a lll-a)

LA SALVA

CORUL GENERAȚIILOR
ÎNFRĂȚITE

• O fierbinte manifestare a dragostei pentru patrie și partid, 
un moment solemn al angajamentului tineresc • Toți tinerii din 
Salva și toți secretarii comitetelor comunale U.T.C. din județul 
Bistrița-Năsăud prezenți in sală • Amintirile unor veterani ai 
reconstrucției • Expoziția de fotografii a adus tineretul întregii 
țâri printre uteciștii Salvei • Ca și in 1948 Vișeul și-a trimis la 
Salva solii tinereții «Versul patriotic, poezia politică vibrează 
în fiecare inimă tinără • Comitetul comunal Salva al U.T.C. 
raportează • Uteciștii din Vișeu lansează o chemare la între
cere • Cintec, joc și voie bună.

(Continuate in pag. a ll-a)

porul român și poporul ungar !“.
La aeroport, au venit să-i sa

lute pe oaspeți tovarășii : Emil 
Bodruțraș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin. Ilîe Verdeț, Jănos Faze- 
kas, Dumitru Popa. Dumitru 
Popescui Miron Constantinescu, 
Mihai Gcrc, ion Ioniță. Cornel-. 
Burtică, Mihai . Marinescu, Ion 

. Pățan, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Ioan 
Cotoț, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

Erau prezenți 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 organiza
ții obștești, generali și ofițeri 
superiori, ziariști români și stră
ini.

Conducătorii de partid și de 
stat ai R. P. Ungare, ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale ungare își iau 
apoi rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați

Vizita secretarului general
al Partidului Comunist Român,

președintele Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu,
în Republica Populară Congo

La invitația președintelui Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președinte al 
Republicii Populare Congo, șei 
al statului, comandantul Marien 
N’Gouabi, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre

Vizita președintelui
Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu,
în Republica Zair

La invitația președintelui Re
publicii Zair, general de corp de 
armată Mobutu Șese Seko, pre
ședintele Consiliului ,de Stat al 
Republicii Socialiste România, 

la București, de la persoanele 
oficiale române prezente pe 
aeroport.

Un (jrup-de pionieri oferă bu
chete de flori.

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prietenești ale oamenilor mun
cii aflați pe aeroport, își iau ră
mas bun de la conducătorii par
tidului și statului nostru.

Tovarășii Jănos Kădâr și 
Nicolae Ceaușescu iși string căl
duros miinile, se îmbrățișează.

La ora 10,00, nava aeriană de
colează. Ea este escortată pină 
la frontieră de avioane cu reac
ție ale Forțelor noastre Armate. 
(Ăgerpres).

ÎN PAG. A IV-A :

Comunicat cu privire la vi
zita oficială de prietenie a 
delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Ungare 
în Republica Socialistă 
România.

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va 
efectua o vizită oficială în Repu
blica Populară Congo, în luna 
martie a.c.

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va 
efectua o vizită oficială în Re
publica Zair, în luna martie a.c.
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«

Un județ

U. T. C SEMICENTENAR

Dialog viu, fructuos
la Scornicești

o săptămînă
Apropierea evenimentului 

pe care nu peste multă vre
me îl va sărbători întreaga 
noastră organizație dă naș
tere în fiecare colț al țării 
la numeroase manifestări, în 
același timp festive și cu un 
pronunțat caracter de lucru, 
Desprindem, de pildă, din 
agenda acțiunilor desfă
șurate in județul Iași, pe 
cele care au avut loc de-a 
lungul unei singure săptă- 
mini.

La Casa de cultură a tine
retului și studenților, tinerii 
din municipiul Iași (munci
tori, elevi, studenți), precum 
și secretari de comitete co
munale U.T.C. din județ s-au 
iniîlnit cu brigadieri care 
au lucrat pe marile șantiere 
ale reconstrucției țării. De- 
pre contribuția tineretului pe 
șantierele muncii patriotice 
au vorbit tovarășii : Zlate 
Ioan, bri adier care a lucrat 
pe șantierele naționale Salva- 
Vișeu și Lunca Prutului, 
Vasilescu Alexandru și Gîlcă 
Vasile, brigadieri care au 
lucrat pc șantierul național 
Bumbești-Livezeni.

Cu acest prilej, primul se
cretar ai Comitetului jude
țean Iași al U.T.C. a înmî- 
nat diplome de onoare ale 
comitetului județean U.T.C. 
și premii comitetelor și or
ganizațiilor U.T.C. fruntașe 
in domeniul muncii patrio
tice, în întrecerea desfășu
rată in anul 1971.

După citeva zile, în același 
Ioc, membri ai activelor or
ganizațiilor U.T.C. din între
prinderi, din instituții și aso
ciațiile studențești au avut o 
intîlnire cu tovarășul Ioan 
Maneiuc, prim secretar al 
Comitetului municipal Iași 
al P.C.R.. primarul munici
piului, care a evocat princi
palele momente de luptă și 
muncă ale Uniunii Tineretului 
Comunist sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Alți 100 de tineri, de la 
Uzina mecanică „Nicolina“, 
au participat la simpozionul 
intitulat „Trecut, prezent și 
viitor în viața și activitatea 
tineretului“ Cu acest prilej 
au luat cuvîntul Haralambie 
Trofin, maistru, vechi mili
tant al mișcării de tineret 
din anii ilegalității, Corneliu 
Gîrdea, tehnician, fost bri
gadier pe șantierul național 
Bumbești-Livezeni, și Cons
tantin Gîlea, secretarul -Co
mitetului U.T.C. pe uzină.

în incinta întreprinderii a 
fost găzduită de asemenea și 
o intîlnire a tinerilor mun
citori și elevi ai școlii profe
sionale cu Dumitru Leonte, 
membru de partid din ilega
litate, după care unui număr 
de elevi ai școlii generale nr. 
3, proaspăt primiți, în U.T.C.. 
ti s-au inminat carnetele roșii 
de uteciști.

CONSTANTIN CALIANU

La invitația comitetului co
munal Scornicești al U.T.C. (ju
dețul Olt) sîmbătă, 26 februa
rie, s-a întîlnit cu tinerii din a- 
ceastă comună — în cadrul am
plelor manifestări ce preced se
micentenarul organizației noastre 
revoluționare — tovarășul Gheor
ghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C.

întâlnirea cu tinerii comunei 
a avut loc în sala de festivități 
a căminului cultural, împodobită 
sărbătorește. Am distins aici 
drapelul organizației comunale 
U.T.C., una din puținele orga
nizații din județ care pentru re
zultatele deosebite obținute, a 
primit dreptul de a avea dra
pel propriu. Valeria Papuc, se
cretara comitetului comunal 
U.T.C. rostește în numele celor 
peste 600 de uteciști un succint 
și emoționant cuvînt de salut. A 
urmat apoi expunerea tovarășu
lui Gheorghe Stoica, privind 
principalele momente din istoria 
U.T.C., din activitatea pe care o 
desfășoară în prezent tineretul 
patriei noastre. Subliniind alea
sa satisfacție și nobila mîndrie 
pentru grija și căldura

este înconjurat tineretul de că
tre P.C.R., de către secretarul 
general 
varășul 
bitorul 
sa atît 
tate în 
neri, cît, mai ales, asupra înal
telor răspunderi ce revin tinere
tului patriei, organizației U.T.C. 
în activitatea de educație co
munistă, de deplină și eficientă 
mobilizare a forței tinere la 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

„E o mîndrie pentru organi
zația noastră — spunea tovară
șul Gheorghe Stoica — faptul 
că din anul 1949 și pînă în 
prezent au activat în U.T.C., for
mați la flacăra înțeleptei politici 
a gloriosului nostru partid, a- 
proape 7 milioane de membri“.

Manifestarea s-a încheiat cu 
un frumos program cultural-ar
tistic susținut de formațiile li
ceului, în desfășurarea căruia s-a 
evidențiat cu pregnanță conti
nuarea și cultivarea bogatelor 
tradiții folclorice ale acestor 
locuri.

al partidului nostru, to- 
Nicolae Ceaușescu, vor- 
a insistat în cuvîntarea 
asupra bogatelor rezul- 
muncă obținute de ti-

>gi
de formațiile li-

cu care I. ANDREIȚĂ

TINERI ÎN EXCURSIE
apăruteO serie de inițiative . 

în județe vin să sporească nu
mărul activităților turistice de
dicate aniversării semicentena
rului U.T.C.

în județul Arad citeva sute 
de tineri vor participa la un cir
cuit al orașului avind ca temă : 
„Locuri și case legate de lupta 
și activitatea P.C.R. și U.T.C.“. 
Alte sute de tineri vor lua par
te la o excursie pe urmele lup
telor antifasciste purtate de e- 
levii Școlii de subofițeri Radna. 
în județul Bihor tinerii vor vi
zita diferite case legate de lupta 
și activitatea U.T.C., muzeul Dof- 
tana și diferite obiective econo- 
mico-sociale bihorene. Agenția 
B.T.T. Brașov va organiza o 
mare excursie. pentru citeva 
mii de tineri, cu care prilej va 
fi vizitat muzeul Doftana, pre
cum și diferite locuri legate de 
luptele Armatei române pentru 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist. în județul Cluj vor 
vizitate locuri și case legate 
lupta și activitatea P. C. R 
U.T.C. la care vor participa
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proape 2 030 de tineri. Se va des
fășura concursul de orientare 
turistică „Cupa semicentenaru
lui“. Agenția B.T.T. Timiș orga
nizează o interesantă acțiune 
menită să evoce figura luptăto
rului comunist Ștefan Plavăt, în 
anii ilegalității. Citeva sute de 
tineri vor participa la concursu
rile gen „Cine știe, clștigă“, „Să 
ne cunoaștem județul“.

La acțiunile organizate în 
cinstea semicentenarului de că
tre agențiile B.T.T. și sectoarele 
de turism ale comitetelor jude
țene U.T.C. au participat pînă în 
prezent 45 000 de tineri. în ac
țiunile turistice care vor mai 
avea loc în perioada următoa
re s-au înscris să participe la 
diferite excursii și vizite turis
tice încă 100.000 de tineri.

„Un nou talent pe firmamentul 
artei sighișorene“ consemnează 
concluzionai unul din miile de 
vizitatori ai expoziției găzduită 
zilele acestea de holul sălii de 
festivități „Mihai Eminescu“ din 
Sighișoara. înscriindu-se în com
plexul de activități organizate 
de comitetul municipal U.T.C. 
care preced aniversarea a 50 de 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist, pictorița și 
graficiană amatoare Monica 
Giurgiu, elevă în clasa a Xl-a la 
liceul din localitate, aduce în fața 
publicului 65 de piese, rodul 
muncii extrașcolare de peste 4 
ani, ca un omagiu evenimentului 
pe care generația ei se pregătește 
acum să-1 întimpine.

Creații ca : ..Sfatul bătrînilor“, 
„Muncă patriotică“, „Descoperi
re“. „Concurs“, „Artistul“, „Foto
grafiile“. „Renaștere“, certifică 
de pe acum contururile unei 
personalități artistice al cărei 
talent e destinat înnobilării o- 
mului, însuflețirii lui la fapte 
mărețe, eroice.

M. BORDA

Plecarea unei delegații a M.A.N
in Cehoslovacia

, a plecat 
I Marii A- 
Republicii

Duminică dimineața, 
la Praga o delegație a 
dunări Naționale a 1 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, care, la invi
tația Prezidiului Adunării Fede
rale a R. S. Cehoslovace, va 
face o vizită oficială în această 
țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Dumitru Balalia, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comisiei pentru Consiliile popu
lare și administrația de stat a 
M.A.N., Adalbert Crișan, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se-

cretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, Ioan Benko,
p1la

dețean, Ioan Benko, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar județean Mureș, vicepre
ședinte al Comisiei pentru con
siliile populare și administrația 
de stat a M.A.N., prof. dr. Va
sile Predescu, prorector al 
Institutului Medico-Farmaceutic, 
membru al Comisiei pentru să
nătate, muncă și asigurări so
ciale a M.A.N., ing. Tudor Er- 
mil-Bălătică, șef de secție la U- 
zinele „Laromet“, membru al 
Comisiei pentru politică externă 
a M.A.N.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Serile „Scinteli
tineretului“

succesului general al acțiunii) în 
condițiile unei abundente neaș
teptate de propuneri, n-a fost 
deloc ușoară. „Amatorii“ au fost 
cei care au spart gheața. Ei s-au 
străduit, și au izbutit, să urce în 
ritm egal „temperatura“ sălii 
pină la intrarea in scenă a acto
rilor. Sigur, diferenție.ri profe
sionale au existat, dar ele nu 
reduc cu nimic meritul tinerilor 
artiști amatori ci din contra. îl 
subliniază. Eva Pătrășcanu, Ovi- 
diu Iuliu Moldovan — reprezen
tanți ai primei noastre scene. 
Teatrul Național, Mihaela Buta, 
de la Teatrul de Comedie, Sabin 
Făgărășanu, Vasile Ichim și Cor
nel Dumitraș, toți trei de la Tea
trul Giulești, Geo Costiniu și 
Marii Dumitrașcu, ambii de la 
I.A.T.C. (ultima a susținut un 
remarcabil recital de coregrafie), 
ca și prezentatoarea Doina Ghe- 
vrec au recitat cu mult talent și 
căldură interpretativă versuri 
alese, găsind cu ușurință calea 
spre inima tinerilor spectatori. 
A fost apoi rîndul muzicii ușoa
re. Stele cu nume, stele fără 
nume (încă) și un cuplu de con- 
sacrați îndrăgiți — Olimpia Pan- 
ciu și Mihai Constantinescu — 
au preluat apoi ștafeta, susținuți 
de formația instrumentală a Ca
sei de creație.

Despărțirea de public — căci 
trebuia, ori cît ar fi fost de a- 
greabil spectacolul, să existe și 
un astfel de moment — a fost 
călduroasă, subliniată de aplauze 
la scenă deschisă. Sorina Vissa- 
rion, elevă a Liceului din Găești, 
ne-a declarat cu emoție : „A 
fost o seară minunată, de neui
tat. Iubesc și eu poezia și pot să 
vă spun că modul în care au re
citat actorii Ovidiu Iuliu Mol
dovan și Geo Costiniu, ca și cei
lalți colegi ai lor, mi-a produs o 
puternică impresie. Ziarul nos
tru, „Scînteia tineretului“, prin 
organizarea unor astfel de ma
nifestări dedicate nouă acum, în 
preajma Semicentenarului, s-a

A început 
concursul 

„Mihai Eminescu“
Sub auspiciile Ministerului 

Educației și învățământului. So
cietății de științe filologice și 
Uniunii Tineretului Comunist, 
duminică dimineața a început, 
în întreaga țară, faza județea
nă a concursului de literatură 
„Mihai Eminescu". Această com- 
petiție întrunește aproximativ 
9 000 elevi din învățământul li
ceal de cultură generală, de spe
cialitate și profesional — selec
ționați la pirima fază — pe școa
lă — care a antrenat 30 000 de 
concurenți.

TIMPUL
DV. LIIBE&

LA SALVA

Toate lucrările executate la timp
(Urmare din pag. I)

îndeosebi cea de rutierist; 
participarea tuturor tinerilor 
la realizarea, prin muncă pa
triotică, a atelierelor de sec
ție, la dotarea acestora, la a- 
menajarea băilor simple de 
secție după modelul celor e- 
xistente în raza S.M.A. Viziru- 
Brăila ; organizarea de expo
ziții permanente, la fiecare 
S.M.A., cuprinzind fotografii, 
planșe, machete și notițe teh
nice prin care să fie prezen
tate cele mai noi mașini adu
se în S.M.A, sau cele aflate 
in curs de fabricație ; nici un 
tinăr sub sarcina de plan, fie
care tînăr să execute numai 
lucrări de cea mai bună ca
litate.

Vizita atelierelor Institutului 
central de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii, vi
zionarea diapozitivelor înfăți- 
șînd cele zece noi variante de 
tractoare, precum și alte ma
șini agricole ce vor comple
ta în următorii ani sistema de 
mașini din dotarea stațiunilor 
de mecanizare și prezentarea 
de către tovarășul Gheorghe 
Manciu, director general al 
Direcției generale de mecani
zare din cadrul M.A.I.A., a 
direcțiilor spre care evo
luează mecanizarea agricultu
rii, au înlesnit introducerea 
participanților la consfătuire 
în problematica de perspecti
vă a meseriei pe cane o prac
tică. a sectorului pe care-1 re
prezintă. „Desfășurarea con
sfătuirilor tinerilor mecaniza
tori concomitent cu zilele O- 
limpiadei, aprecia tovarășul 
Marțian Dan, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
sporit interesul participanți
lor, a adăugat noi posibilități 
pe linia perfecționării profe
sionale, a asimilării noului.

Experiența va înrâuri, fără 
îndoială, în mod pozitiv mun
ca tinerilor mecanizatori și a 
organizațiilor U.T.C. pentru a- 
nul 1972, cărora îi revine un 
r«Jl deosebit de important în 
executarea la timp a lucrări
lor agricole. Apare deci ca o 
necesitate ca, paralel cu in
trarea în exploatare a noilor 
mașini care acoperă mereu 
mai largi zone ale practicii a- 
gricole, să se producă și pro
cesul de perfecționare profe
sională a celor care le ex
ploatează. Pledează pentru a- 
ceasta faptul că sîntem tineri ; 
pledează condițiile tot mai 
bune pe care partidul ni le 
creează, fondurile sporite ce 
sînt alocate mecanizării ; ple
dează Legea care vizează per
fecționarea profesională ; ple
dează sarcinile mari ce revin 
agriculturii, atît de clar ex
puse de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tri
buna celui de al II-lea Con-

a

apropiat sufletește și mai mult 
de noi, tinerii dîmbovițeni“.

Consecvent preocupărilor sale 
de a lega dialoguri vii, calde, di
recte cu tinerii săi cititori, zia
rul „Scînteia tineretului“ va or
ganiza și pe viitor astfel de ac
țiuni. Spunînd „La revedere“ u- 
teciștilor din Tirgoviște, tradițio
nalele noastre „Seri“ se vor a- 
dresa, în continuare, și altor 
mari și merituoase colective de 
tineri din țară.

VIOREL RABA

Foto: PAVEL TĂNJALĂ

(Urmare din pag. I)
Ce să alegi din noianul de im

presii, de sentimente și gînduri 
cu care rămîi după o asemenea 
seară ? Căror fapte sau căror 
simboluri să le dai întîietate ? 
Sînt întrebări dificile pentru noi, 
cei 5 reporteri din brigada 
„Scînteii tineretului“ care am 
avut fericita ocazie de a parti
cipa la această seară de neuitat.

Au fost, mai întîi, tinerii. Ti
nerii Salvei de astăzi care ne-au 
întîmpinat pe noi, solii ziarului, 
și pe ceilalți oaspeți ai comunei 
lor cu căldură și entuziasm mol- 
colm, cuviincios, specific acestor 
meleaguri, unde s-au născut 
Coșbuc și Rebreanu. Și unde cu 
24 de ani înapoi tinerii de atunci, 
în condițiile grele ale epocii, se 
lansau într-o cursă cu piatra, cu 
vitregiile vremii, într-o cursă cu 
propriile lor voințe, cu propria 
lor personalitate.

Au fost, mai apoi, TINERII. 
Tinerii Salvei de ieri, constructo
rii, împreună cu tinerii de ieri ai 
Vișeului, ai primei căi ferate yi 
rutiere solide dintre Maramureș

și restul țării. Tinerii aceia car» 
astăzi au obrajii crestați de 'cute
le anilor, ghiocei la Umple, nepo
țel pe la școli. Dar care și-au păs
trat nealterat entuziasmul, cute
zanța, forța de muncă și de crea
ție. Care se mai simt încă datori 
și in putere să-și ia îndrăznețe, 
responsabile angajamente, așa 
cum au făcut-o cei 2 foști briga
dieri de la Salva-Vișeu, Gavrilă 
Ștefănuț și Dumitru Hreniuc, 
nemulțumiți să-și depună doar 
amintirile, porniți pe muncă, pe 
fapte mari yi acum la vîrsta că- 
runtății.

Au fost, din nou, tinerii. Ioan 
Ani, secretarul comitetului comu
nal Salva al U.T.C., care a ra
portat despre cele 20 000 ore de 
muncă patriotică efectuate de 
uteciștii localnici in anul trecut, 
despre cele 25 000 ore de muncă 
cu care, alături de alte obiective, 
ei își propun să cinstească in a- 
cest an semicentenarul organiza
ției. Și Gheorghe Andreica, se
cretarul comitetului orășenesc Vi
șeu al U.T.C., care a transmis sa
lutul celor 1 700 de uteciști că
tre cei din Salva, precum și che
marea lor la întrecere.

Și au fost, în sfârșit, tinerii. 
Tinerii care au finalizat această 
simbolică- intîlnire între genera
țiile înfrățite prin aceleași nobile 
idealuri, cu o seară de cîntec și 
poezie patriotică. Tinerii care au 
încheiat această seară a emoțiilor 
pure, dînd expresie artistică sen
timentelor de dragoste pentru pa
trie, partid și popor care îi ani
mă pe toți tinerii din Salva și 
Vișeu, pe toți tinerii de pe cu
prinsul liber al României socia
liste. Chilcic Lucia, Niculae Mol
dovan, Florea Simioneaci, Cotuță 
Maria, Ioan Mititean și Mirela 
Schmidth — trimiși ai tinerilor 
artiști amatori din Vișeu sînt nu
mai cîțiva dintre cei care prin 
vers, prin cîntec sau prin dans au 
contribuit la deplina reușită a a- 
cestei seri care s-a încheiat cu un 
cor de 500 de persoane, adică 
corul tuturor participanților, 
cîntecul-simbol „Tricolorul“.

nema

cu

gres al Uniunii Naționale 
Cooperativelor Agricole“.

★

Sîmbătă, s-a desfășurat 
nala pe țară a Olimpiadei 
nărului mecanizator. După o 
preselecție la proba practică, 
opt dintre cei patruzeci de fi- 
naliști și-au disputat trofeul 
..Tractorul de aur“ și primele 
locuri în competiție. După o 
confruntare ce n-a depășit un 
nivel mediocru (din patru
zeci de note acordate de ju
riu, 19 au fost... „zero punc
te“), primele trei locuri și 
le-au împărțit, în ordine, 
CONSTANTIN PILOIU, de la 
S.M.A. Rîmnicu-Vîlcea, CON
STANTIN TONIE, de la 
S.M.A. Hărman, județul Bra
șov șî CONSTANTIN CHITU, 
de la S.M.A. Furculești, jude
țul Teleorman.

fi- 
tî-

în numele brigăzii 
„Scinteli tineretului“ 

OVIDIU PĂUN

STRUNGURI ÎN REPAUS“
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telier s-au înregistrat mai mult 
de o sută de ore — utilaje 
ționate în medie pe zi.

DE CE ABSENTAT! 
DE LA FABRICA*

sta-

Ion— De pildă, dumneata, 
State. Pentru ce motive n-ai ve
nit luna trecută, șase zile la lu
cru ?

— Pentru că am cîteodată sen
zația că vin degeaba. Vin, lucrez 
dar nu cîștig. Și atunci mai 
bine nu vin.

— De ce nu câștigi ? Se lucrea
ză in acord, unii colegi au rea
lizat peste două mii.

— Sînt normele prea grele, nu 
pot să le realizez.

Acesta este răspunsul pe care 
l-am primit de la cei mai mulți 
dintre tinerii cu care am discu
tat. Sînt normele într-adezăr 
peste puterile proaspeților ab
solvenți ? Am adresat această 
întrebare maistrului principal 
Gheorghe Popa, inginer Ciorel 
Lascu — secretarul organizației 
U.T.C. pe secție, șefului servi
ciului organizarea muncii, direc
torului fabricii. Toți sînt de a- 
cord că numai cu foarte mici ex
cepții proaspeții absolvenți sint 
capabili să-și realizeze intr-un 
procent corespunztăor actualele 
norme de producție. Dacă așa 
stau lucrurile înseamnă că ceva• •••••• ••••••• • • •

de lingă atelierul Iui 
așteaptă semnul lui 

La apariția sa. in 
ferestrei, contraofen-

1. (Vlad se luptă cu Ceteraș căruia l-a 
căzut pistolul).

— Ceteraș, dacă Încerci să strigi, te-am 
curățat. Nu-i așa că ții la viața ta 7

Povestire de 
DUMITRI! M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SINZ1ANU

2. (Ion și Damian 
îi urcă chiar jn ma

— Vlade, crăpcean 
tărăboi ; era gata 
pioare.

nu este în ordine. Trebuie ac
ționată o anumită pîrghie care 
să coreleze capacitatea 
după ieșirea din școală

. dnile date.
— Care credeți că ar 

această pîrghie ?
— Este necesară mai 

explicare. Noi fabricăm, 
cum se știe, — ne spune mais
trul principal — mașini unelte 
de înaltă precizie. Lucrăm la un 
grad de tehnicitate foarte înalt. 
Lucrările noastre de categoria 
întiia și a doua pe care le putem 
încredința tinerilor sînt de fapt 
operații cu precizie de ordinul 
micronilor. Ei știu să le execute, 
însă le trebuie un timp de pa- 
tru-cinci ori mai mare decît cel 
atribuit prin norme. în atelierul 
școală ei lucrează cu toleranțe 
de milimetri, ori în producție li 
se cere un salt pe care obiectiv 
nu au cum să-1 facă. Au ne
voie de doi-trei ani pentru a a- 
tinge competența cerută de sar
cinile noastre.

— Care ar fi soluția ?
— Să se introducă stagiatura 

pentru absolvenții școlilor pro
fesionale din construcțiile de 
mașini. In această perioadă ar 
urma ca ei să fie incluși în cal
culul productivității muncii cu 
nivele progresive — eventual 50 
Ia sută în anul I, 75 la sută în 
anul II și 100 la sută in anul III 
de producție. Acest sistem i-ar 
încuraja pe tineri, le-ar înlesni 
realizarea salariului de bază. E- 
conomia națională ar avea de 
cîștigat.

Este o opinie pe care au sus
ținut-o și au argumentat-o deo
potrivă toți ceilalți interlocutori 
amintiți mai înainte. Ea merită 
să fie luată în studiu de 'către 
Ministerul Muncii. Un studiu tot 
atît de operativ însă pe cit de 
stringentă este soluționarea a- 
cestui neajuns.

tinerilor 
cu sar-

putea fi

întîi o
. după

ION VASILE
NU ERA DE FAPT ABSENT

X. Grupul uteciștilor este 
gata de acțiune. Ascunși in 
grădina de lingă atelierul Iui 
Dobre 
Walter. 
dreptul 
siva este pronunțată. Vlad se 
va ocupa de Ceteraș, Ion și 
Damian de ceilalți. Adant 
deja i.și îndeplinise misiunea 
de anihilare a șoferului ma
șinii cu care sosiseră polițiș
tii.

Porneam în acest reportaj de 
la strungurile care în ziua an
chetei noastre erau în repaus. 
Maistrul Marin Alexandru ne 
spunea că muncitorul său. Ion 
Vasile. lipserie. După citeva 
clipe l-am întîlnit în atelier.

— Ce s-a întimplat ?
— Am intîrziat azi dimineață 

și tovarășul maistru nu mi-a 
mai dat de lucru. M-a pus ab
sent pentru toată ziua.

Nu vrem să luăm apărarea tî- 
nărului, întârzierile sînt socotite 
acte de abatere disciplinară «și 
trebuie sancționate ca atare. Ti
nerii sînt cei dinții vinovați 
pentru abaterile lor și ei tre
buie să răspundă în primul rind

pentru faptele lor. în cazul 
față însă s-ar fi cuvenit să i 
dea lui Ion Vasile de lucru și
i se taie doar timpul intîrziat. 
Maistrul a procedat mai dur. Am 
reținut acest lucru pentru că 
mai mulți tineri se plâng de ati
tudinea tovarășului maistru Ma
rin. Cițiva ne-au mărturisit că 
au fost chiar pălmuiți. Ei nu sint 
probabil dintre cei mai discipli
nați, poate deseori stîrnesc ner
vii maistrului dar „replicile“ lui 
nu sînt nici pe departe cele mai 
potrivite. Mai multă blîndețe, 
mai multă solicitudine, mai cal
dă înțelegere, iată „argumen
tele“ cu care trebuie să opereze 
maistrul în educarea tinerilor. 
El trebuie să și-i atragă nu să-i 
îndepărteze. Tinerii trebuie să 
vadă în el un părinte, un îndru
mător, exemplu de echitate. Or, 
mulți se consideră neîndreptă- 
țiți de maistru și nu întotdeauna 
fără motive. în luna trecută, de 
pildă, Nicolae Moise a fost pre
zent 64 de ore în atelier dar n-a 
reușit să realizeze nici măcar o 
oră.- N-a găsit maistrul într-a- 
devăr nici o cale să-1 ajute ?

Am insistat întrucitva asupra 
relațiilor maistrului cu tinerii 
pentru a demonstra că nu numai 
normele sînt de vină, că dacă 
ar exista mai multă preocupare 
pentru fiecare tînăr în parte, ei 
ar putea fi ajutați într-o mai« 
mare măsură să se apropie de 
realizarea normelor, ar putea fi 
mai ușor integrați in disciplina 
producției. Situația relatată in- 
grijorează intr-adevăr conduce
rea fabricii, organizația U.T.C., 
sindicatul, și nu s-ar putea spu
ne că nu se acționează. Tovară
șul inginer Mircea Crețu, direc
torul F.M.U.A.B., doar de citeva 
zile in această funcție, ne-a spus 
că stă ore întregi de vorbă cu 
tinerii, secretarul comitetului 
U.T.C. e deasemenea în mijlo
cul lor, comisia de disciplină pe 
secție ia zilnic în discuție cazu
rile de abateri. Și totuși situația 
nu se schimbă. De ce ? Poate iși 
pentru faptul că în străduința 
prea mare de a combate indis
ciplina tinerilor, tocmai tinerii 
cu problemele lor sint scăpați 
din vedere. Prin măsurile care 
se întreprind trebuie să se ur
mărească în primul rind ca ei 
să aibă suficient de lucru pen
tru a putea ciștiga suficient, să
ii se asigure o mai apropiată 
îndrumare și asistență tehnică, 
pentru a lucra cu mai multă si
guranță. să se reia pregătirea, 
instruirea lor profesională. Exi
gențele producției trebuie du
blate de grija și sprijinul atent 
pentru fieoare pas de început al 
fiecărui tinăr, in profesie.

de 
se 
să

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Patria (orele 10; 16; 19,45). 
Capitol (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19,45), Melodia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Modern (orele 0; 12,30; ÎS
19.30) .

12 SCAUNE : rulează la Victoria 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19,30).

ANTRACIT : rulează la Lumina 
(orele ft—19,30 in continuare).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21). București (orele 8,15; 
10.15; 12.30; 14,45; 17; 10,15; 21,15).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), Favorit (orele 
9,15-11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 21),
Feroviar (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Drumul Sării (orele ÎS,30; 17,45; 
20), Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 
LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,16; 20,45), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18:
20.15) .

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Tomis (orele 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18,15; 20,30), Bucegi
(orele 15,45; 18; 20,15), Doina (ore
le 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), (la 
orele 10 Program pentru copii).

DECOLAREA : rulează la Vitan 
(orele 16; 18: 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15, 20,30), Giulești (orele 15.30; 
18; 20.15).

BRIGADA DIVERSE ÎN ALER
TA ; B.D. LA MUNTE ȘI LA 
MARE : rulează la Unirea (orele 
15,30; 19).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Munca (orele 10; 15,30; 
18: 20.15),

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 in Continuare; 
Program de documentare (orele
20.15) .

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la GrlVița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30).

FUGA : rulează Ia Volga (orele 
10,35; 15; 19).

ANNA CELQR O MIE DE ZILE: 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 19).

LIVADA DIN STEPA : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Arta 
(orele 10.30; 15,30; 18; 20,15).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
zești (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45: 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18 •
20). Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30). .

TRENUL : rulează la Crfngași 
(orele 15.30; 18; 20,15).

PF. POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 17,45 : 20).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20.15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE 1 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Flacăra (orele 10; 15,30: 
19).

LUPTĂTORII DIN UMBRA Ic
rele 12; 14,15), CRĂCIUN CU ELI- 
SABETA (ora 16.30), rulează la 
Cinemateca „Union".

LUNI, 28 FEBRUARIE im
Teatrul de Comedie : INTERE

SUL GENERAL — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA DOMNULE WILDE 
— ora 19,30; Teatrul Giulești (la 
Casa de Cultură „M. Eminescu“): 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,00; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : SPECTA
COL FESTIV — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : VARIETĂȚI NON 
STOP — ora 19,30; Teatrul din 
Bacău (la Teatrul „Țăndărică“ — 
Sala ' Victoria) : ȘI-NCALECAI 
PE-O CĂPȘUNĂ — orele 15 șl 17.

LUNI, 28 FEBRUARIE 1W2

PROGRAMUL I

15,30 Lecții TV pentru lucrătorii 
dm agricultură, 16,30—17,00 Curs de 
j’.11?138 rllsă — lecția a 4-a (reluare). 
17,35 Deschiderea emisiunii. 17,40 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. îe.oo Căminul. 18.40 
Ecranul — emisiune de actualitate 
și critică cinematografică. 19,05 
Noutăți cultural-artistice. Prezintă 
Adriana Table. 19,20 1001 de seri : 
„Povestea lui Rumcajs“- (IX). 19,30 
Telejurnal. 20,10 RcfldFtor. 20,25 
Teatru-foileton : „Mușatlnli“, după 
trilogia Iul Barbu Ștefănescu-Dela- 
vrancea. Scenariul șl regia : So- 
rana Coroamă. Seria a 4-a : „ApuȘ 
de soare“. 21,30 să înțelegem mu- 
rtca — ciclu de inițiere muzicală 
prezentat de dirijorul Leonard 
Bernstein. Emisiunea a Il-a : Ato
mii muzicii (reluare). 22,20 Muzică 
ușoară cu Ruxandra Ghiață. 22,30 
„24 de ore“. 22,45 Contraste in lu
mea capitalului.,

PROGRAMUL II

20,10 Venlți cu noi... la micii pă
pușari de la Palatul Pionierilor. I 
20,40 Peisaje in Munții Tatra — 
film documentar realizat de Tele
viziunea din Bratislava. 20,50 In
termezzo coregrafic. 21,00 Agenda. 
21.10 Cronica literară. 21,30 Film 
artistic : „Dragostea iul Alloșa“. 
Regia: S. Tumanov, G. Sclukln. 
Cu : L. BIkov, A. Zavialova, A. 
Gribov.
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CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI, CRUPA B, ÎNCEPE
LA 24 MARTIE LA BUCUREȘTI

rij't
— Ultimele jocuri ale hocheiș- 

tilor selecționabili, jocuri în care 
am întilnit adversari mai mo
dești, apropiați de valoarea noas
tră, ne-au relevat carențe de or
din tehnic și tactic ilustrate și 
prin raportul de goluri marcate și 
primite — defavorabil. Legat de 
acestea, înaintarea echipei poate 
fi criticată pentru lipsa de decizie 
în fructificarea ocaziilor pe care 
și le creează, iar defensiva pentru 
promptitudinea în intervenții. 
Cum explicați aceste deficiențe ?

— Sigur, carențele pe care 
le-ați expus sînt fundamentale și 
ne îngrijorează și pe noi, cei din 
conducerea tehnică. Aș vrea să 
precizez că ele nu țin numai de 
pregătirea din ultima perioadă. 
Echipa se menține, de mai multă 
vreme, la un stadiu valoric me
diocru. Explicațiile, de fond, re
zidă în aceea că acest sport n-a 
cunoscut, la noi, grijă și preocu
pare, în raport cu evoluția lui pe 
alte meridiane, cu cerințele mo
derne. N-avem baza materială 
necesară pentru o dezvoltare de 
masă, care să-ți permită să lăr
gești aria selecției valorilor. Noi 
lucrăm ca într-o seră. La această 
oră n-avem valori deosebite. Re
curgem la soluțiile impuse de un 
lot restrîns. Patinoarele noi din 
Ciuc, Galați, Poiana Brașov n-au 
produs încă nimic. Apoi nu tre
buie uitat că jucătorii de hochei 
au nevoie de 6—8 ani ca să se 
formeze, vîrsta propice fiind de 
10—18 ani. Este concludentă — 
pentru ceea ce spun — situația și 
condiția campionatului nostru: 
în prima grupă, din cauza lipsei 
de condiții — deci a posibilității 
de creștere a valorilor — numă
rul echipelor s-a redus de la 8 la 
6. Mai sînt 2—3 echipe ceva mai 
bunișoare în grupa B. După cum 
vedeți nici n-avem echipe cu 
care să facem un campionat. Tre
buie făcut ceva. Hocheiul a luat 
o dezvoltare foarte mare : după 
fotbal, hocheiul e sportul numă
rul unu. Echipele Elveției, Nor
vegiei, Poloniei etc., adversari cu 
care ne-am confruntat noi, s-au

întărit toomai pentru că în aceste 
țări s-a pus accent pe dezvol
tarea de masă a acestui sport și 
pe crearea de condiții materiale 
corespunzătoare. In Finlanda și 
Polonia sint cîte 10 000 de

nu, Szabo șî Făgăraș — indispo
nibilități survenite spontan și 
pentru recuperarea cărora pro
cesul a fost prea lent. Mă gin- 
desc la întîrzierea prea mare a 
unor intervenții operative pentru 
a le da un mai mare răgaz de 
convalescență și intrare în regi
mul de efort al pregătirilor pen
tru C.M.

— Totuși. în ciuda acestor si
tuații precare, ce ne puteți pro
mite în legătură cu evoluția echi
pei noastre in apropiata confrun
tare mondială ?

La ce putem
visa ?

Convorbire cu 
MIHAI FLAMAROPOL, 

antrenorul echipei naționale

hocheiști legitimați, în Cehoslova
cia — 70 000. Nu mai vorbesc 
de U.R.S.S. — cu un milion. Pe 
cînd noi, o să vi se pară stupe
fiant, nu avem decît 150 !

— Știm, ați revenit de curînd 
la cîrma echipei și n-ați putut 
pune în practică un plan de bă
taie, de perspectivă. Pentru ulti
mele comportări necorespunză
toare, probabil să aveți însă și 
dv. explicații.

— Venim după o perioadă in
tensă de pregătiri. Jucătorii au 
intrat în aceste meciuri obosiți. 
Am depus un volum mare de lu
cru. Rezultatele nu se văd ime
diat. Am făcut un singur meci 
mai bun, cel cu echipa Berlinu
lui — de fapt selecționata R. D. 
Germane, ocupanta locului III în 
C.M, trecut, grupa B — tocmai 
pentru că am putut recupera o 
parte din efortul depus ; repaos 
o zi înainte de această partidă. 
La oboseala jucătorilor mai con
tribuie și faptul că echipa a avut 
prea multe tumee peste hotare 
în cadru] cărora s-a făcut o pre
gătire pentru meciurile pe care 
îe-a susținut și nu o pregătire de 
perspectivă. Mai e vorba și de 
citeva indisponibilități — Huța-

— Un loc, în clasamentul fi
nal, între pozițiile 4—6. Pot să 
vă garantez că nu vom cădea din 
grupa B, cum mulți sceptici pre
vestesc. Mai mult — nu. Cel pu
țin la această ediție a C.M. Pe

La concursul republican de cros
TIMP RECE - TRASEE DIFICILE

La capătul magis
tralei Nord-Sud din 
București, intr-un 
parc cu iarbă moale, 
dar ascunzînd pe a- 
locuri denivelări vi
clene, s-a desfășurat 
concursul republican 
de cros, criteriu de 
selecție pentru Cro
sul balcanic ce se va 
desfășura la 19 mar
tie la,> Atena. Timpul 
rece, traseul moale, 
și dificil, cu pante 
domoale dar pe dis
tanțe lungi, au creat 
dificultăți suplimen
tare concurentilor și 
au determinat tactici 
unice de alergare :

prudență pe cea mai 
mare parte a cursei 
și finaluri dramatice 
care de citeva ori nu 
s-au terminat cu fa- 
voriții așteptați, în 
învingători. La ju
nioare a cîștigat 
surprinzător. Viorica 
Jitaru din Trestieni, 
in timp ce la băieți, 
Gheorghe Ghipu și-a 
adjudecat cursa fără 
nici o pretenție ridi
cată de vreunul din 
adversarii săi. Tot 
un favorit, Florea 
Șandru, a cîștigat 
cursa rezervată pen
tru tineret, dar în 
urma unui final is
tovitor. Campioana

de cros. Maria Lincă 
a trebuit să se mul
țumească doar cu lo
cul III, fiind între
cută de Andrei Na- 
talia și Elisabeta 
Rută. în schimb, la 
seniori, nimic deose
bit ; a cîștigat Ni- 
colae Mustață, ur
mat de Ilie Cioca și 
Mihai Pâduraru.

Cele 20 de zile ră
mase pină la com
petiția balcanică tre
buie folosite din plin 
pentru completarea 
pregătirii și. mai ă- 
las. pentru omogeni
zarea echipelor.

TIMIȘ VAS1LIU

Sportivi români peste hotare

FLORIN GHEORGHIU 
PE PRIMUL LOC 
(alături de Hort)

• Marii maeștri Florin Gheor
ghiu (Românie) și Vlastimil Hort 
(Cehoslovacia) au terminat la 
egalitate, pe primul loc, cu 11 
puncte fiecare, în turneul inter
național de șah de la Reykjavik, 
dar s-ar putea să li se alăture 
un al treilea concurent, respectiv 
i&landezul Olafsson, care a acu
mulat 10 puncte și are o partidă 
întreruptă în ultima rundă. Fos
tul campion al U.R.S.S., Leonid 
Stein a totalizat 10,5 puncte. în 
runda finală. Gheorghiu a re
mizat cu Stein, rezultat con
semnat și în partida Hort-Si- 
guurjonsson.

ILIE NASTASE — 
ÎNVINS DE GISBERT?!

în semifinale, Smith l-a învins 
cu 7—5, 7—5 pe compatriotul său 
Cliff Richey, iar Gisbert l-a în
trecut cu 6—4, 1—6, 6—4 pe ju
cătorul român Ilie Năstase.

într-o partidă pentru proba 
de dublu (sferturi de finală), 
spaniolii Gimeno și Orantes au 
eliminat cu 7—6, 7—6 cuplul 
Graebner (S.U.A.), Koch (Bra
zilia).

• In finala turneului interna
țional de tenis de la Nairobi 
belgianul Patrick Hombergen 
l-a învins pe Toma Ovici 
(România) cu scorul de 6—4, 
6—1, 6—2. Proba feminină a fost 
cîștigată de’ Shaw (Anglia) în
vingătoare cu 2—6, 6—2, 6—4 în 
fața jucătoarei Gail Chanfreau 
(Franța).

• Finala probei de simplu din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la New York se va dis
puta între americanul Stan 
Smith și spaniolul Juan Gisbert.

Cu schiurile.^

(Urmare din pag. I) 
prea disputate între instituții și 
oameni, a apărut în această eta
pă de dezvoltare a societății 
noastre — credem noi — un nou 
raport între ceea ce dorește le
giuitorul, împreună cu organis
mele de stat și obștești investite 
cu o atare răspundere, și modul 
în care cetățeanul de pe stradă 
gîndește în această direcție șie- 
ventual și-a creat sau i-a fost 
dată o motivație pentru practi
carea exercițiiior fizice, pe fon
dul unei anumite continuități, 
indiferent de forma lor de ma
nifestare (drumeție, joc, schi, 
patinaj, înot, popice, cicloturism, 
tenis etc.).

N-a fost simplu 6ă se elaboreze 
o concepție a educației fizice și 
sportului de mase (pentru că în 
viziunea noastrtă ea există, chiar 
dacă prezența ei uneori se con
testă sau generează încă discuții 
între instituții și slujbașii lor pe 
„mejdina“ îndatoririlor și zone
lor de influență).

Una din dificultățile mari pe 
care transpunerea acestei con
cepții în viață le întîmpină o con
stituie comprehensiunea, pă
trunderea rosturilor ei de către 
individ. Evident, formarea unui 
curent de opinie favorabil, crea
rea unei nevoi, a unei obișnuințe 
reclamă timp, pe care îl conside
răm prea scurt pentru a obține 
un astfel de efect. Dar în mo
mentul în care acest proces sub
til, care cere răbdare, revenire, 
imaginație și mutația cel puțin 
a unei generații (care a benefi
ciat de bucuria actului motor e- 
fectuat în timpul unei școlarități 
fericite și din acest punct de ve
dere și-a păstrat și în perioada 
ipostazei de adult chemarea 
pentru permanenta liri repetare)

urmă vom mai vedea. Pentru a 
ne atinge acest obiectiv vom con
tinua să intensificăm antrena
mentele. Efortul nu-1 vom redu
ce pînă spre 10 martie, cînd vor 
fi readuși în lot și Făgăraș, Szabo 
și Huțanu. De-abia atunci, îm
preună cu apropiații mei colabo
ratori, Csaka și Tiron, vom putea 
definitiva echipa. Consider că 
randamentul echipei va trebui să 
fie superior celui din meciul cu 
selecționata Berlinului. în pe
rioada care urmează vom insista 
asupra unor probleme tactice de 
joc și în mod deosebit în ceea ce 
privește sistemul de apărare unde 
sîntem, cum s-a văzut, deficitari. 
Jocul bun al defensivei ne va 
asigura ieșirea din zona de apă
rare prin pase rapide de contra
atac, deci prin contraatacuri efi
ciente. Vom pune accentul și pe 
însușirea aplicării presingului, 
după cum nu vom scăpa din ve
dere cizelarea tehnicii individua
le : patinajul rapid, mînuirea cro- 
sei, șutul. Scontăm pe o pregătire 
fizică bună, pentru ca echipa să 
aibă resurse pentru un tempo ra
pid de joc, și pe stimularea poftei 
de joc și a ambiției. Pot să vă 
spun că băieții au patinat cu 
centuri de 10 kg pe ei, ca la con
fruntările dificile ale C.M. să li 
se pară mai ușor, calitățile pen
tru care am lucrat să iasă, mai 
pregnant, în evidență. In această 
perioadă premergătoare avem 
contractate și cîteva meciuri cu 
echipele Bulgariei, Austriei, El
veției și echipa sovietică Minsk 
ori cu campioana R. F. a Germa
niei, Fussen. Deci, un program 
de pregătire adecvat, în măsură 
să dea iubitorilor sportului, a 
hocheiului, ca și nouă, antrenori
lor, speranța într-o comportare 
bună, onorabilă în cadrul între
cerilor competiției supreme.

VASILE CABÜLEA

sezonul de rughi
Vacanța sportivă e pe 

sfîrșite și nu ne mai desparte 
decît o lună pînă cînd vom 
vedea la lucru și rugbiștii. 
Ptnă atunci. Comisia de 
rugbi a Municipiului Bucu
rești a organizat întreceri !n 
cadrul unei competiții tradi
ționale „Cupa de iarnă“, cu 
participarea divizionarelor A 
și B din Capitală, la care 
se mai adaugă și lotul națio
nal de juniori.

Demnă de a fi subliniată 
este și inițiativa Clubului 
sportiv școlar, care în ca
drul manifestărilor prilejuite 
de semicentenarul U.T.C a 
organizat o competiție la care 
iau parte echipele de juniori 
ale Clubului Sportiv Școlar, 
Școlii sportive Nr. 2, Rapid 
și Olimpia. Duminică, pe 
Stadionul tineretului, am 
consemnat și primele rezul
tate din prima etapă : 
C.S.Șc—Rapid 15—0 și Șc. 
Sp. nr. 2 — Olimpia 13—0. 
Verva de joc, acțiunile des
chise ale cîștigătoarelor din 
prima etapă, ne îndreptățesc 
să apreciem oportunitatea a- 
cestei competiții în această 
perioadă de pregătire. Fiind 
vorba de juniori, am văzut 
la lucru, în cadrul „Cupei 
de iarnă“ lotul național, care 
se pregătește in vederea Tur
neului F.I.R.A. care va avea 
loc. luna viitoare. în Italia. 
După un meci echilibrat, in 
care a avut drept parteneră 
divizionara B Vulcan, lotul 
a pierdut la limită cu 4—3. 
Se poate, totuși, considera 
un început promițător, în 
care ne punem speranțe...

GABRIEL FLOREA

LA COVASNA

REALISMUL Șl PASIUNEA
FAC CASĂ BUNA

Așa cum ne spunea secretarul 
cu problemele ae sport și pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei de la Comitetul ju
dețean Covasna al U.T.C., VA- 
SILE MAN, analiza activității 
desfășurate in perioada anterioa
ră a facilitat formularea preci
să a obiectivelor ce urmează a 
fi atinse anul acesta și anume : 
cuprinderea unui număr cit mai 
mare de tineri — muncitori, ță
rani, elevi, saiariați — in activi
tatea sportivă ; creșterea rolului 
comitetelor U.T.C. în organizarea 
și desfășurarea activității spor
tive de masă ; crearea și dezvol
tarea bazei materiale necesare : 
întărirea organizatorică a asocia
țiilor sportive ; intensificarea 
muncii de educație in rîndul tu
turor sportivilor. Odată formu
late direcțiile s-a trecut la ur
mătoarea etapă : crearea unui 
cadru organizatoric adecvat, pro
pice și eficient.- Prima acțiune 
concretă au constituit-o instrui
rile secretarilor comitetelor 
U.T.C., prilej cu care li s-a și in
dicat să analizeze in organiza
țiile lor desfășurarea activității 
sportive de masă și măsurile ne
cesare impulsionării activității. 
Tot în acest cadru, periodic, un 
număr de secretari au primit 
sarcina să prezinte informări a- 
supra felului în care comitetul 
U.T.C. conduce activitatea spor
tivă de masă. Asemenea in
struiri, de data aceasta pe orașe 
și centre de comună, au fost or
ganizate cu membrii comitetelor

U.T.C. nou alese. Ele sint com
pletate, corectate și adaptate 
specificului șr condițiilor fiecă
rei organizații in parte cu o- 
cazia deplasării activiștilor pe 
teren. Pentru întărirea organi
zatorică și creșterea competenței 
consiliilor de conducere ale a- 
sociațiilor sportive au fost orga
nizate șeuințe de analiză, operin- 
du-se totodată schimbările orga
nizatorice cuvenite. Cea de-a 
doua acțiune întreprinsă, deose
bit de importantă de altfel, a 
fost căutarea și găsirea soluțiilor 
pentru crearea și dezvoltarea ba
zei materiale. Măsurile între
prinse in acest sens au căpătat 
un caracter mult mai concret, 
mai practic, fapt dovedit și de 
modul in care s-a acționat. Au 
fost, astfel, stabilite locurile 
unde pot fi create patinoare na
turale. Un prim rezultat palpa
bil : asemenea patinoare au fost 
amenajate la Tirgu Secuiesc, la 
Sfintu Gheorghe, in comuna 
Zăbala. Pîrtii de schi și să
niuțe au fost amenajate la 
Sf. Gheorghe, întorsura Buzău- 

aseme- 
în folo- 
bitumi-

cristal“
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lui și Comandău. De 
nea, au fost deja date 
sință cinci terenuri _
nizate pentru handbal la întor
sura Buzăului, în curtea Școlii 
de construcții din Sfintu Gheor
ghe, la Baitaolt și in Voinești- 
Covasna. Ceva mai complicată, 
problema sălilor de sport pri
mește, treptat, soluții de re
zolvare. în octombrie 1971 a 
fost dată in folosință o sală în 
orașul Covasna. Se află in con
strucție, lucrările fiind avansate, 
alte două săli de sport la întor
sura Buzăului și Sfintu Gheor
ghe. Remarcăm, ca meritoriu, e- 
fortul deosebit al elevilor și 
muncitorilor din localitățile a- 
mintite în ridicarea, prin muncă 
voluntar-patriotică, a acestor e- 
dificii. Dacă ne-am opri aici 
am rămîne totuși la stadiul de
zideratului, al bunelor intenții, 
al drumului parcurs pînă la ju
mătate. Finalizarea o dau, to
tuși, acțiunile propriu-zise, pre
zența tinerilor | 
în sălile de sport, 
treprins în această 
pînă acum ? Iată 
fej de acțiuni : 
„Cupei tineretului 
ediția de iarnă,

Pentru prima dată, asistând 
la un concurs atletic, am avut 
impresia că sîntem la o adevă
rată reprezentație de gală. In- 
tr-o sală elegantă, cîțiva atleți 
celebri în atletismul european, 
și-au dezvăluit cu seriozitate 
măiestria în fața adversarilor 
lor și a unui public numeros 
și deosebit de receptiv.

De fapt publicul a fost unul 
din personajele principale în 
această selectă ediție a „Cupei 
de Cristal“. Sobru și totuși 
cald, acest public liniștit și 
competent, a urmărit la un 
moment dat un ceas întreg, 
sîmbătă seara, doar un singur 
concurent, rămas în ultimă 
probă a zilei — săritura cu 
prăjina. Este vorba de 
Wolfgang Nordwig. excepțio
nal corifeu al săritorilor cu 
prăjina. Spectatorii au așteptat 
cu răbdare, am putea spune, 
chiar au savurat meticulozita
tea cu care acesta își pregătea 
fiecare săritură. Praful alb dat 
pe mîini pentru a mări priza 
pe prăjină, crema pentru în
călzirea pielei, schimbarea 
prăjinei pentru fiecare înălți
me, exercițiile pentru încălzi
re făcute cu dichis și cu un 
aer de religiozitate pe care 
frecare spectator parcă le cu
noștea ae mult, au creat o 
ambianță, o legătură nevăzută 
intre concurent și spectatori. 
Cei 5,35 m săriți cu ușurință

cit și duelul pe calea undelor 
(în aceeași zi Isaksson bătuse 
recordul mondial, la un con
curs în America : 5,45 m) de 
puțin nereușit, au fost momen
tele de valoare ale concursu
lui.

Carol Corbu, mereu printre 
protagoniști, a fost din nou 
(16,85 m) în preajma recordu
lui mondial ae triplu salt, dar 
de astădată, fără adversari re
dutabili. A impresionat la a- 
ceastă probă iugoslavul Milan 
Spasojevic care a reușit să în
treacă cu jumătate metru (!) 
recordul țării sale, sărind 16,36 
m. Ne măgulește faptul că in 
ultimul timp el a împrumu
tat mult in pregătire din ex
periența săritorilor noștri.

A mai plăcut Viorica Visco- 
poleanu, pe un continuu 
drum ascendent în acest se
zon. Cu 6,49 m ea deține pînă

acum cea mai bună performan
ță mondială din acest an.

Insă și mai multe speranțe 
ne dă o săritură a ei executa
tă mult înaintea pragului care 
ar fi măsurat peste 6,60 m.

Semnalăm și revenirea 
Valentinei Cioltan la greutate, 
care a realizat 17,13 m depă
șind recentul record stabilit de 
Ana Sălăjan, clasată, totuși, 
în urma atletei germane Ma
riane Adam (18,00 m) ca și pe 
Mariana Goth yi Aura Mără- 
șescu care au urmărit, de- 
aproape, pe cunoscuta atletă 
ain R.D.G., Renate Stecher 
învingătoare la 60 m plat. La 
aceeași probă, la băieți, 
Gheorghe Zamfirescu, cu o 
plecare inspirată, a cîștigat 
fără nici o amenințare serioa
să din partea urmăritorilor. 
Tot fără adversari redutabili a 
cîștigat și Șerban Ioan săritura

in înălțime cu 2,11 m.
Primul pocnet de ștart din 

ziua a doua a însemnat și pri
mul record : Valeria Bufanu, 
încă din serii și-a întrecut pro
priul record realizat anul tre
cut în cursa de 60 m garduri 
— 8,2 sec. In finală, pe care 
a cîștigat-o cu ușurință, a reu
șit să-și reediteze performanța 
din serii. Reintrarea ei impe
tuoasă în acest sezon, după o 
neplăcută accidentare, sperăm 
să fie de bun augur pentru 
apropiatele campionate euro
pene de sală. La băieți, cursa 
de garduri a fost cîștigată, 
fără istoric, de polonezul Mi- 
roslaw Wodzynski cu timpul 
de 7,6 sec. Reprezentantul 
nostru Viorel Suciu, în reve
nire de formă, a reușit să ega
leze recordul republican al 
probei de 7,7 sec.

S. DUMITRESCU

va fi obținut, se va crea o altă 
ambianță, în care educația fi
zică și sportul de mase va găsi 
soluții de rezolvare mai variate, 
mai cuprinzătoare. Atunci, va 
deveni o realitate cotidiană, un 
fapt divers, un moment al tim
pului liber, o preocupare adec
vată a omului, indiferent de 
vîrsta la care am dori să-1 sur
prindem saiu locul unde s-ar si
tua. Este nevoie pentru aceasta 
ca aportul omului, disponibilita
tea lui (nu numai pentru a avea 
o prezență într-o formă de prac
ticare a exercițiiior fizice ci 
pentru a-și avea echipamentul 
său, a plăti o cotizație neînsem
nată pentru întreținerea și mo
dernizarea bazei pe care o folo
sește și pe oare o dorește cît 
mai aproape de casa sa, a . mani- 

Educația
festa inițiativa pe plan organi
zatoric și propagandistic) să 
crească, să devină intr-adevăr o 
energie nouă în difuzarea ideii 
și în susținerea ei practică.

Efortul făcut de sus în jos, de 
la nivelul administrației de stat 
către individ nu poate și nici nu 
este bine să fie singurul în acți
unea de ameliorare, în ultimă 
analiză, de desăvîrșire a condi
ției acestuia. Cultura orînduirii 
socialiste a creat posibilități cu 
adevărat unice pentru ca omul 
ei să se dezvolte pe toate pla
nurile sale de manifestare, dar 
fără aportul acestuia, fără pasul 
lui de întîmpinare toate acestea 
ar risca să rămînă fără subiect, 
dacă el s-ar dovedi necointere
sat.
•• Deci mult, foarte mult, depin
de de nivelul de înțelegere

ș-i de puterea de acțiune a fa
miliei, școlii, organizațiilor de 
tineret, instituțiilor și întreprin
derilor pentru implantarea exer
cițiului fizic în viața omului nos
tru, în timpul său liber și chiar 
și în timpul său profesional.

Pentru noi aceasta nu este 
doar o ipoteză de abordare a 
problemei educației fizice și 
«portului de masă, ci și o con
cluzie, confirmată de un studiu 
recent efectuat de Centrul de 
cercetări științifice și documen
tare tehnică al C.N.E.F.S. într-o 
uzină modernă din București 
(Electronica). Colectivul nostru 
de lucru (prof. Mazilu V., Wilk 
E., Focșeneanu Al., Popescu Șt. 
etc.), în experimentul efectuat 
pentru introducerea unui com
plex de exerciții fizice înaintea

culare, amețeli, cefalee, nervo
zitate, insomnie etc.) s-au evi
dențiat la examenele prelimina
rii ale subiecților în procente 
semnificative (6—50 la sută). 
Deci, starea de concentrare neu- 
rosenzorială. de oboseală dato
rate lipsei de varietate și pre
lungire a actului motor profe
sional în cele opt ore de lucru, 
continuată cu efortul casnic pe 
care lucrătoarele (în bună parte 
soții și mame) 11 fac după pro
ducție, determină o înlănțuită 
acumulare de uzură, care nu 
poate să nu rămînă fără efecte 
de natură astenică.

Desigur, pentru început, ade
ziunea acestor muncitoare pen
tru efectuarea suplimentară 
înainte și în pauzele tehnologiei 
de lucru a unor complexe de e-

indici medicali, fiziologici, psi
hici și chiar de producție, și 
poate cel mai important prin 
consecințele lui a fost acela al 
bucuriei, al încrederii, al necesi
tății pe care lucrătoarele l-au 
simțit și l-au manifestat deschis 
pentru aceste momente scurte 
care au aparținut exercițiului 
fizic. Rezerva inițială s-a tran
sformat în solicitarea expresă să 
nu ne strîngem uneltele și să nu 
plecăm, de teamă că după noi 
aceste pauze ale gimnasticii de 
producție vor fi uitate și altfel 
folosite. Fără ezitare ele și-au 
adus mica lor contribuție pentru 
ca excursiile în aer liber de la 
sfîrșit de săptămînă să se reali
zeze, sâ poată părăsi împreună 
eu familia zona orașului și să 
meargă în pădurile Carpaților.

fizică și activitatea sportivă
începerii .producției și în pauzele 
scurte din cadrul ei, a întîrn- 
pinat o mută dar evidentă rezer
vă din partea colectivului ate
lierului în cauză, format — in 
majoritate — de femei (90 la 
sută), cu un diapazon mare de 
vîrstă, dar în care cele tinere 
predominau. Lucrul de mare de
taliu, care angajează pe munci
tor pentru o perioadă de opt ore 
într-o poziție eifotică (aplecată) 
și imobilizată. însoțită doar de 
mișcări ale brațelor de mică 
amplitudine, dar de mare exac
titate constituie o evidentă sursă 
de oboseală neuro-psihică, de 
solicitare intensivă a analizato
rului vizual, de stînjenire a ac
tului respirator, de tulburări ale 
tranzitului intestinal, de consta- 
pații etc.

Acuzele de ordin subiectiv (o-

xerclții, oricît de simple s-ar fi 
dovedit ele, a fost mai mult un 
refuz, ele considerînd că acestea 
reprezintă o sursă adăugată de 
alt efort, aplicat pe un fond 
biologic nu întotdeauna refăcut

După un an de lucru în a- 
ceste condiții, în care s-au e- 
fectuat sub supravegherea bri
găzii de cercetare și nouă excur
sii la sfîrșit de săptămînă, iar 
în ultima vreme chiar unele „ie
șiri“ pe stadion a celor mai ti
nere, timp în care ele au bene
ficiat de aportul unor aparate 
simple de elongație și de vibro- 
masaj, folosite după efectuarea 
complexelor de exerciții pentru 
dezobosire sau îndeplinirea unor 
mișcări compensatorii.

Marele efect obținut, dincolo 
de ameliorarea sau chiar elimi
narea acuzelor subiective și obi
ective, de îmbunătățire« unor

Regretul care rămîne este a- 
cela că Intr-adevăr, după înche
ierea experimentului mica dar 
pasionanta noastră experiență a 
dispărut încet, dar nu iremedia
bil, pentru că conducerea uzinei 
ne-a asigurat că va reface cli
matul în care ea a evoluat și a 
convins.

Credem că posibilitatea de di
fuzare a unui astfel de experi
ment poate fi extinsă și în alte 
compartimente ale educației fi
zice și sportului de masă. Orga
nizațiile U.T.C., investite cu răs
punderi în acest domeniu, cele 
sindicale, pornind de la aceste 
cerințe, dar și posibilități, prin 
acțiuni concrete, eficiente, ar 
putea obține rezultate Admira
bile în determinarea maselor de 
oameni ai muncii, a , tinerilor 
în special să practice cu regula
ritate exercițiul fizic, factor de

pe terenuri,
Ce s-a în- 

direcție 
cîteva ast- 
In

Ia 
s-a desfășu

rat faza de masă la șah și te
nis. Participanții : circa 3 200 
tineri. Localități ce s-au evi
dențiat prin participare și or
ganizare : Ozun, Malnaș, Sita 
Buzăului, Zăbala. Faza de masă 
a întrecerilor „Olimpiadei de 
iarnă a elevilor“ a beneficiat de 
participarea a circa 5 500 elevi. 
Probele de patinaj s-au desfășu
rat in condiții optime îndeosebi 
la Sfintu Gheorghe, Tirgu Se
cuiesc. Zăbala, iar cele de schi și 
săniuțe la întorsura Buzăului. 
Comandău. Turia. Baraolt, Vir- 
ghiș. Brăduț. Concursul dotat cu 
trofeul „Săniuța de argint“ a 
atras peste 3 500 de copii la eta
pa pe școli. In sfirșit, „Concursul 
de șah pentru elevi“ a reținut în

cadrul 
sate“ —

fața meselor de joc alți aproxi
mativ 5 000 tineri. Activității 
competiționale, cuprinsă in ca
lendarul sportiv al U.T.C., i se 
adaugă alte numeroase manifes
tări sportive cu caracter local și 
permanent. Din această ultimă 
categorie am aminti una sin
gură, pentru că ea se delimitea
ză de celelalte prin originalita
tea și prin spiritul de inițiativă 
manifestat : în sălile cămine
lor culturale din comunele Ozun. 
Hicni, Bățanii Mari, Barcani au 
fost organizate întreceri de tria
tă și demonstrații de gimnastică.

Deși. după cum se poate ușor 
constata, s-au făcut multe lucruri 
bune, încă mai e mult de făcut 
și, fapt notabil, însuși comitetul 
județean U.T.C. cunoaște aceste 
neajunsuri, pentru că tocmai in 
direcția înlăturării lor și-a o- 
rientat munca in perioada ce ur
mează. Iată citeva dintre aces
tea : mai sînt încă tineri — în 
special din întreprinderi și insti
tuții — care au rămas în afara 
mișcării sportive deoarece nu 
toate comitetele U.T.C. și-au În
țeles răspunderea și rolul ce le 
este atribuit in acest domeniu, 
încă nu s-a realizat o colabora
re fructuoasă cu toți factorii 
chemați să-și aducă contribuția 
la dezvoltarea sportului de 
masă : Consiliul județean de e- 
ducație fizică și sport, conduce
rile unor cooperative agricole de 
producție sau cooperative de 
consum. De multe ori această 
colaborare merge perfect pînă la 
stadiul trecerii la fapte, la ac
țiuni concrete. Să amintim nu
mai cazul C.J.E.F.S. care, potri
vit obligațiilor ce-1 revin, ar 
trebui să asigure asistența teh
nică de specialitate. Or, tocmai 
în acest punct activitatea 
C.J.E.F.S. se dovedește deficita
ră : prea puține deplasări în lo
calități, prea puțin sprijin con
cret la asociații.

Am insistat în mod deosebit 
asupra unora dintre laturile 
activității sportive de masă 
care ni s-au părut edificatoare 
pentru ceea ce și-a propus Co
mitetul județean Covasna al 
U.T.C., pentru ceea ce a reușit 
pînă acum. Dar, mai ales, pen
tru că stilul de lucru adoptat, 
munca concretă desfășurată, 
naliza sectoarelor deficitare și 
grija pentru înlăturarea neajun
surilor constituie o premisă de 
bun augur, menită să ofere 
certitudini asupra dezvoltării 
viitoare a activității sportive de 
masă. Pentru că, trebuie s-o re
cunoaștem. acolo unde se por
nește cu obiective precise, de
terminate de cerințe și posi
bilități. acolo unde se realizea
ză trecerea de la vorbe la fap
te, de la planuri, calendare și 
programe la acțiuni concrete, a- 
colo unde pasiunea și realismul 
fac casă bună, sportul de masă 
devine o realitate palpabilă, sau 
cu perspectiva certă de a fi pre
zentă. în toati 
U.T.C.

MERIDIAN
• Duminică s-au disputat în 

țară mai multe jocuri amicale 
de fotbal încheiate cu următoa
rele rezultate tehnice : Univer
sitatea Craio^a—Spartak Subo- 
tica (Iugoslavia) 3—1 ; Politeh
nica Timișoara — C.F.R. Timi
șoara 0—0 ; Olimpia Oradea— 
Olimpia Satu Mare 1—0.

• In urma rezultatelor înre
gistrate Ia recentele campionate 
de natație desfășurate la Bris
bane, federația australiană de 
specialitate a alcătuit lotul de 
înotători și înotătoare care vor 
participa la întrecerile Jocu
rilor Olimpice de vară de la 
München. Din lot, care cuprinde 
27 de sportivi, fac parte, prin
tre alții, cunoscuții campioni și 
recordmeni Shane Gould, Karen 
Moras, Gail Neall, Debra Cain, 
Sue Funch, Helen Gra.y, Judy 
Hudson, Beverley Whitfield (fe
minin) și Brad Cooper, Graham 
Wimdeatt, Neil Rogers, Michael 
Wenden, Graham White, Paul

prim ordin în sporirea randa
mentului în activitatea care o 
desfășoară aceștia. Practica vie
ții arată că orice gînd sau faptă, 
fericit concepute, dacă pătrund 
sau se insistă pentru a intra 
intr-un climat anumit, în con
textul social al unei colectivi
tăți, se realizează integral și 
chiar se depășesc, căpătînd efec
tul alunecării bulgărelui de 
zăpadă.

In această perspectivă sîntem 
siguri că marele efort material 
și organizatoric care se inves
tește în elaborarea și extinderea 
rețelei de forme ale practicării 
exercițiiior fizice va fi preluat 
în parte de către individ, care 
rămîne marele lor beneficiar. 
Sarcinile noastre, ale organiza
țiilor de tineret și a celor spor
tive nu vor dispare, ele rămî- 
nind tot atît de specifice și de 
importante pentru a urmări 
continua adaptare a acestor ac
tivități unei lumi care evoluea
ză atît de grăbit, a mări acce
sibilitatea lor, a sonda și a sur
prinde tendințele și aspirațiile 
oamenilor, pentru al căror bine 
dorim să veghem și să ne stră
duim.

O astfel de comunicare în am
bele sensuri .va însemna acti
vizarea modului de a gîndi și 
mai cu seamă de a acționa. In 
această perspectivă pe care o 
zărim apropiată nu vom mai re
simți necesitatea transmiterii 
cifrelor celor ce participă sau 
nu participă la o astfel de acți
une, ci doar grija să armonizăm 
acțiunile cu contextul social, e- 
conomic și cultural î>n care se 
va situa omul nostru. Deci, îm
plinirea acestui deziderat este, 
înainte de toate, o problemă de 
timp. Factorul convingere re
prezintă cauza scurtării lui, ceea 
ce trebuie să recunoaștem că are 
o mare însemnătate practică și 
de aceea orice efort pentru atin
gerea unui atare obiectiv își are 
sensul său adînc.

a-

organizațiile
AL. DOBRE

Jarvie și Greg f: „__ ;___
lin). La concursul "olimpic 
sărituri de la trambulină ___
trails va fi reprezentată de Do
nald Wagstaff și Ken Grove.

Roger« fmascu- 
de 

Aus-

• La Doua la, In cadrul etapei 
finale a „Cupei Afirioii“ La fot
bal,. s-au disputat două noi în- 
tîlniri, oontînd pentru grupa B 
a competiției.

Selecționata Republicii Zair 
a terminat la egalitate : 1—1 eu 
formația Sudanului, iar meciul 
dintre echipele Marocului și 
Congo (Brazaville) s-a încheiat 
cu același scor : 1—1.

• La Moscova, !ti prima zi a 
campionatelor unionale de atle
tism, pe teren acoperit, Viktor 
Saneev a cîștigat proba de triplu 
salt cu . rezultatul de 16,94 m., 
cea mai bună performanță 
mondială a sezonului. Ea arun
carea greutății — femei — pe 
primul loc s-a clasat Nadejda 
Cijova — 18,47 m. Atletul luri 
larmak și-a adjudecat proba de 
săritură în înălțime cu 2,20 m, 
secundat cu același rezultat de 
Kestutis Sapka.

• La Paris, în cadrul „Tur
neului celor cinci națiuni“ la 
rugbi, s-au întâlnit reprezenta
tivele Franței și Angliei, ba ca
pătul unui joc în care au fost 
superiori, rugbiștii francezi au 
obținut o victorie clară cu sco
rul de 37—12 (15—6).

ADVERSARII — U.T.A.-«i„.

• In optimele de finală ale 
„Cupei Angliei“ la Fotbal, echi
pa Tottenham Hotspur a învins 
cu 2—0. în deplasare, pe Ever
ton. Alte rezultate : Derby-Ar
senal 2—2 ; Orient-Chelsea ‘3—2 ; 
Iveeds-Cardiff 2—0 ; Stoke-Hull 
4—1.

...Șl Al STELEI

• In etapa a 22-a a campiona
tului vest-german de fotbal, e- 
chipa Bayern München (viitoa
rea adversară a formației Steaua 
București în „Cupa Cupelor“) a 
jucat în deplasare cu Borussia 
Moenchengladbach. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (1—2).

• Turneul internațional de box 
de la Minsk a continuat cu des
fășurarea semifinalelor.' în li
mitele categoriei semigrea, Ni
kolai Anfimov (U.R.S.S.) l-a în
vins, prin K.O. tehnic, în prima 
repriză, pe M. Constentinescu 
(România). La categoria grea, 
iugoslavul A. Vukidci a cîștigat 
la puncte în fața lui Kamo Sa
royan (U.R.S.S.)

• Duminică dimineața s-a 
disputat la Praga campionatul 
mondial de ciclocros rezervat a- 
matorilor. Proba a inclus 8 ture 
care au totalizat 20,540 km. Ti
tlul de campion a revenit bel
gianului Norbert Dedeckere care 
a fost urmat la 5” de ceho
slovacul Miloș Fișera. După 11” 
a sosit alergătorul vest-german 
Wolfgang Renner.
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1 III'. UNGARE IN REPUBLICA SOCIALISTI ROMÂNIA

I

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, în zilele de 24—26 fe
bruarie 1972, o delegație de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Ungare a fă
cut o vizită oficială de priete
nie în România.

In timpul vizitei a fost sem
nat noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară.

Delegația a vizitat Fabrica de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești, noi cartiere de locuințe 
din Capitală, s-a intilnit cu oa
meni ai muncii. Pretutindeni, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Ungare a fost întimpinată cu 
căldură și simpatie - expresie 
a relațiilor de prietenie frățeas
că existente intre poporul ro
mân și poporul ungar.

Intre delegațiile de partid și 
guvernamentale ale celor două 
țări au avut loc convorbiri, la 
care au participat :

Din partea română : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Pățan, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corne- 
Iiu Mănescu, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul a- 
făcerilor externe, Ioan Cotoț. 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Ungară.

Din partea ungară : Jănos Rà
dar. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, con
ducătorul delegației. Jeno Fock. 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar. Peter Vălyi. membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Jănos Péter, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar. ministrul afacerilor externe, 
Fereno Martin, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare în Re
publica Socialistă România.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră sinceră, prietenească, părțile 
s-au informat reciproc despre 
activitatea partidelor și guver
nelor lor. Ele au constatat că 
atît Republica Socialistă Româ
nia cit și Republica Populară 
Ungară au obținut rezultate în
semnate în construcția socialis
mului. Au făcut, de asemenea, 
un larg schimb de păreri cu 
privire la stadiul actual și pers
pectiva relațiilor dintre cele 
două partide și țări, precum și 
la probleme ale mișcării comu
niste si muncitorești mondiale, 
ale situației internaționale.

Prietenia româno-ungară are 
rădăcini istorice adinei. Cei mai 
biini fii ai popoarelor român și 
ungar au militat pentru priete
nia dintre cele două popoare, 
și-au unit forțele și au dus lup
te revoluționare pentru liberta
te și progres social, împotriva 
politicii de asuprire națională, 
de ațîțare naționalistă și de în
vrăjbire a oamenilor muncii ro
mâni și unguri, dusă de fostele 
clase dominante din România 
și Ungaria. Manifestîndu-și so
lidaritatea internaționalistă, spri- 
jinindu-se reciproc în lupta de 
eliberare națională și socială, 
clasa muncitoare, mișcările re
voluționare și democratice din 
cele două țări, în frunte cu co
muniștii, s-au afirmat ca promo
tori consecvenți ai prieteniei 
dintre poporul român și poporul 
ungar.

După eliberarea lor de sub ju
gul fascist. în condițiile inter
naționale favorabile create de 
victoriile istorice repurtate de 
Uniunea Sovietică — care a dus 
greul războiului împotriva hit- 
lerismului — popoarele român 
și ungar și-au luat soarta în 
propriile lor miini, au pășit pe 
drumul socialismului și au pus 
capăt, pentru totdeauna, vrajbei 
alimentate de clasele exploata
toare. Victoria puterii muncito
rești a creat noi posibilități 
pentru îmbunătățirea radicală a 
relațiilor dintre poporul român 
și poporul ungar, dintre Româ
nia și Ungaria, precum și pen
tru dezvoltarea largă a acesto
ra. între cele două popoare s-a 
statornicit o prietenie trainică, 
bazată pe principiile internațio
nalismului proletar, ale stimei 
reciproce și ale respectării in
tegrității teritoriale, ale suvera
nității și neamestecului in tre
burile interne, pe colaborare și 
intr-ajutorare frățească. Ambele 
părți sînt conștiente că amplifi
carea relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, colabo
rarea dintre cele două țări slu- 
jese interesele popoarelor ro
mân și ungar. ale sistemului 
socialist mondial.

Un eveniment remarcabil al 
relafiilor dintre cele două țări 
a fost semnarea, la 24 ianuarie 
1948, a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală.

Un important pas înainte îl 
reprezintă noul Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală, semnat in timpul vizitei, 
caro reflectă rezultatele obținu
te în dezvoltarea relațiilor din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Un
gară și schimbările intervenite 
în relațiile internaționale. Tra
tatul corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor ro
mân și ungar, precum și inte
reselor tuturor statelor socia
liste, este in concordanță cu pre
vederile Tratatului de la Var
șovia și ale Statutului Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc, cu principiile înscrise in 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite.

Părțile și-au exprimat hotărî- 
rea de a intări și lărgi în conti
nuare prietenia și colaborarea 
reciproc avantajoasă dintre 
popoarele celor două țări socia
liste frățești.

Delegațiile au examinat stadiul 
actual și posibilitățile dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări.

Ele au relevat cu satisfacție 
perfectarea unor înțelegeri de 
cooperare in producția industria
lă. lărgirea colaborării in dome
niul energetic, hidrotehnic, al tu
rismului, vamal, al transportu
rilor rutiere, schimbului de 
mărfuri în zona de frontieră. S-a 
dezvoltat colaborarea în dome
niul cercetării științifice.

A fost subliniată însemnătatea 
Acordului comercial de lungă 
durată pe perioada 1971—1975, 
care prevede o creștere de peste 
90 la sută a schimburilor de măr
furi, în comparație cu realizările 
din perioada precedentă de cinci 
ani.

Cele două delegații au expri
mat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice 
româno-ungare. îndeosebi pe li
nia intensificării cooperării in ra
muri de importanță majoră, cum 
ar fi : industria constructoare de 
mașini, tehnica de calcul, elec
tronica, automatizarea, mijloace
le de transport, mașinile unelte, 
chimia, transporturile, industria 
alimentară, agricultura, gospodă
rirea apelor. De asemenea, s-a 
subliniat necesitatea lărgirii co
laborării în cercetarea științifi
că. în special în domenii de na
tură să asigure promovarea pro
gresului științific și tehnic în 
producție.

Delegațiile au constatat evolu
ția ascendentă a colaborării în 
domeniile culturii, artei. învăță- 
mîntului. Părțile au subliniat im
portanța schimburilor cultural- 
artistice și științifice, in cunoaș
terea reciprocă și apropierea ce
lor două popoare și au convenit 
să sprijine activitatea comisiei 
mixte de colaborare culturală 
creată în acest scop.

în cursul schimburilor de pă
reri asupra problemelor actuale 
ale situației internaționale, am
bele delegații au subliniat că 
acordă o mare însemnătate uni
tății și coeziunii țărilor socialis
te. Ele și-au exprimat dorința 
fermă de a dezvolta colaborarea 
in cadrul Tratatului de la Var
șovia și de a dezvolta prietenia 
și colaborarea cu celelalte țări 
socialiste.

Cele două părți exprimă inalia 
lor apreciere față de aportul 
Uniunii Sovietice, față de contri
buția celorlalte țări socialiste, la 
înfăptuirea destinderii și secu
rității in Europa și in întreaga 
lume, la lupta pentru cauza păcii, 
prieteniei și colaborării intre 
popoare.

Delegațiile au subliniat rolul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc în dezvoltarea colabo
rării economice, în valorificarea 
avantajelor diviziunii internațio
nale a muncii, în creșterea pu
terii economiilor naționale, in 
ridicarea nivelului de trai al 
popoarelor țărilor membre. Păr
țile sînt gata să dezvolte colabo
rarea pentru realizarea Progra
mului complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a co
laborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste, adoptat de 
sesiunea a XXV-a a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc de 
la București.

Totodată, Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară vor dezvolta în conti
nuare colaborarea economică și 
tehnico-științifică cu toate state
le socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, cu toate statele lu
mii.

Părțile au constatat cu satis
facție că în Europa s-a întărit 
procesul de destindere și colabo
rare. în acest sens, un rol de cea 
mai mare importanță îl au ini
țiativele și eforturile statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia — intre care ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Ungare — și Ia 
eare o contribuție din ce în ce 
mai însemnată este adusă, de 
asemenea, de alte state europene.

Intrarea cit mai grabnică în 
vigoare a tratatelor dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Fede
rală a Germaniei, dintre Repu
blica Populară Polonă și Repu
blica Federală a Germaniei ar 
corespunde intereselor tuturor 
popoarelor europene, ar promova 
cauza păcii și securității. O im
portanță pozitivă au. de aseme
nea, acordul cvadripartit cu pri
vire la Berlinul occidental și a- 
cordurile dintre guvernele Re
publicii Democrate Germane și 
Republicii Federale a Germaniei 
și dintre guvernul R.D.G. și se
natul Berlinului occidental.

Părțile exprimă sprijinul față 
de cererea justă a Republicii So
cialiste Cehoslovace privind re
cunoașterea acordului de la 
Miinchcn ca nevalabil de la în
ceput.

După părerea celor două dele
gații, interesele păcii și securită
ții reclamă ca între Republica 
Democrată Germană și Republi
ca Federală a Germaniei să se 
stabilească relații in conformitate 
cu normele dreptului internațio
nal. Ele sprijină primirea conco
mitentă a celor două state ger
mane in Organizația Națiunilor 
Unite, pe baza deplinei egalități 
in drepturi.

Cele două părți consideră că 
tendința generală de normalizare 
a relațiilor intereuropene, inten
sificarea contactelor, dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colabo
rare dintre toate statele Europei 
favorizează noi pași pozitivi pe 
calea securității europene, a con
solidării păcii pe continent.

Părțile au apreciat pozitiv di
feritele acțiuni și inițiative ale 
opiniei publice din Europa, ale 
> u-țelor sociale și politice pro
gresiste, ale tuturor celor care se 
pronunță pentru pace, securita
te, înțelegere și cooperare euro
peană.

Delegațiile de partid și guver
namentale ale celor două țări 
și-au exprimat convingerea că 
sînt create condițiile pentru con
vocarea conferinței de securitate 
și cooperare în Europa. Ele con
sideră necesară și sprijină înce
perea neintirziată a contactelor 
multilaterale în vederea efectuă
rii pregătirilor care să permită 
ținerea conferinței intr-un timp 
cit mai apropiat cu putință.

Părțile au scos în evidență im
portanța relațiilor de bună veci
nătate, colaborare și înțelegere 
in Balcani și in alte zone ale 
continentului european.

Cele două părți își exprimă 
deplina lo» solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, a 
celorlalte popoare din Indochina, 
reafirmindu-și hotărîrea de a a- 
corda și în viitor întregul sprijin 
pentru triumful cauzei lor drepte. 
Ele s-au pronunțat șl se pronun
ță cu hotărire pentru curmarea 
neintirziată a agresiunii ameri
cane, pentru retragerea de ur
gență a tuturor trupelor Statelor 
Unite ale Americii și ale aliați- 
lor lor din Indochina, pentru în
cetarea sprijinirii de către 
S.U.A. a regimurilor marionetă, 
ceea ce va crea condiții pentru 
o reglementare politică in con
formitate cu interesele și voința 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
khmer. Cele două delegații sus
țin propunerile constructive ale 
Republicii Democrate Vietnam 
și ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, care oferă o bază 
rațională pentru terminarea răz
boiului și reglementarea situației 
pe calea negocierilor.

Părțile au reafirmat că ele se 
pronunță in mod constant pentru 
rezolvarea politică a situației din 
Orientul Apropiat — care consti
tuie o amenințare pentru pacea 
lumii — pentru aplicarea rezo
luției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, pentru re
tragerea trupelor istraeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate, 
pentru asigurarea dreptului la 
existență, la pace și securitate 
tuturor statelor din această 
zonă.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară 
consideră că este imperios nece
sar ca toate statele să acționeze 
cu cea mai mare fermitatp pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale și, in primul rind, a celei 
nucleare.

Ele au accentuat necesitatea 
ca, în conformitate cu țelurile și 
principiile Cartei, Organizația 
Națiunilor Unite să devină un 
instrument eficace în rezolvarea 
problemelor internaționale, în 
întărirea colaborării intre state, 
in apărarea păcii și securității.

In cursul convorbirilor, cele 
două delegații au constatat cu 
satisfacție că relațiile de priete
nie și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar se dezvoltă cu suc
ces. Ele și-au exprimat hotărîrea 
de a extinde continuu, in spiritul 
ințelegerii și respectului reci
proc. legăturile dintre cele două 
partide.

In același timp, cele două de
legații au dat expresie hotărîriî 
partidelor lor de a dezvolta re
lațiile cu celelalte partide comu
niste și muncitorești, pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului prole
tar, de a milita pentru întărirea 
unității și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Părțile au exprimat convinge
rea lor profundă că vizita oficia
lă de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Ungare în Re
publica Socialistă România, con
vorbirile tovărășești, noul tratat 
încheiat slujesc întăririi in con
tinuare a prieteniei frățești și 
colaborării dintre cele două par
tide, țări și popoare.

La încheierea vizitei. în nume
le Comitetului Centrai al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar și al Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, delegația de partid și gu
vernamentală ungară a invitat o 
delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România să iacă o vizită în Un
garia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei va fi sta
bilită ulterior.

București, 25 februarie 1972

wz/w Zv K. p. urni 
t pmirni S.II./L

Sosirea la Șanhai
PEKIN 27 (Agenpres). — A- 

genția China Nouă anunță că 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și soția sa, Patricia Ni- 
xon, împreună cu ceilalți 
membri ai delegației america
ne, personalul tehnic și corpul 
de presă, însoțiți de Ciu En-

COLABORAREA 
ȘTIINȚIFICA 
ROMÂNO- 
CUBANEZĂ

HAVANA 27 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sta
rnate, transmite : La Capito
lini național din Havana a 
avut loc ceremonia semnării 
planului de colaborare știin
țifică între Academia Repu
blicii Socialiste România și 
Academia de științe a Repu
blicii Cuba, pe anii 1972— 
1973. Planul a fost semnat de 
președinții celor două aca
demii, respectiv de acad. 
Miron Nicolescu și dr. An
tonio Nunez Jimenez. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, cei 
doi președinți au subliniat 
relațiile rodnice de colabo
rare dintre cele două înal
te foruri științifice, precum 
și perspectivele de dezvolta
re a acestor legături. Dr. 
Antonio Nunez Jimenez a 
înmînat apoi acad. Miron Ni- 
colescu medalia „A 10-a a- 
niversare a Academiei de 
Științe a Republicii Cuba“ 
pentru merite deosebite în 
activitatea sa științifică. La 
rîndul său, acad. Miron Ni- 
colescu a înmînat dr. Anto
nio Nunez Jimenez — care 
este și fondatorul Societății 
cubaneze de speologie — 
medalia comemorativă „E- 
mil Racoviță“ și medalia 
„Centenarul Academiei Ro
mâne".

La ceremonie au fost pre
zent i oameni de știință cu
banezi. A fost de față Pe
tre Ionescu. ambasadorul 
României în Cuba.

lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ci Pîn- 
fei, ministrul afacerilor ex
terne, Ciao Kuan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, și de alte persoane ofi
ciale chineze, au sosit dumi
nică dimineața la Șanhai, ve
nind de la Hancijou, la bor
dul unui avion special.

Pe aeroportul din Șanhai, 
împodobit cu drapelele de 
stat ale Chinei și S.U.A., 
oaspeții americani au fost în
tâmpinați de Cian-Ciun-ciao, 
președintele Comitetului revo
luționar municipal Șanhai, și 
de alte persoane oficiale chi
neze.

PENTRU 
DEZVOLTAREA 

COMERȚULUI CU 
STATELE 

SOCIALISTE
La Copenhaga a luat sfîrșit 

seminarul internațional consacrat 
examinării perspectivelor de dez
voltare a relațiilor comerciale și 
industriale din țările scandinave, 
în cadrul căruia au fost dezbătu
te probleme ale dezvoltării co
merțului cu țările socialiste. La 
lucrări au participat reprezentanți 
ai Ministerului de Externe al Da
nemarcei, ai Consiliului industrial 
danez și ai unor societăți din țări 
scandinave care au relații comer
ciale cu țările socialiste.

Au fost prezente și delegații 
din țările socialiste. La lucrări a 
luat parte, de asemenea, șeful A- 
genției Economice a României 
la Copenhaga.

Președintele Uniunii exportato
rilor danezi, Hansen, a declarat 
după încheierea seminarului, că 
larga participare la lucrări con
stituie o mărturie a creșterii in
teresului față de extinderea co
merțului țărilor scandinave cu 
țările socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU JĂNOS KÄDÄR
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 

conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Populare Ungare

Vot de neîncredere 
în guvernul italian

După două zile de dezbateri 
pe marginea- declarației-program 
prezentate de către premierul 
Andreotti în cele două camere 
ale Parlamentului, guvernul 
„monöcolor“ alcătuit din mem
bri ai Partidului democrat- 
creștin a eșuat sîmbătă seara în 
încercarea sa de a obține votul 
de încredere al Senatului. Spri
jiniți doar de grupul parlamen
tar liberal și de reprezentanții 
regiunii Alto-Adige, democrat- 
creștinii nu au obținut decît 151 
de voturi favorabile, față de 
cele 158 de voturi împotrivă, 
prezentate de P.C.I., P.S.I.,
P.S.I.U.P., P.S.D.I., P.R.I. și In
dependenții de stingă.

După acest eșec, care a con
sacrat imposibilitatea de a se 
degaja o majoritate parlamen
tară, fie pentru un guvern de

coaliție (două tentative ale Jui 
Andreotti de a reface formula 
de centru-stînga s-au dovedit 
infructuoase), fie pentru un gu
vern monopartit, premierul de
semnat Giulio Andreotti s-a 
prezentat în aceeași seară la 
Palatul Quirinale și a înmînat 
președintelui Giovanni Leone 
demisia guvernului său.

în această situație, procedura 
constituțională prevede ca pre
ședintele Leone să anunțe di
zolvarea Senatului și Camerei 
Deputaților (după consultări cu 
președinții celor două camere), 
și să stabilească data noilor a- 
legeri generale (pentru prima 
oară organizate anticipat în ul
timii 48 de ani).

Se crede că data cea mai pro
babilă pentru alegeri va fi 7 
mai.

DEMONSTRAȚII 
STUDENTESTI 
ÎN SPANIA

Acțiunile de protest ale 
studenților spanioli, care cer 
reforme cu caracter demo
cratic in sistemul învățămîn- 
tului superior și retragerea 
forțelor polițienești din se
diile universitare ocupate, au 
continuat în ultimele zile în 
diferite forme.

Astfel, în marele centru 
industrial Bilbao, studenții 
Universității din localitate 
au organizat demonstrații de 
stradă, în cursul cărora s-au 
produs ciocniri cu poliția, 
soldate cu arestări și închi
derea facultății de științe e- 
conomice și a Institutului 
pedagogic. Tot la Bilbao sînt 
întrerupte cursurile, din 
cauza grevei declarate de 
studenți Ia Școala superioară 
politică și Ia Facultatea de 
medicină a Universității.

După cum relatează, refe- 
rindu-se la situația din alte 
centre universitare, ziarul 
„Informaciones", continuă 
greva studenților facultăților 
de medicină, filozofie și li
teratură ale Universității din 
Sevilla.

SOSIREA DELEGAȚIEI
M.A.N. LA PRAGA

La sosirea la Praga, în întimpi- 
narea parlamentarilor români, pe 
aeroportul Ruzyne, au venit 
Alois Indra, membru al Prezi
diului C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele Adunării 
Federale, Jan Marko, membru al 
C.C. al P.C.C., prim-vicepre- 
ședinte al Adunării Federale, 
Vaclav David, membru al C.C. 
al P.C.C., vicepreședinte al Adu
nării Federale, președintele Ca
merei poporului, Dalibor Hanes, 
membru al C.C. al P.C.C., vice
președinte al Adunării Federale, 
președintele Camerei națiunilor, 
Jindrich Zahranik, vicepreședin
te al guvernului federal Ștefan 
Sutka, ministrul transporturilor, 
Frantisek Krajcir, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe, 
Oldrich Volenik, vicepreședinte 
al Comitetului Național Ceh.

Erau de față ambasadorul Ro
mâniei la Praga, Teodor Haș, 
membri ai ambasadei și agenției 
economice române.

Salutînd delegația parlamenta
ră a țării noastre, în numele

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
al Prezidiului Adunării federale 
și Guvernului federal, Alois 
Indra a urat oaspeților din Ro
mânia prietenă bun sosit pe pă- 
mîntul cehoslovac. „Sîntem con
vinși că vizita delegației Marii 
Adunări Naționale a României 
în Cehoslovacia socialistă va în
semna o contribuție în plus la 
lărgirea și adîncirea relațiilor 
noastre tradiționale de prietenie 
trainică“.

Răspunzînd, tovarășul Ștefan 
Voitec a mulțumit pentru pri
mirea caldă făcută delegației, 
exprimînd satisfacția pentru pri
lejul de a face cunoștință cu 
munca creatoare a popoarelor 
ceh și slovac, cu succesele lor 
în opera de desăvirșire a con
strucției socialiste. „Este și con
vingerea noastră că vizita dele
gației Marii Adunări Naționale 
va fi o nouă contribuție la cauza 
întăririi colaborării între țările, 
partidele și parlamentele noas
tre“.

• 1 200 000 de tineri șomeri în țările Pieței comune
• S. U. A.: procentul șomajului printre tineri de trei 

ori superior celui din rîndul vîrstnicilor
Intr-o conferință de presă la Strassbourg, Albert Cape, mem

bru al Comisiei Executive a C.E.E., arăta că numărul celor 
rămași fără lucru a crescut în ultimul an extrem de rapid în 
țările Pieței comune, ajungînd la 2,1 milioane la sfîrșitul anului 
trecut. El relevă că „potrivit datelor statistice disponibile" la 
sfîrșitul lui 1971 erau înregistrați 1 112 000 șomeri în Italia, 
521 000 în Franța, 269 000 m R. F. a Germaniei, 114 000 în 
Olanda și 85 000 în Belgia. Lăsînd la o parte faptul că „datele 
disponibile" citate de dl. Cape sînt vădit în urma realităților 
(cifre oficiale comunicate recent la Bonn și Bruxelles — de 
gildă — relevau că numărul șomerilor în R. F. a Germaniei și 
elgia însumează 521 000 și respectiv 148 000), lăsînd la o parte 

și faptul că Statisticile oficioase se referă numai la șomerii 
înregistrați, rămîne să consemnăm o altă remarcă a aceluiași 
membru al „executivului" C.E.E. : 55 LA SUTA DIN ȘOMERII 
EXISTENȚI ACTUALMENTE IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE SÎNT 
TINERI SUB 25 DE ANI. Așadar, chiar după cele mai minime 
aprecieri, în țările C.E.E. există circa 1 200 000 tineri șomeri.
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Repere africane
ALGERIA : UN DECENIU DE INDEPENDENTĂ

La 5 iulie 1972, Algeria va sărbători împlinirea unui de
ceniu de la cucerirea independenței naționale. Pentru come
morarea acestui eveniment, relevă revista „Jeune Afrique", 
Consiliul Revoluției și guvernul algerian elaborează un plan 
de festivități pe tema : „Șapte ani și jumătate de luptă ar
mată, zece ani de independență națională". Cu această ocazie, 
urmează să apară mai multe cărți consacrate evenimentului, 
între care o istorie a revoluției algeriene, realizată de un 
grup de tineri cercetători, sub conducerea lui Mustafa La- 
cheraf, consilier al președintelui Boumediene. Se află, de 
asemenea, in curs de realizare mai multe filme documentare 
consacrate realizărilor de astăzi ale Algeriei, trecutului de 
luptă al poporului algerian.

CAIRO : PLANUL ELECTRIFICĂRII RURALE
Cotidianul „Al Ahram“ infor.mează că planul de electrifi

care a tuturor regiunilor rurale din Republica Arabă Egipt a 
fost definitivat. Ziarul precizează că prevederile planului vor 
fi realizate în cinci etape, ce vor fi stabilite în funcție de 
posibilitățile tehnice și financiare existente.

în vederea transpunerii în viață a planului amintit, in 
prezent se studiază un complex de măsuri, între care figu
rează și achiziționarea de echipament tehnic din străinătate.

TANZANIA : „OPERAȚIA DODOMA"
Un comunicat al Ministerului Informațiilor și Radiodifu

ziunii din Tanzania, dat publicității la Dar Es Salaam, arată 
că 28 537 de țărani din regiunea Dodoma, aflată in partea 
centrală a țării, și-au părăsit, în cursul anului 1971, gospo
dăriile primitive, pentru a se muta în noile sate „Ujamaa“, 
construite pe baze colective. Această acțiune, numită în presa 
tanzaniană „Operația Dodoma“, a început în vara anului 
trecut.

Satele „Ujamaa“ au în prezent un rol foarte important în 
modernizarea întregii structuri a agriculturii tanzanicne al 
cărei rol a fost și continuă să fie determinant în economia 
țării.

în prezent, mișcarea „Ujamaa“ capătă un caracter tot 
mai larg, de masă. Dacă la sfîrșitul anului 1970 in țară 
existau aproximativ 1200 de asemenea gospodării colective, 
în august 1971 numărul lor crescuse la 2 700, ele reunind 
850 000 de țărani. în vederea încurajării noilor gospodării 
colective, statul a pus la dispoziția stațiunilor de mașini și 
tractoare care vor deservi regiunea Dodoma 40 de tractoare 
și peste 400 de pluguri. La rîndul său. Uniunea cooperatistă 
a regiunii centrale din Tanzania a alocat 150 000 de șilingi 
pentru achiziționarea îngrășămintelor destinate ogoarelor sa
telor „Ujamaa" recent create.
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U
n alt document sta
tistic provenind 
dintr-o sursă dife
rită dar publicat 
— coincidență — 
tot în ultimele zile 

ne dezvăluie mai complet di
mensiunile veritabilei drame 
umane care se numește șoma
jul juvenil. Este vorba de un 

Istudiu-raport al Organizației 
Internaționale a Muncii consa
crat „folosirii miinii de lucru“. 
Făcînd constatarea că „tineretul 
din țările dezvoltate este cel 
mai vulnerabil în ce privește 
folosirea forței de muncă" și că 
„tinerii, cu mai puțină experien
ță, sînt primele victime ale pro
gresului tehnologic", documen
tul amintit relevă că PROCEN
TUL ȘOMAJULUI IN RÎNDU- 
RILE TINERETULUI SE DU
BLEAZĂ IN UNELE ȚARI IN 
COMPARAȚIE CU ALTE CA
TEGORII DE VIRSTA. Potrivit 
experților O.I.M., în Statele 
Unite acest procent e chiar de 
trei ari superior celui al mun
citorilor de alte vîrste. In pri
mele 100 mari orașe americane 
șomajul în rîndul tinerilor (pînă 
la 25 de ani) a atins un procent 
de 24,5 la sută, în vreme ce pro
centul de șomaj în rîndul vârst
nicilor e de 7,5 la sută. Pe scară 
națională există în S.U.A. ac
tualmente 2 000 000 de tineri șo
meri înregistrați. In Japonia 
278 000 din cei 700 000 de șomeri 
înregistrați sînt tineri sub 25 
de ani (procentul de șomaj în 
rîndul tinerilor este aproape 
dublu în comparație cu vîrsticii). 
In Australia 41 la sută din șo
meri sînt tineri sub 25 de ani 
iar în Canada 200 000 din cei 
520 000 șomeri înregistrați sînt 
tineri

E
vident, toate aceste 
date statistice pri
vind dinamica șo
majului juvenil în 
țările capitaliste 
dezvoltate sînt de

parte de a oglindi fidel dimen- 
| siunile acestui flagel social. In 
■ primul rind, ele nu iau, de re- 
g gulă, în considerație marea mâ
ți să a șomerilor parțiali. Apoi, 
a ele fac de cele mai multe ori

• DIN INIȚIATIVA unui nu
măr de aproape 40 de organi
zații politice și sindicale fran
ceze. Ia Paris s-a desfășurat o 
manifestație în sprijinul cereri
lor de a fi îmbunătățită situa
ția în sfera învățămintului pu
blic și în domeniul cercetării 
științifice. Manifestanții. în nu
măr de cîteva mii, au cerut alo
carea unor fonduri suplimen
tare pentru construirea de școli, 
sporirea numărului de catedre 
și dezvoltarea activității de cer
cetare.

• CONSILIUL DE SECU
RITATE, întrunit sîmbătă seara 
în sesiune extraordinară, pentru 
a discuta plingerca depusă de 
Liban în legătură cu atacul ae
rian șl terestru, lansat de Israel 
asupra teritoriului libanez, și-a 
aminat dezbaterile sine die — 
transmit de la Națiunile Unite 
agențiile France Presse și 
Reuter.

In cadrul dezbaterilor de sîm
bătă seara, Somalia a prezentat 
un proiect de rezoluție care

abstracție de sutele de mii de 
tineri care n-au apucat vreo
dată să ocupe vreun post, care 
șomează fără a fi putut vreo
dată să lucreze. Mai aproape de 
„realitatea integrală“ profeso
rul american Eliott Edison, re

Hugh Tracy, atrage atenția asu
pra faptului că universitățile 
din țările capitaliste dezvoltate 
tind să se transforme în „pro
ducătoare de șomeri“, apreciind 
că în deceniul 1970—1980 numai 
10—25 la sută din absolvenții 
școlilor superioare „își vor găsi 
integral de lucru în specialita
tea pentru caire s-au pregătit“. 
Tracy nu numește direct cauza 
esențială : incapacitatea siste
mului capitalist de a da răspuns 
problemelor pe care le ridică 
viața, de a asigura „debușeu“, 
spațiu de afirmare capacităților 
tinerei generații de specialiști. 
El relevă însă că în multe țări 
(capitaliste — n.n.) se aplică 
„teoria ținerii absolvenților pe 
linia de parcaj". Teoria și prac
tica „parcajului absolvenților“ 
ca o parte a practicii unui așa- 
numit „procent sănătos de șo
maj“ reprezintă reflectarea di
rectă, brutală, a tendințelor mo
nopolurilor de a-și asigura rea
lizarea intereselor, respectiv a 
profiturilor înalte, pe seama oa-

Demonstrație pe străzile Parisului, împotriva șomajului 
și a concedierilor

putat sociolog, aprecia recent că 
„în fapt cel puțin jumătate din 
tinerii americani între 18—25 de 
ani nu au nici o certitudine că 
vor găsi de lucru“. Analizînd 
rădăcinile acestei „profunde 
maladii sociale“ — așa cum o 
denumește el foarte propriu — 
profesorul Edison constată : 
„Dat fiind că mecanizarea adu
ce după sine cel mai adesea o 
reducere a locurilor de muncă, 
cei care suportă în primul rind 
consecințele sînt muncitorii mai 
slab calificați. Astfel, tinerii pro- 
veniți din familiile mai sărace, 
și care constituie o categorie ma
joritară, tineri care nu-și pot 
permite o instruire mai înaltă 
și mai perfectă sînt cei dintîi 
loviți de șomaj".

Dacă sociologul american a 
sesizat corect corelația șomaj- 
sărăcie în condițiile progresului 
tehnic în capitalism, un alt 
specialist, economistul britanic

menilor muncii, păstrind o ma
să de șomeri — printre care un 
mare număr de tineri — atît ca 
pîrghie de presiuni asupra lup
tei revendicative cît și ca moda
litate de a-și rezerva profiturile 
și într-o eventuală schimbare a 
conjuncturii economice.

Resimțind extrem de dureros 
limitele și nedreptățile unui sis
tem care lipsește milioane de 
tineri de posibilitatea de a-și va
lorifica puterea de muncă și cre
ație. tinăra generație din țările 
capitaliste ripostează printr-o 
amplă și energică mișcare în a- 
părarea intereselor sale vitale. 
Ea revendică o politică economi
că adecvată și hotărită în ve
derea asigurării de locuri de 
muncă pentru tineret, crearea 
de posibilități reale pentru do- 
bîndirea de către toți tinerii a 
unei bune pregătiri profesio
nale.

EM. RUCAR

preconizează retragerea imediată 
a forțelor israeliene și cere res
pectarea integrității teritoriale și 
a suveranității Libanului.

• 27 DE PRIZONIERI pakis
tanezi, bolnavi sau răniți, au so
sit, sîmbătă, la Rawalpindi, la 
bordul aceluiași avion care a 
transportat, cu o zi mai înainte, 
17 prizonieri indieni la Delhi. 
Realizarea primului schimb de

prizonieri între India și Pakis
tan a avut loc prin intermediul 
Crucii Roșii internaționale — in
formează din Rawalpindi agen
ția U.P.I.

• STANE DOLANȚ, secretar 
al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., a purtat convor
biri la Bled cu Van der Stoel, 
președintele Comisiei interna
ționale a Partidului Muncii din 
Olanda, președinte al Comisiei 
de politică externă a Parlamen
tului olandez, care face o vizi
tă în Iugoslavia la invitația 
Conferinței federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor. 
Convorbirile, informează agen
ția Taniug, la care a participat 
și Bogdan Osolnik, președintele 
Comitetului pentru politică ex
ternă ai Consiliului Social-Poli
tic al Adunării Federale a 
R.S.F.I.. s-au referit la probleme 
internaționale actuale, îndeosebi 
la chestiuni privind conferința 
general-europeană pentru secu
ritate.
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