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Apărarea patriei,
datorie sacră

a fiecărui cetățean
anului treîut s-au 

ucrările celei de-a 
legis-

astăzi, Începe vizita oficială 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

In republica islamică pakistan 
PLECAREA DIN CAPITALĂ

La sfirșitul 
desfășurat I 
IX-a sesiuni a actualei 
laturi a Marii Adunări Naționale. 
Deputății au examinat și votai 
noul cod al muncii, adevărata 
cartă în care sînt consfințite re
lațiile de muncă promovate de 
societatea noastră, relații ba
zate pe un profund democratism, 
pe principiile eticei și echității 
socialiste, Legea pentru adop
tarea planului de dezvoltare e- 
conomico-socială a 
Socialiste România pe 
Bugetul de stat pe anul 
Legea finanțelor - care 
chează o nouă etapă, calitativ 
superioară, în reglementarea fi
nanțelor țării, Legea cu privire 
Ia organizarea și funcționarea 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale — prin care 
controlul se afirmă mai activ

Republicii 
1973, 
1973, 
mar-

ca parte integrantă și obligatorie 
a activității de conducere a so
cietății. Intrînd în vigoare in 
1973, toate aceste legi contri
buie la perfecționarea activită
ții economice și sociale, la re
zolvarea unor probleme de im
portanță majoiă pentru dezvol
tarea țării, pentru opera de e- 
dificare a noii orinduiri.

Un eveniment de o importan
ță deosebită, înscris pe agenda 
recentei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale, cu implicații di
recte și profunde pentru viața 
și munca tineretului, este adop
tarea Legii privind organizarea 
apărării naționale a Republicii 
Socialiste România. Rostul ei 
fundamental este asigurarea u- 
nei reglementări care să răs
pundă pe deplin cerințelor
biective ale stadiului actual de 
dezvoltare a societății noastre 
socialiste, preocupărilor parti-

o-

r

99

Duminică seara a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Pakistan, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizită 
oficială în această tară, în
tre 8 și 12 ianuarie, la invi
tația președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto.

In continuare, în zilele de 
12 și 13 ianuarie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, vor face

o vizită neoficială în Iran, 
la invitația Maiestăților Lor 
Imperiale, Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și împărăteasa 
Farah Pahlavi Șahbanu.

Șeful statului român este 
însoțit de George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exte
rior. de consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenti la plecare, to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mă-

nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Cornel Bur
tică. Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilinet, Ion Stănes- 
cu, Ștefan Andrei, Ion Din- 
că. împreună cu soțiile.

Erau prezenti, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C.R.,

aî Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, generali, 
ziariști.

Au fost de fată, ambasa
dorul Iranului la București, 
Sadegh Sadrieh, cu soția, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Pakistanului. M. Akh- 
bar Agha, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Vizitele pe care președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ie întreprinde in Pakistan și 
Iran se înscriu ca etape im
portante in dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre tara 
noastră și aceste state și, în 
același timp, sînt o expresie 
a politicii externe a statului 
nostru de promovare consec
ventă a colaborării și coope
rării fructuoase, în interesul 
înțelegerii între popoare, al 
păcii și securității internatio
nale.

dului și statului privind perfec
ționarea organizării și conduce
rii întregii vieți sociale, la baza 
cărora stau hotărîrile celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. și ale 
Conferinței, Naționale din vara 
anului 1972. S-a pornit în acest 
sens de la realitatea că întă
rirea capacității de apărare a 
patriei este o necesitate vitală 
a construcției socialismului și 
comunismului. Dealtfel, spiri
tul noii legi relevă un raport 
direct și firesc între efortul de 
dezvoltare economico-socială a 
țării și apărarea independenței 
și suveranității naționale, a 
dreptului cucerit de poporul ro
mân de a-și făuri viața potrivit 
propriei sale voințe.

Pentru prima oară în istoria

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

Vrem să-i cunoaștem mai bine
pe uteciști, să învățăm de la ei“

—■ Noi, pionierii, ne-a 
spus Alexandru Pop, mai 
ales cei din clasele mari, 
credem că nu ne putem 
desfășura activitatea de- 
cît în strînsă conlucra
re cu uteciștii. Dacă nă- 
zuim să devenim uteciști, de 
la ei, trebuie să învățăm 
cum se muncește și trăiește 
ca un adevărat uțecist. Să 
Știți că nu vă fac teorie, ci 
pornesc de la o realitate. 
Noi, cei care urmăm școala 
la Liceul „Bolyai-Farcaș“, 
am reușit să facem multe 
lucruri împreună cu uteciștii 
liceului. Poate mă laud un 
pic, dar noi am reușit să-i 
clștigăm să ne ajute. Dacă

Ne-a declarat pionierul 
ALEXANDRU POP, 

elev în clasa a Vil-a la Li
ceul „Bolyai Farcaș“ din Tg. 
Mureș, locțiitor al președintelui 

Consiliului Național al 
Pionierilor

veți veni o dată să partici
pați la manifestările uteciș- 
tilor veți avea surpriza să 
găsiți acolo și pionieri, mai 
ales la concursurile temati
ce, la excursii. Avem un

colț al nostru la gazeta sa
tirică „Ghimpele“, a uteciș- 
tilor, și ei ne ajută să rea
lizăm materiale inspirate 
din faptele pionierilor, să 
fim incisivi eu critica.

După aceea, am căpătat 
un bun obicei, cred eu : 
cind avem de realizat o ac
tivitate mai dificilă, cerem 
părerea uteciștilor, și-i invi
tăm la adunările noastre, îi 
chemăm cînd pregătim o ac
tivitate culturală. Niciodată 
nu sîntem refuzați.

Totuși, ce am făcut pînă

S. IVÄNESCU
(Continuare în pag. a ll-a)
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IATĂ CE TREBUIE SĂ DEFINEASCĂ ÎNTRECEREA DINTRE ORGANIZAȚIILE U.T.C.
Traseul 

tineretului
Intr-una din zilele lunii trecute pe mai multe 

autobuze din Galați destinate transportului în 
comun au apărut plăcuțe pe care în loc de 
numărul 17 și al numelui obiectivelor de la 
capătul liniei erau scrise doar două cuvinte : 
„Traseul tineretului“.

— Inițiativa — ne spune Lucian Ghibirgiu, 
secretarul comitetului U.T.C. al întreprinderii 
de transport orășenesc din Galați — a pornit de 
la tineri ca o materializare a propunerilor fă
cute de ei în adunările generale. Principalul 
obiectiv al acțiunii este deservirea ireproșabilă 
a călătorilor. Ne-am ales traseul cel mai greu. 
Vrem să devină un traseu model.

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

MAȘINILE 
AS&ICOLE

PROFUSE
PENTRU
CASARE 

VOR LUCRA 
CEL PUȚIN 
ÎNCĂ DOI ANI

Sa recuperăm 
deșeurilc pentru 

producție
La sectorul doi al minei Lonea trebuia să se 

facă obișnuita aprovizionare cu materiale a fron
turilor de lucru. Acțiunea întîmpina însă difi
cultăți. deoarece galeria de la orizontul 120 
singura cale de acces — a devenit. . pe neobser
vate un veritabil depozit de materiale uzate și 
utilaje defecte. înainte de a se trece la trans
portul materialelor se impunea, deci, cu acuitate,

AL. BĂLGRĂDEAN

(Continuare în vag. a ll-a)
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< Cum procedează

> uteciștii

> de la S.M.A. Hărman <
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Acțiunea implică o serioasă 

răspundere, dar merită să facem 

totul pentru a o generaliza

Ing.
GHEORGHE MANCIU

director general al Direcției 
generale a mecanizării 

din cadrul M.A.I.A.A.

Apreciind ca deosebit de valoroasă inițiativa 
tinerilor mecanizatori din județul Olt

MINISTERUL DE RESORT ÎȘI ÎNSUȘEȘTE 
IDEEA Șl ADOPTĂ MĂSURI

Și ielele pot 
învăța să lucreze 

la strung
în acest an vom primi în colectivul nostru în 

jur de 100 de fete, absolvente de liceu care 
actualmente se califică în meseriile de strungari, 
frezori, rectificatori. Va trebui să ne ocupăm de 
integrarea lor în uzină, să ne nuanțăm în așa 
fel activitatea noastră îneît să le cîștigăm defi
nitiv pentru aceste meserii care pînă nu de mult

ALEXANDRU POP.
secretarul Comitetului U.T.C. de la Uzina 

„Metalul roșu“ — Cluj

(Continuare în pag. a ll-a)

Concursul „Cea mai pricepută 
și harnică crescătoare de păsări“
La I.A.S. Mihăilești s-a desfășurat faza județeană 

a concursului ,,Cea mai pricepută și harnică cres
cătoare de păsări“ inițiat de către Comitetul jude
țean Ilfov a! U.T.C. 15 concurente, cele clasate pe 
primele trei locuri la faza pe combinat, și-au dis
putat titlul de cea mai bună. După o dispută pa
sionantă, locul I a revenit AURELIEI BALOIU de 
la I.A.S. Avicola Mihăilești, locul n colegei sale 
ELENA CIIIORASCU iar locui iii cîștigătoarei de 
anul trecut, DUMITRA TRENECI de la S.C.C.A. 
Corbeanca.

Momentul a fost folosit de către organizatori și 
în scopul desfășurării unei utile consfătuiri de 
producție la care au participat peste lOo de cres
cătoare de păsări din cele zece combinate și com
plexe intercooperatiste avicole ale județului Ilfov. 
Au fost prezentate expuneri pe teme majore ale 
tehnologiei creșterii păsărilor în complexe de tip 
industrial, s-a realizat un util schimb de experien
ță privind introducerea celor mai eficiente metode 
de întreținere a păsărilor, rate să asigure realizarea 
mai devreme a prevederilor de plan pentru acest 
cincinal.

în toate compartimentele eco
nomiei naționale se depun efor
turi sensibile pentru mai buna 
gospodărire și utilizare a mijloa
celor fixe, pentru sporirea eficien
ței investițiilor. Stimulați și mai 
mult de recomandările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu făcute la 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului din noiembrie 1972, 
noi, cei care lucrăm în 
Direcția generală a meca
nizării agriculturii ne-am 
propus pentru 1973 — an
hotărîtor pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen — o 
seamă de măsuri tehnico-econo- 
mice care să se concretizeze în- 
tr-o participare mai eficientă la 
creșterea producțiilor medii agri
cole, la intensificarea gradului de 
utilizare a tractoarelor și mașini
lor agricole din dotare. în acest 
sens apreciem ca fiind deosebit 
de valoroasă inițiativa tinerilor 
mecanizatori din județul Olt de a 
realiza cu cheltuieli minime pre
lungirea vieții productive a trac
toarelor și mașinilor agricole ajun
se la vîrsta industrială de casare. 
Inițiativa se impune atenției —- 
faptul că a fost preluată și ge
neralizată în toate județele țării 
subliniază acest lucru — prin a- 
ceea că declanșează o acțiune 
fără egal în istoria stațiuni
lor de mecanizare a agricul
turii. Prin măsurile adoptate, 
11 400 de tractoare ajunse la vîr
sta industrială pentru casare vor 
lucra. Cu cheltuieli minime — în 
bună parte piesele de schimb vor 
fi asigurate prin desmembrarea 
celor 3 600 de tractoare accepta
te pentru casare — utilaje de cea 
mai mare importanță pentru a- 
gricultură vor funcționa, permi-

țînd îmbunătățirea indicatorilor 
de bază privind mecanizarea. Tot
odată, volumul investițiilor pre
văzute pentru acest an în dome
niul mecanizării este redus cu 
357 milioane de lei. Prin rămîne- 
rea în funcțiune, în continuare, a 
forței mecanice amintite, se în
lesnește, de asemenea, o mai ra
țională dirijare a tractoarelor cu

care stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii vor fi dotate în anul 
1973. Acestea vor fi repartizate în 
special în zona marilor sisteme 
naționale de irigații unde avem de 
făcut față unui volum mare de 
lucrări și mult mai concentrate 
în timp. Ca urmare, în cadrul ce-, 
lor 11 județe cu terenuri circum
scrise în sistemele naționale de

irigații încărcătura pe tractor va 
fi redusă încă din acest an cu cir
ca 10—15 la sută în comparație 
cu 1972.

Și în ce privește celelalte ma
șini agricole, inițiativa uteciștilor 
din județul Olt prezintă o va
loare deosebită. Prin faptul că

(Continuare în pag. a Il-a)

Fantastică această constelație a muncii ! Foto: O. PLECAN

i Start în proba de 50 m plat I 
Idin cadrul campionatului de | 

juniori la atletism, disputată 
în sala „23 August“ din Ca- I 
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I! inifiativă și acțiune Generala !
Traseul tineretului

(Urmare din pag. I)

Celelalte obiective ale inițiativei se referă 
la economisirea zilnică a unui litru de carbu
ranți de către fiecare tinăr conducător auto, 
la prelungirea perioadei de rulaj între două 
reparații capitale cu 1 500 km pentru mașinile 
din dotare, la înlăturarea absențelor nemotivate, 
a întîrzierilor și a accidentelor de circulație.

— Traseul este deservit de 30 conducători 
auto și de 40 de taxatoare, ne. spune secretarul 
comitetului U.T.C. De la începerea acțiunii și 
pînă în prezent putem spune că pe acest tra
seu transportul în comun s-a îmbunătățit sub
stanțial : nu s-a mai înregistrat nici o absență 
nemotivată, nici o întîrziere de la program, 
nici un accident de circulație. Acum nu se mai 
așteaptă la capătul liniei, graficul se respectă 
întocmai. Aceasta și fiindcă tinerii se ajută 
între ei.— Să nu se creadă, intervine Vasile. Strimbei, 
secretarul organizației U.T.C. nr. 6, că pentru 
a forma aceet traseu i-am ales pe cei mai buni 
tineri șoferi și pe cele mai bune taxatoare. Nu 
am procedat așa. Și nici nu am solicitat con
ducerii întreprinderii să repartizeze pe acest

traseu mașinile cele mai bune. Ba, dimpotrivă. 
Dar am cerut tinerilor să le îngrijească bine, 
am luat măsuri ca cei care le repară să fie 
cu toți membri ai brigăzii care formează „tra
seul tineretului“, deci să fie interesați în repa
rații de foarte bună calitate. In felul acesta 
am reușit ca în numai 3 săptămîni acest traseu 
să nu se mai numere printre cele din urmă.

— Că există o asemenea brigadă pe un ase
menea traseu a și început să se simtă, ne de
clară tovarășul Costică Constantin, directorul 
întreprinderii de transporturi orășenești din 
Galați „Traseul tineretului“ străbate o zonă 
unde locuiesc peste 20 000 de salariati și peste
8 000 de elevi, deci un traseu dificil, care me
reu ne-a ridicat multe probleme. Prin această 
inițiativă, mersul lucrurilor s-a schimbat. De 
aceea, cred că încă de pe acum comitetul 
U T.C. trebuie să se gîndească la extinderea 
propriei sale acțiuni. Am în vedere traseele
9 și 10, unde o îmbunătățire a transportului în 
comun se impune. Orice propunere pe care 
ne-o va înainta comitetul U.T.C. în acest sens 
o vom lua în discuție cu toată atenția și vom 
acorda tot sprijinul necesar.

Să recuperăm deșcurilc
(Urmare din pag. I)

descongestionarea galeriei — sarcină pe care 
și-a asumat-o organizația U.T.C. Stelian Popa, 
Gheorghe Rusu, Petre Giu’giu, Ludovic Scheff 
și alți uteciști în frunte cu Ion Buciumau, secre
tarul comitetului U.T.C. pe exploatare, s-au con
stituit într-o brigadă de muncă patriotică și co- 
borînd în subteran au început să curețe galena. 
Au lucrat cîteva ore, răstimp în care au colectat 
cabluri de cupru în greutate de peste 3 000 kg, 
vagonete, tablă, șine de cale ferată etc. Scofîn- 
du-le la suprafață tinerii au constatat că o bună 
parte dintre ele mai pot fi folosite la extracția 
cărbunelui. Așa a luat naștere inițiativa uteciș- 
tilor de la E.M. Lonea intitulată „Să recupe
răm deșeurile pentru folosirea loi în producție .

— Din ziua aceea — susține Ion Buciumau •— 
organizăm săptămânal acțiuni de muncă patrio
tică pentru scoaterea din subteran a materiale
lor întrebuințate în scopul refolosirii lor.

— In acest an — confirmă tov. Nicolae Po- 
povici, locțiitor al secretarului comitetului de 
partid pe exploatare — am folosit în principal 
armături vechi. Lunar tinerii recuperează prin 
muncă patriotică și recondiționează circa 200 de 
bucăți. Așa s-a ajuns ca la mina noastră coefi
cientul recondiționare a armăturilor să fie de 
peste 80 la sută.

Cutreierînd abatajele frontale, brigăzile de 
muncă patriotică ale uteciștilot, caută cu aceeași

asiduitate și echipamentul de susținere defect. 
Stîlpii hidraulici aveau aceeași soartă ca și ar
măturile: deteriorîndu-se, erau trimiși la l.C.M. 
De obicei se degradau coloanele telescopice. 
Cum insă fabrica din Vulcan — care-i produce 
— nu livrează separat coloane pe motiv că le 
primește din import, era aruncat la fier vechi 
întregul stî.lp. Brigada de producție a tineretului 
de la sectorul electromecanic cotidusă de ute- 
cistul Alexandru Torok a descoperit o metodă 
ingenioasă, deosebit de eficientă de recondițio
nare a saloanelor telescopice. Demn de subliniat 
este faptul că reparația acestora se poate face de 
mai multe ori ceea ce asigură stâlpului o viață 
cu mult mai lungă decît înainte. De cînd Ale
xandru Torok și colegii săi aplică inovația, tinerii 
care lucrează in abatajele minei Lonea scot pe
riodic la suprafață stîlpii defecți încredințîndu-i 
brigăzii de la sectorul electromecanic pentru a fi 
recondiționați.

— N-am făcut încă un calcul exact al eco
nomiilor realizate in urma aplicării inițiativei 
noastre — declara secretarul comitetului U.T.C. 
pe exploatare. Pe lingă armături, stîlpi și grinzi 
de susținere, tuburi de aeraj mai scoatem din 
subteran cratere defecte, diferite angrenaje, ma
șini. In acest an uteciștii de la exploatarea noas
tră au prestat peste 600 ore de muncă patriotică 
la descongestionarea galeriilor, recuperarea de
șeurilor din abataje, aprovizionarea brigăzilor cu 
materialele necesare.

Și ictelc pot învăța
teriilor prime și materialelor, la întărirea disci
plinei de producție.

In anul 1973 sarcinile de plan ale uzinei^ vor 
fi majorate cu aproximativ 25 la sută față de 
1972. Iată de ce este foarte important ca fie
care tinăr să-și realizeze integral și în cele mai 
bune condiții sarcinile de plan, să utilizeze la 
maximum timpul de munca și capacitățile de 
producție, să facă economii de materii prime și 
materiale.

Acestea sînt principalele obiective pe care ni 
le-am propus în acest an pentru a marca un 
început bun în întrecerea declanșată în organi- 
zațiile U.T.C. sub deviza „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea înainte de termen a cinci
nalului“. Totodată un obiectiv principal al nos
tru îl va constitui perfecționarea întregii activi
tăți și în special a activității politico-ideologice 
pentru a convinge pe fiecare tînăr utecist de 
rolul său în producție, de îndatoririle sale pro
fesionale și față de întrecerea în care ne-am 
angajat cu toții și care este parte integrantă a 
activității noastre de viitor.

(Urmare din pag. I) 

erau strict bărbătești. Mai mult chiar, ne gîndim 
ca în perspectivă, după ce se vor iniția fetele 
în tainele meseriilor, pentru care se pregătesc, 
să organizăm întreceri între brigăzile de fete și 
băieți. De pe urma unei astfel de tinerești com
petiții va avea de cîștigat bineînțeles, în primul 
rind producția.

Tinerii muncitori cu experiență, uteciș- 
tii fruntași din secțiile uzinei se vor inte
resa de tinerii nou angajați ajutindu-i să-și cu
noască mai bine problemele de muncă. Vom 
organiza și în 1973 concursuri cu faze pe secții 
și sectoare care să constituie prilejuri de veri
ficare a cunoștințelor teoretice și practice ale ti
nerilor. „

Vom acorda o deosebită importantă brigăzilor 
de producție și educație a tineretului al căroi 
număr urmărim să-l mărim continuu. Existența 
unor astfel de brigăzi la Secțiile tricoteze și 
montaj a demonstrat că ele contribuie la creș
terea productivității muncii organizarea și gos
podărirea mai bună a locului de muncă, a ma-

.rime și materialelor, la întărirea disci-
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(Urmare din pag. I) 

nici o combină de cereale și pen
tru siloz nu va fi casată, se va 
nivela simțitor încărcătura pe ma
șină.

Dealtfel în cazul acestor uti
laje nici n-ar fi fost posibilă ca
sarea celor care au îndeplinit du
rata de serviciu, deoarece în pre
zent încărcătura pe o astfel de 
mașină nu asigură încadrarea lu
crării de recoltare în timpul op
tim, iar numărul celor care ar 
trebui să fie casate este mai mare 
decît al celor pe care in
dustria ni-1 poate da în anul 
1973. Astfel, în anul 1973 se va 
ajunge la o încărcare pe combi
nă :în jurul celei optime, redu- 
cîndu-se durata de recoltare cu 
5—7 zile față de anul trecut. 
Totodată, o mare parte din ma
șinile agricole cu valoare mai

mică n-au mai fost prevăzute la 
aprovizionare pe anul în curs. E 
cazul a 5 700 de pluguri, a peste 
3 500 de grape cu discuri, a în
tregii cote de grape rigide și cu 
colți reglabili etc.

toarelor și combinelor — implică 
o răspundere serioasă pentru lu
crătorii noștri, deoarece ele tre
buie să fie foarte bine puse la 
punct astfel îneît, la primăvară, 
între acestea și ’ celelalte să nu

Menținerea în exploatare a 
mașinilor agricole ajunse la vîrs- 
ta casării — și îndeosebi a trac-

Cum procedează
uteciști/

de la S.M.A. Herman
La S.M.A. Hărman, județul 

Brașov, inițiativa tinerilor din 
Olt de a prelungi viața, mașini
lor agricole propuse pentru casa
re cu cel puțin doi ani a consti
tuit obiectul unei analize ce a a- 
vut loc cu mai mulți factori din 

. conducerea stațiunii.
— Studiind situația cîtorva u- 

tilaje din parcul de mașini agri
cole — ne spunea inginera Maria 
Netcu, șefa sectorului reparații, 
am constatat că putem prelungi 
viața productivă a 5 tractoare 
U-650, care au împlinit 
vîrsta casării. Acestea, după o re
parație capitală, vor putea să lu
creze încă 3 ani, iar venitul ce se 
va realiza prin menținerea lor în 
exploatare va f i de 1 230 000 lei I 
Rezultatul calculului efectuat este 
mai mult decît concludent dacă 
adăugăm că fiecărui tractor îi re
vine, anual, de executat lucrări 
agdcole pe 100 hectare. Așa că 
viața tractoarelor nu numai că 
poate fi prelungită, ci constituie 
o necesitate pentru întregul nos
tru colectiv. Analiza noastră a 
mai luat în discuție ținerea, in 
stare de funcționare după perioa
da de casare și a altor utilaje. Cu 
un grup de 10 discuri ce le vom 
menține în funcțiune vom realiza 
într-o perioadă de 2 ani un venit 
de peste 100 000 lei, iar fondul 
necesar pentru toate reparațiile 
se ridică la circa 60 000 lei.

Acestea sînt primele calcule ur
mând ca fiecare mașină agricolă 
ajunsă la vîrsta casării să fie su
pusă unei analize și să se ia mă
suri urgente pentru prelungirea 
duratei de funcționare cu fonduri 
minime necesare reparațiilor.

Preocuparea aceasta de a pre
lungi viata mașinilor agricole se 
află de altfel, aici, la S.M.A. Hăr
man în centrul atenției, de mulți 
ani. Există aici un atelier de re
parații excelent dotat iar mecanici

inimoși și inventivi ca Ion Ma- 
thes, Vasile Vlădăscău, Arsenie 
Nan sînt dintre cei care se ocu
pă de recondiționarea pieselor de 
schimb, trecînd în contul de eco
nomii al stațiunii sume importan
te. In cazul cormanelor pentru 
pluguri al căror preț este de a- 
proape 100 lei, ei au hotărît ca 
prin recondiționarea acestora să 
realizeze 200 000 lei economii. 
Și așa au fost redate circuitului 
productiv 300 de bucăți cormane. 
Aceiași oameni au luat hotărîrea 
recondiționară furtunelor pentru 
ridicătoarele hidraulice al căror 
cost este destul de ridicat va
riind între 100—120 lei bucata 
și a căror manoperă n-a depășit 
5 lei bucata. In acest mod au fost 
recondiționate doar în acest an 
peste 200 de furtune. A fost, a- 
poi, amenajată o stație de vulca
nizare cu ajutorul căreia se re
condiționează operativ, cauciucu
rile ceea ce conduce la mărirea 
duratei de folosire a anvelopelor. 
Un singur exemplu este deosebit 
de edificator: față de 2,69 la sută 
bucăți anvelope anual, în primele 
3 trimestre ale anului trecut s-au 
consumat numai 1,69 la sută bu
căți.

Angajamentele luate de tinerii 
mecanizatori de la Hărman vin și 
ele în sprijinul acestei valoroase 
inițiative, înscriindu-se în ampla 
campanie de a folosi mai rațional 
fiecare utilaj pe care îl deservesc. 
Tractoristul Marcel Călugărita a 
reușit astfel să prelungească du
rata de funcționare a tractorului 
între două reparații capitale de
pășind cu mult durata de exploa- 
ta-e a acestora. Și asemenea lui 
la S.M.A. Hărman stau înscrise 
la loc de cinste și alte nume de 
tineri harnici care lucrează cu 
grijă pe utilajul încredințat.

existe nici o deosebire. Nu avem 
de gînd să ținem doar în inven
tar niște mașini, ci dorim -— mo- 
bilizîndu-ne pentru aceasta — să 
dispunem de mașini active, în 
perfectă stare de funcționare.

Atît experiența noastră cît și 
literatura tehnică de specialitate 
pun în evidență faptul, că men
ținerea în exploatare a unor utt- 
laje cu vechime mare de folosire 
și urmărirea obținerii unor indi
catori ridicați de utilizare, pre
supune cheltuieli de producție 
(pentru întreținere și reparații) 
mai mari decît în cazul utilajelor 
noi. Acest adevăr axiomatic so
licită întregul efectiv de cadre 
tehnice și mecanizatori la cău
tarea permanentă și găsirea solu
țiilor care să limiteze nivelul pla
fonului acestor cheltuieli, făcînd 
astfel verosimilă și rațională re
nunțarea la înlocuirea lor în a- 
cest an. în acest sens am inițiat 
o serie de măsuri privind asigu
rarea cu piese de schimb a tu
turor stațiunilor de mecanizare, 
împreună cu Direcția generală de 
aprovizionare tehnico-materială, 
am stabilit catalogul urgențelor 
și a volumului pieselor de schimb 
în cazul fiecărui reper. Totodată, 
s-au realizat contractările cu în
treprinderile producătoare. O ac
țiune pe care o vedem ca deo
sebit de utilă privind asigurarea 
pieselor de schimb a fost deja de
clanșată în cadrul stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii.

52 de repere vizînd cea mai mare 
parte a sistemei de mașini exis
tentă în dotare, precum și 30 de- 
tipuri de utilaje de o mai mică 
complexitate vor fi realizate încă 
din această iarnă în cadrul stațiu
nilor pentru mecanizarea agricul
turii. Valoarea pieselor de schimb 
produse de către mecanizatorii 
înșiși va -defcăși' cifra de .80 de 
milioane de lei. Creăm astfel po
sibilitatea . uzinelor de reparații 
din subordinea Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor să se ocupe de lucruri 
majore. Toate reparațiile capitale 
se vor executa în cadrul S.M.A.- ~ 
urilor, uzinele fiind degrevate de 
aceste sarcini. Este conturată, de 
asemenea, concluzia utilității pre
luării pentru 1973 a fabricării 
furtunului pentru instalația hi
draulică, cerea_ce_.se va concretiza 
într-o . economie-la cheltuieli de * 
circa 23 de miltoane de lei. Con
comitent, în atelierele școlilor 
profesionale de mecanici agricoli 
vor fi realizate piese utile pro
ducției. Stabilind acorduri con
crete cu trusturile de mecaniza
re, . conducerile școlilor profesio
nale Vor dirija în. asa fel activita
tea practică a elevilor îneît o se
rie de piese simple să se poată 
realiza aici.' Dacă nu există con
diții pentru finisare, - aceste ope
rații vor fi finalizate în atelierele 
S.M.A. Studiile de care dispune 
conducerea departamentului îmi 
permit să afirm că avem toate 
condițiile ca mașinile agricole a- 
junse la vîrsta industrială de ca
sare și reținute pentru producție 
să fie puse la punct, să funcțio
neze încă din prima zi a cam
paniei la nivelul presupus.

Mă folosesc de posibilitatea 
creată de „Scînteia tineretului“ 
să informez atît pe autorii ini
țiativei „Mașinile agricole pro
puse casării vor lucra cel puțin 
încă doi ani“ cît și pe toți aceia 
care au preluat-o că în în cadrul 
Direcției generale de mecani
zare se studiază posibilitatea 
îmbunătățirii actualului regim do 
salarizare, în sensul reducerii 
normei de producție, la trac
toarele și combinele care și-au 
îndeplinit durata de folosință și 
sînt menținute în exploatare.

(Urmare: din pag. D 
acum pè planțfl acesta, al 
apropierii uteciști, nu 

'ne- mulțumește. lÂfcrul aces
ta l-am spus și la întilnirea 
noastră,; îi dorim mult mai 
apropiați de noi, mâi precis, . 
amV vreăTcă nil$'l'țtii să fie 
mai exigenți față de pio
nieri. Poate că noi, copii 
fiind, fie măi’, trecem cu ve
derea greșelile, dar cei 
mari, și mă gîndesc ini pri-, 
mul rind la uteciști, n-ar 
trebui s-o facă. Nouă, mul
tora,-ne ^displace să fim tra
tați cil "îngăduință, și ni se 
îngăduie greșeli, pe conside
rentul că sîntem. copii, așa 
că îi Invităm pe uteciști să 
ne privească cu exigență și 
cu ochi critic, să ne spunău 
asta nu e bine, asta nu este 
faptă de viitor utecist.

„Vrem să-i

cunoaștem mai

bine pe uteciști"
MS gindesc chiar, că 

n-ar fi rău 'să se organi
zeze': mal. multe schimburi 
de experiență intre pio
nieri și uteciști, că pionie
rii din clasele mari ar pu
tea, avea. unele tabere co
mune cil uteciștii,. ar ..putea 
pregăti împreună carnava
luri, ar putea avea cercuri 
comune. Mai mult, pionierii 
ar putea face parte din con
siliile elevilor, după cum u- 
teciștii ar putea fi invitați 
în forurile pionierești. Nu 
de formă, ci pentru a vedea 
împreună cum să 
mai bine, ce 
noastre, din 
continuate 
U.T.C. Iar 
Uțecișții. din 
sâ activeze mai mult, în ca
litatea ce o au, în organi
zația pionierilor, ar trebui 
valorificată mai bine.

Ne-ar trebui modele în 
acest sens, să cunoaștem ex
periențe, ,nu ca să copiem, 
ci ca. să ne țnspirăm. M-am 
gîndit și eu, și am spus-c 
la întîlnirea cu primul se
cretar al C.C. a) U.T.C., că ar 
trebui să se sugereze presei 
de copii și celei de tineret, 
chiar și celor care se ocu
pă de activitatea editorială, 
să prezinte mai multe chi
puri de uteciști și pionieri: 
cum muncesc, cum învață, 
cum activează în organizația 
lor. „Cutezătorii“, văd eu, 
ar trebui să publice portrete 
și aspecte din viața uteciș- 
tilor, „Scînteia tineretului“, 
portrete și aspecte din via
ța pionierilor. Noi, pionierii 
vrem să fim foarte bine 
pregătiți pentru momentul 
intrării în U.T,C .și pentru 
activitatea de tineri comu
niști.

lucrăm 
activități de-ale 
pionierie, pot fi 
în organizația 
propunerea ca 
clasele a VIII-a

PERSPECTIVE

ADINA VELEA

La mijlocul lunii decembrie a 
anului abia trecut, o tînără fată 
dintr-un sat de Ungă Giurgiu im
ploră — da, imploră 1 — ajutorul 
televiziunii. Mai precis, așa cum 
ni s-a dat prilejul să citim în 
scrisoarea filmată, ajutorul emi
siunii „Reflector“. Ar fi și aci un 
motiv în plus pentru un comen
tariu aplicat despre utilitara so
cială a emisiunii numite, nu mai 
puțin despre posibilitățile enorme 
ale televiziunii de a forma, edu
ca și reflecta cu deplină obiecti
vitate o realitate umană diversă 
și de multe ori, dintr-un motiv 
sau altul, rămasă necunoscută sau 
descoperită superficial. Dar să 
trec mai departe. In mod firesc, 
responsabilitatea pentru rezol
varea apelului disperat al tinerei 
fete și-a asumat-o redacția pen
tru tineret, astfel că, la. numai cî
teva zile de la abia începutul nou

an, emisiunea „Tinerii despre ei 
înșiși“ a programat ancheta 
„Dreptul la demnitate“.

O tînără fată, deci, este îm
piedicată de părinții adventiști să 
muncească. Părinții invocă senini 
canoanele cultului lor, fiica invo
că generoasă bunul simț și dem
nitatea celui care vrea și trebuie 
sâ trăiască pe picioarele lui. A- 
nul trecut, fata a plecat pe furiș 
de acasă și și-a făcut formele de 
angajare la o întreprindere tex
tilă, dar tatăl a venit după ea, atilă, dar tatăl a venit după ea,

■
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PE MINA CUI Al LĂSAT, MEȘTERE MANOLE,
CĂMINUL TINERETULUI DIN CURTEA DE ARGEȘ?!

Anul trecut, la începutul lu
nii august semnalam în ziar rit
mul nesatisfăcător de lucru pe 
șantierul căminului destinat ti
nerilor nefamiliști de la între
prinderea „Electro“ din Curtea 
de Argeș. O lună mai tirziu 
publicam răspunsul constructo
rului, asigurările lui că „lucra
rea va fi gata în cel mai scurt 
timp posibil“. Iată-ne Ia în
ceputul noului an constatînd 
că pe acest șantier aproa
pe nimic nu s-a sohimbat. 
După cum se vede din fo
tografia nr. 1 nu s-a terminat 
nici măcar parterul, deși lu
crarea a fost începută din 1971. 
în viitoarele camere, aflate „sub 
cerul liber“ băltește apa. O 
parte din zid a trebuit să fie 
dărîmat (fotografia nr. 2) pen
tru a se face loc scării interioa
re. Dar nici aceste infime lu
crări nu corespund calitativ, 
între cărămizile așezate pe ver
tical lipsește mortarul. Acum se

așteptă verdictul reprezentantu
lui C.T.C. Sau se va continua 
legenda meșterului Manole, 
dărîmîndu-se totul, sau vor fi 
necesare consolidări. Și într-un 
caz, și-ntr-altul, sigur este că 

' vor fi necesare alte materiale, 
mînă de lucru suplimentară.

— S-a lucrat haotic, ne spune 
Dorin Pătruleasa, primul secre
tar al Comitetului orășenesc 
Curtea de Argeș ăl U.T.C. De 
fapt, mai mult s-a stat. Perioa
de lungi lucrarea a fost aban
donată. Din 10—15 constructori 
veneau, pe șantier 2—3. La toate 
intervențiile noastre, cu prilejul 
analizelor care au avut loc con
structorul a venit cu justificări 
O dată reclama lipsa fierarilor- 
betoniști și a dulgherilor. Ne-am 
ocupat și noi de rezolvarea a- 
cestei probleme, dar după scurt 
timp meseriașii au fost luați la 
alte obiective. Altă dată argu
mentul stagnării a fost „cărămi
da nu corespunde“.

REVENIM LA ARTICOLELE- PUBLICATE

IN „SClNTEIA TINERETULUI
în ziua cînd am fost pe șan

tier, în jurul orei 11 — zi bună 
de lucru — n-am găsit suflare 
de om. O macara zăcea cu bra
țul inert, peste tot stive șl gră
mezi de cărămizi șantierul 
fiind, nejustificat, un fel de 
depozit pentru materialele ne
cesare și altor construcții. 
Pe plarișeul care acoperă o 
parte a parterului au fost 
depozitate materiale. în fine pe 
la orele 12 sosește

Ziua se zidea, ziua se strica...Bilanțul unei lungi perioade care depășește 13 luni

KW J

tier Marin Davidoiu, șeful 
de echipă, ajutorul șefului de 
lucrare. începem un dialog pe 
care noi îl dorim la obiect, dar 
pe care " ~
să-l facă pe cît posibil mai de 
neînțeles.

Aceasta este situația la ora 
actuală pe șantierul viitorului 
cămin- Am încercat să aflăm 
cum s-a ajuns aici. O cauză tre
buie căutată în desele schimbări 
ale maiștrilor, șefilor de lucrări, 
care au produs breșe atît în or
ganizare cît și în responsabili
tate. Problemele esențiale : asi
gurarea brațelor de muncă, a 
utilajelor au rămas pe mai de
parte .nerezolvate. La începutul 
lunii septembrie, în baza deci
ziei nr. 90/1972 a Consiliului 
popular al orașului Curtea de 
Argeș, s-a creat întreprinderea 
de construcții-montaje și pres
tări de servicii în subordinea 
căreia a intrat șl acest șantier. 
Trei luni de zile după aceea nu 
s-a lucrat. Inginerul Gojdu, 
care face această precizare nu 
poate justifica și de ce nu s-a 
lucrat.

Au trecut lunile. A venit iar
na, Se caută soluții. Se găsesc, 
dar rămîn pe hîrtie. Am notat

dînsul se străduiește

părerea directorului întreprin
derii — numit de numai cîteva 
zile '■— și anume că in acest caz 
este vorba de lipsă de organi
zare și de răspundere. Dînsul 
estimează ca termen de preda
re a căminului la cheie luna 
mai 1973. în condițiile în care 
timpul va fi favorabil. Pentru 
tot ce s-a întîmplat cu această 
construcție, pentru risipa de 
materiale, pentru lucrările de 
calitate necorespunzătoare care 
au necesitat refaceri și rerefa- 
ceri, cineva trebuie să răspundă 
n>u numai moral, cl și mate
rial. Pentru că nu este corect, 
nu este echitabil să bagi mina 
pînă la cot în buzunarul statu
lui.

făcut tot ce-am putut“, se„Am .
scuză Marin Davidoiu la miezul 

zilei
★

In același articol întitulat „Pe 
Argeș in sus, pe unde ne-am dus 
— ziduri părăsite și neisprăvi
te...“ relatam și faptul că pentru 
căminul pentru tinerii nefami
liști de ia C.A.T.C. nu exista la 
începutul lunii august nici mă
car terenul. în cadrul discuției 
care a avut loc la sediul comi
tetului județean U.T.C., ing. C. 
Olteanu, directorul Trustului de 
construcții Argeș, se angajase 
ca în 
actul de expropi 
încă în anul 
rea, 
Am
Marius , ,
tar al Comitetului județean Ar
geș ' "7 _
Alexiu, președintele consiliului 
tineret muncitoresc, că în luna 
septembrie constructorul a in
trat în posesia actului definitiv 
de expropriere. Comuniștii, ute- 
ciștii de la întreprindere s-au

cazul în care se va obține 
iriere, să atace 

1972 lucra- 
executîndu-se fundația, 

aflat de la tovarășul 
Iliescu, prim secre-

al U.T.C., și ing Cătălin

angajat să execute prin muncă 
patriotică săpăturile la fundație, 
în prealabil trebuie să se tra
seze terenul, să se decapeze 
circa 1 000 mc pămînt. Este deci 
nevoie de un buldozer, pe care 
trustul încă nu l-a dat, deși po
trivit Protocolului trebuie să 
execute anul acesta investiții de 
circa 500 000 lei. S-au făcut pro
misiuni, s-au dat asigurări. în 
7 decembrie, s-a făcut o promi
siune : „De luni buldozerul și 
topograful trustului vor fi pe 
șantier“. A trecut ceva vreme și 
iată, vizitînd șantierul, am gă
sit doar pâmîntul răsuflind 
stingher.

Intervenții, angajamente, pro
tocoale, scripte există. Cu ele 
însă 
ție.

nu poți înălța o construc-
LIDIA POPESCU

Fotografiile :
EMIL PLĂPCEANU

Ceea ce țin să subliniez acum 
(în absența oarecum explicabilă a 
bilanțului care a lipsit la timpul 
potrivit) este că multe din cău
tările ultimelor luni ale realiza
torilor programului pentru tineret
— -căutări nu ferite. de eșecuri 
sau de improvizații, de entuzias
ma facile sau crispări pedagogice, 
de răsfăț sau superficialitate etc.
— au început să dea roade. Ciș- 
tigul principal se arată a fi, îna
inte de toate, adevărul simplu că 
despre și pentru tineri se cuvine 
vorbit și povestit cu acea since
ritate și cu acea încredere pe 
care doar cunoașterea temeinică 
Și înțelegerea lor matură le a- 
duc și le impun. Nu intră aici în 
discuție, la acest nivel, profesio
nalismul, meseria de reporter de 
televiziune (o meserie care poate 
fi învățată mai devreme sau mai 
tirziu, sau niciodată), dar intră în

. discuție și are ultimul cuvînt, im- 
... P^UPa oricăror iluzii, punctul de. 

vedere al tinerilor, singurul ?e 
altfel capabil să confere unui pro
gram adresat lor vitalitate și va
loare politică, educativă, estetică. 
Sint.de aceea cu atît mai bineve
nite inițiativele lansate în ace
eași emisiune „Tinerii...“ de joi — 
un număr de telefon, 33 48 61, la 
care se va răspunde în fiecare zi 
pînă la ora 17, și o invitație in- 
solilă^de a trimite „file de jurnal 
intim“ pe adresa redacției pen
tru tineret în vederea. realizării 
unoir emisiuni —, menite tocmai 
receptării depline și consecvente 
a. punctului. de vedere al tineri
lor, a dorințelor și așteptărilor 

• lor. Invit și eu, pe această cale, 
la consolidarea noii perspective a 
programului pentru tineret.

In sfîrșit, cîteva cuvinte des
pre programul de Revelion. A 
fost, desigur, un program dacă nu 
cu excese de fantezie, oricum bo
gat, și oricum cu ambiția fe'rmă a 
marilor montări revuistice, dar

prins-o de mînă și-a întors-o 
vechea, și, pentru ea, demult 
insuportabila condiție. Fata vede 
în jurul ei tineri muncind, tineri 
cîștigîndu-și banul lor și liberta
tea lor, îl vede ‘și pe tatăl ei cum 
munăește și învață meserii noi, 
se vede și pe sine și nu mai poa
te suporta, dar nu are cum să 
plece- de acasă; nu i se dă voie 
să plece de acasă și să muncească . 
în fabrică, fiindcă în fabrică — 
explică tatăl senin —, în „sectorul 
socialist“ etc,, etc... „.Djar£-„ 
roasă' încăpățânarea și liniș
tea tatălui, dureroase șoapte
le luiZâdespre .umilința și nepu
tința omului, dureroase șovă
ielile mamei, și dureroase iar a- 
decărurile unei vieți de muncă 
și de sacrificii și de rătăcire. Dar. 
cit de tonifiante neliniștea și dis.r . 
perarea sinceră a fetei care „nu 
crede“, a fetei care vrea să mun
cească și sîmbătă, „unde-o. fi, nu
mai să fie“, a cumnatului din, 
Giurgiu care se. înfurie. pe „ana
cronismele“ hățrînilor și înjură 
cuviincios, „sîmbăta lor a dracu
lui“, a surorii, fugită și ea eîndva- 
de acasă, a bătrînilor vecini de ........________ „„„„
gard care au și ei niște veri, dar . mpi ales un. program .bine ’așezat 
aceștia și-au lăsat copiii să plece pe umerii primitori ai unora din 
„în lume“, a directorului de la marii noștri actori. Este' inutil să 
„Dunăreană“ care trebuie să an
gajeze imediat 600 de tinere pen
tru țesătoriile 2 și 3, a profesoa
rei care-și întreabă foștii elevi . _ ________  ,
„unde muncesc“, a lumii acesteia- altădată^ că Dem. Rădulescu a fă- 
a noastră care nu-și poate per- r . .
mite șă rămînă indiferentă la 
strigătul de demnitate al u7 
nui tînăr om. Calitalea. Trei 
marcabilă a anchetei „Drep
tul la demnitate“ de Anca 
Arion — dincolo de particularita- terpreții ■■ ele 
tea situației prezentate (nu-mi a- -nu ■- :

marii noștri adori. Este' inutil să 
confirm că Toma Caragiu a fost 
așa cum ne-am obișnuit să-l știm, 
chiar dacă textele n-au mai a- 
vut, foaie, savoarea și vitriolul de

cut un fericit duet cu Jean Con
stantin, că Alexandru Bocăneț 
și-a demonstrat, din jiqu vivacita- 
ten, că bdetul, CU- toată risipa 
de costumație, a făcut ca deobi- 

. 9figură modestă, că in- 
muzică

- . -...... i - s-au-- întrecut?eliiar
mintesc investigații asemănătoare înșiși ș.a.m.d., dar acum este prea 
ale televiziunii) — mi se pare a ----- - - - '
fi mai curînd una de natură po
litică, de maturitate politică, de 
conștiință a puterii noastre de a 
ține ochii deschiși nu numai în 
fața luminii, ci și în fața umbre
lor, nu numai ca o dovadă a 
demnității în general, ci ca un 
semn sever al dreptului la dem
nitate a fiecăruia pe care trebuie 
să-l apărăm cu principiul unghii
lor și al dinților, dacă altfel nu se 
mai poate.

ale televiziunii) — mi se pare a

ușoară 
pe ei

. . ■ ■ --------------- r 1

tirziu pentru amănunțiri, rămîne 
■ doar certitudinea că realizatorii 

au muncit mult, eu grijă, cu se
riozitate și talent pentru o noapte 
lungă și hună de sărbătoare și de 
îngăduință. Mă surprinde însă u- 
șurința cu care s-a difuzat a doua 
zi după Revelion o emisiune da 
varietăți, „Ninge la Varietăți“, da 
un gust cam obosit și nesigur, 
cum începusem să uit că se mai 
poate întîmpla.

CONSTANTIN STOICIU

cerea_ce_.se
Sint.de
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PROLOG
LA NOUA 
STAGIUNE
Opt dintre cele zece e- 

chipe feminine de baschet 
din prima divizie ne-au o- 
ferit un... prolog la noua 
stagiune, ce se anunță bo
gată în competiții republi
cane și internaționale. Res
pectiv, sîmbătă și ieri s-au 
disputat patru partide ofi
ciale contînd pentru eta
pa a 9-a, ultima din turul 
I. Aceste jocuri aveau să 
clarifice situația în clasa
ment, pînă la reluarea cam
pionatului, la 25 februarie.

Ordinea primelor trei cla
sate se cunoștea de aproa
pe două săptămîni : 1. Po
litehnica București ; 2.
I.E.F.S.; 3. Rapid. Urma, deci, 
să aflăm pe ocupantele ce
lorlalte șapte poziții (4-10) 
în clasament. Politehnica, 
cîștigînd meciul din etapa 
a 9-a, cu Sănătatea Satu 
Mare (82-59), și-a asigurat 
primul loc, acumulînd 17 
puncte (a cunoscut un sin
gur eșec în cele 9 partide 
disputate). Ocupanta locu
lui secund, I.E.F.S. are toa
te șansele să egaleze Ia 
puncte pe Politehnica, dar 
va rămîne tot pe poziția a 
doua, intrucît are o înfrin- 
gere la lider. Sîmbătă, 
I.E.F.S. a întîlnit pe „U“ 
Cluj (locul 7), de care a 
dispus cu scorul de 81—47, 
după un joc în care bas
chetbalistele din Capitală 
au dominat. cu autoritate. 
Formația oaspete, lipsită de 
aportul a trei jucătoare de 
bază • (Anca, Farcaș, Mul- 
ler — indisponibile din cauză 
de boală), a dat o replică 
slabă și rămîne pe poziția 
a 7-a în clasament, cu 12 
puncte.

O victorie la scor a reali
zat și a treia clasată, Rapid 
în partida susținută ieri cu 
Voința Tîrgu Mureș, deți
nătoarea „lanternei“. Fe
roviarele au cîștigat cu 64— 
45. Un meci mai echilibrat 
și atractiv ne-au oferit Vo
ința București și Crișul O- 
radea. Orădencele veneau 
după o victorie asupra e- 
chipei Rapid (64—46, în eta
pa a. 8-a) și doreau să con
firme, lucru ce au reușit 

,î.n, prima parte a jocului. A 
t'/pst o partidă viu disputa

tă, cu acțiuni spectaculoase. 
Abia în finalul partidei, Vo
ința a reușit să se desprin
dă și să cîștige cu 76—64, 
după ce a fost condusă la 
pauză cu 34—32. Astăzi — 
partida restanță : I.E.F.S.—
Crișul Oradea (Sala Con
structorul, orele 16).

M. L.

In palmaresul handbalului românesc, un nou titlu: campioni mondiali universitari

RECONFIRMARE DE PRESTIGIU
Selecționata română, campioană mondială universitară : 

Penu, Banciu (portari), Cosma, Birtalan, Voina, Tudosie, Cir- 
lan, Stef, Dan Marin, Licu, Chircu, Stuparu, Anton, Schobel, 
Roșu.

Handbaliștii studenți merită, cu prisosință, să-i așteptăm as
tăzi, la aeroportul Otopeni, cu buchete de flori. Cucerind titlu) 
suprem al celei de a V-a ediții a C.iM. Universitar de handbal, 
care a avut loc în Suedia și s-a încheiat vineri seara, in 
„Baltiskahallen“ din Malmo cu victoria împotriva echipei so
vietice — a șasea consecutiv — după un meci dramatic care 
a necesitat prelungiri, handhaliștii tricolori au făcut, spre 
lauda lor, o ispravă memorabilă, care se va consemna ca o ex
celentă performanță în palmaresul sportului universitar și al 
sportului românesc în general. Indiscutabil, este un succes fru
mos, tonic, dătător de speranțe și certitudini pentru anul spor
tiv ’73. Am pășit, cum se spune, cu dreptul.

Cum a fost dobîndit acest succes de prestigiu ? Mai multe 
vom afla după sosirea delegației sportive (astăzi, după-amiază. 
cii avionul de Copenhaga). Din convorbirile telefonice cu con
ducătorii lotului, care s-au întețit pe măsură ce echipa urca 
spre vîrful piramidei, am înțeles că punctul forte al reprezen
tativei studenților români a fost apărarea. Faptul este ilustrat 
și de performanța puțin obișnuită a portarului Penu, care în di
ficila partidă cu echipa Iugoslaviei, a apărat toate cele 7 lovi
turi de Ia 7 m !!! Apărarea fermă a obligat formațiile adverse 
la eforturi care le-au decimat forța fizică pentru a-și putea 
crea, sporadic, condiții pentru acțiuni ofensive și finalizare 
pe semicerc. Intrucît team-ul nostru nu beneficiază de jucă
tori prea inalți, cu excepția lui Birtalan. arma tactică a ofen
sivei a fost contraatacul (s-au cîștigat multe mingi prin marea 
mobilitate a jucătorilor, susținută de o marc capacitate de 
efort — prin intercepții inteligente, surprinzătoare), apoi cir
culația rapidă, inspirată și derutantă a balonului, soldată cu 
foarte dese pătrunderi individuale, încheiate cu goluri, situații 
în care au excelat Voina, Tudosie și Cosma. Trebuie subliniată, 
de asemenea, ambiția nestinsă și dăruirea pentru victorie a

Anticipații la
„SERILE

întregii echipe. Astfel a fost posibil să nu înregistreze nici o 
infnngere, să încheie acest veritabil maraton handbalistic cu 
6 victorii succesive. Iată-le : 16—10 cu Danemarca, 14—13 cu 
Polonia. 32—6 cu Italia, 14—11 cu Cehoslovacia, 11—6 cu Iugo
slavia și 19—18 cu echipa Uniunii Sovietice. Făcînd o opera
ție matematică simplă, constatăm că băieții noștri nu dezmint 
tradiția, faima, prestigiul școlii românești de handbal, caracte
rizată, printre altele, prin spirit ovensiv : ei au marcat 106 go
luri și au primit numai 64 !

De ce ni se pare valoros și semnificativ acest succes ? In 
primul rînd pentru că confirmă tradiția, valoarea, continuita
tea supremației românești în handbalul mondial ; in al doilea 
rînd pentru că handbalului românesc ii era necesară o perfor
manță de prestigiu internațional ; în al treilea rînd, ne dă 
certitudinea că noile generații de jucători — studenți, elevi : 
de fapt aici sînt veritabilele pepeniere, aici, în școală, e baza 
de masă a handbalului —- vor înlocui la timp și cu succes 
generația condusă și aureolată de Gruia et comp ; în al pa
trulea rînd. pentru că acest succes a fost obținut într-o com
panie redutabilă, de elită : în urma noastră se află „mari pu
teri" în handbal, la ora actuală : U.R.S.S., Iugoslavia, R.F.G., 
Cehoslovacia, Suedia etc. care-și cresc, în cadrul acestor for
mații, viitorii titulari ai reprezentativelor ; și, în_ sfîrșit, re
centul succes are și o semnificație pentru echipa însăși : hand- 
baliștii studenți își văd împlinit un vis scump, după atîtea tenta- 
tivej soldate doar cu medaliile, o dată de argint și de două ori, 
de bronz (la ediția din 1966 din Spania, n-au participat).

Știind că pentru obținerea acestei performanțe s-au făcut 
pregătiri serioase și s-au depus mari eforturi. (Și cînd? toc
mai cînd alți sportivi se află în vacanță) se impune să remar
căm contribuția și grija Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului pentru crearea de condiții optime, celor două club "ri 
din care fac parte majoritatea jucătorilor — Universitatea 
București și „U" Cluj — și, mai presus de toate, rolul și apor
tul antrenorului și profesorului Eugen Trofin — un virtuos 
tehnician, ambițios și tenace, care a descoperit modelat și 
furnizat multe talente handbalului nostru de înaltă perfor
manță — precum și secundantului său, Romeo Sotiriu, de la 
Cluj, alt om dăruit trup și suflet handbalului.

VASILE CABULEA

manifestarea din sala Floreasca
SCÌNTE» TINERETULUI“

Doi invitați...

— Cum v-ați pregătit pentru 
Intîlnirea cu tinerii de la Flo
reasca ?

— Foarte serios I Dacă vreți, 
ca pentru o finală a „Cupei Da- 
vis“.

— Știți că aveți de oficiat 
tragerea la sorți pentru desem
narea cîștigătorului rachetei cu 
care l-ați învins pe Gorman in 
finala „Cupei Davis" de Iu Bucu
rești, în octombrie. Ați oferit-o 
drept trofeu pentru acela care 
în cadrul concursului de pro
nosticuri organizat de ziarul 
nostru, cu prilejul turneului de 
la Barcelona, va indica clasa
mentul final exact !

— Da, știu că pentru această 
rachetă, aproape nouă, marca 
Dunlop, au fost peste 13 000 de 
pretendenți. Și mai știu și că 
numai 5 dintre ei au reușit ma
rea performanță de a indica e- 
xact ierarhia finală a celor 8 
participanți de Ia „Turneul 
Campionilor“ de la Barcelona, 
îmi va face plăcere să-i cunosc 
să-i am aproape, să le simt e- 
moția vibrînd atunci cînd vom 
trage din urnă „lozul“ cu rache
ta. Aș vrea să-mi permiteți ca și 
pe această cale să mulțumesc 
din inimă cititorilor „Scînteii 
tineretului“, care au găsit de cu
viință să-mi expedieze la redac 
ție scrisori și să-mi adreseze 
cuvinte atît de calde

— Revenind la intîlnirea de 
la Floreasca, aș vrea să vă în
treb ce le oferiți incitaților ia 
„Serile Scînteii tineretului“ ?

— După decernarea rachetei 
cu care l-am învins pe Gorman, 
care după cum văd a devenit un 
obiect prețios — normal, după 
figura pe care a făcut-o Gor
man la Barcelona în fața lui

două microinterviuri

Ion Tiriac, 
la primul 

med de tenis 
al anului

Smith, acțiunile acestuia au 
crescut vertiginos — voi pre
zenta publicului, într-un scurt 
joc de demonstrație, pe Traian 
Marcu, jucătorul (pe care eu îl 
consider ca fiind cel mai dotat 
și talentat în momentul de față, 
și care ar putea să-mi ia locul 
în echipa României. Bineînțeles, 
dacă vâ reuși să intre și să se 
impună in bătălia dură, grea 
care se dă în arena internațto- 
nală a tenisului.

— Altceva ?
— Povestind u-le despre aceas

tă seară atît de originală, prie
tenii mei Toma Caragiu, Anda 
Călugăreanu, cuplul de dansa
tori Doina și Cornel Patrichi si 
chiar orchestra „Roșu și Negru“ 
ar fi foarte bucuroși să fie in
vitații „Serilor Scînteii tinere
tului".

— Vestea ne bucură și pe noi 
și cred că și tinerii vor fi în- 
cintați să-i aibe în mijlocul lor. 
De altfel, Anda Călugăreanu, 
dacă nu mă înșel, a participat 
la ediția inaugurală a „Serilor 
Scinteji tineretului“ cu mai 
mulți ani în urmă. Am auzit că 
mai mulți reporteri bucureșteni, 
cronicari de sport, nu vor să 
scape prilejul să vă supună u- 
nui tir concentric în legătură cu 
trecutul, prezentul și viitorul 
jucătorului Ion Tiriac, dar mai 
ales în legătură cu apropiatul 
start în sezonul internațional al 
tenisului.

— Da, aștept cu plăcere deși 
știu că nu va, fi ușor să țin 
piept asaltului ziariștilor Sper 
să rezist : am obișnuința pas- 
sing-shot-urllor, a respingerii 
atacurilor la fileu...

C. VASILE

„TINERII CARE 
AC CONSTRUIT 
TERENURI
VOR PRIMI 
RACHETE
SI MINOl“

Ne declară ALEXANDRU LĂZĂRESCU
secretarul general al Federației române de tenis.

— După cum știți, ca răspuns 
la acțiunea „Poate deveni teni
sul un sport de masă ?" lansată, 
in octombrie, de ziarul nostru, 
tinerii au construit, prin mun
că patriotică, un mare număr de 
terenuri de tenis. Ei au fost în
demnați și de promisiunea Fe
derației că vor primi pentru 
fiecare teren cîte 4 rachete și 
100 de mingi în mod gratuit.

— Intr-adevăr tinerii au fă
cut o ispravă frumoasă. Am pri
mit la Federație numeroase 
scrisori, ba chiar și fotografii cu 
terenurile construite, amenajate 
de tineri. Avem deja, în maga
zie, o cantitate de rachete și 
mingi. Firește, insuficiente pen
tru a satisface toate cerințele, 
în orice caz, în cadrul manifes
tării de la sala Floreasca vrem 
să distribuim primele seturi de 
rachete și mingi unor., organiza
ții U.T.C. și asociații sportive — 
din București și din. unele loca
lități apropiate — care au con
struit terenuri ce îndeplinesc 
condițiile stabilite, urfnînd ca în 
săptămînile și lunile următoare, 
pe măsură ce Reghinul va pro
duce și în depozitul Federației 
vor intra noi cantități de ase
menea materiale, să le reparti
zăm celor în drept.

— Ce surprize le rezervă Fe
derația tinerilor care vor lua

parte la „sărbătoarea tenisului“ 
din sala Floreasca ?

— Dacă e vorba de surprize, 
n-ar trebui să le facem cunos
cute dinainte ? Totuși, pot să 
afirm că invitații prezenți în 
sala Floreasca, vor avea ocazia 
să asiste la o frumoasă pledoa
rie practică pentru tenis, o de
monstrație de ținută, la care-și 
dau concursul primele rachete 
românești, ce reprezintă gene
rația tînără. E vorba de Virgi
nia Ruzici și Mariana Soroio- 
nescu, de Traian și Viorel Mar
cu, Dumitru 1-Iărădău și Viorel 
Sotiriu, De asemenea, cu acest 
prilej vom face cunoscute une
le aspecte ce țin de organizarea 
și desfășurarea activității de 
masă în tenis, precum și unele 
amănunte despre noua competi
ție dotată cu trofeul „Cupa Ti
riac — Năstase“ propusă de zia
rul „Scînteig. tineretului“. După 
cite sînt informat, în cadrul a- 
cestei manifestări, „Serile Scîn
teii tineretului“, vor avea loc șl 
niște originale concursuri sau 
anchete-blitz, dotate cu premii 
în mingi și rachete de tenis. 
Vom face totul ca fericiți! cîști- 
gători să intre pe loc în pose
sia lor.

Sportul în sezonul rece
Sezonul rece a adus, o dată cu 

zăpada, o schimbare de registru 
în multe dintre activitățile ti
nerilor, inclusiv în acelea pri
vind sportul de masă. Iată de 
ce atenția noastră a fost în
dreptată , asupra felului în care 
organizația județeană U.T.C. 
Bistrița-Năsăud a conceput ac
tivitatea sportivă de masă și 
măsurile pe’ care le-ă luat pen
tru ca, o dată ’ cy prima zăpadă, 
activitatea să .demareze în con
diții optime. în acest context, 
după cum ne informa tovarășul 
Grigore Leșan, secretar cu pro
blemele de sport, turism și pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, activiștii sectoru
lui sporU s-au preocupat din 
vreme să găsească. cele mai 
bune soluții pentru ca în sezo
nul de iarnă practicarea sportu
lui să cunoască Uri ritm alert. 
La ■ temeiul acestor măsuri a 
stat, așadar, acest prim obiec
tiv : în sezonul de iarnă cît mai 
mulți tineri din județ să fie mo
bilizați în activitatea sportivă. 
„Pentru realizarea acestui o- 
biectiv, valabil de altfel pentru 
întreaga noastră activitate, am 
luat măsuri să organizăm ma
nifestările incluse în calendarul 
competițional al ediției de iarnă 
a Cupei tineretului de la sate. 
In același timp, pârîndu-ni-se 
că nu-i suficientă această com
petiție — care nu poate cuprin

de totalitatea manifestărilor 
sportive de masă din sezonul 
rece și nici nu și-a propus o 
astfel de cuprindere — ani ini
țiat o serie de competiții me
nite să asigure sportului de 
masă continuitate și varietate“. 
Iată, deci, direcțiile în care și-a 
propus sectorul sport al Comi
tetului județean U.T.C. să ac
ționeze. Cum o va face ?

Pentru întrecerile în aer liber 
săniuța, de construcție proprie, 
va predomina. Ambițiile sînt 
însă ceva mai mari și, dacă se 
va reuși concretizarea lor, vom

Bistrița-Năsăud. „Pentru în
ceput, ni se spune la comitetul 
județean, atenția noastră a fost 
îndreptată către procurarea 
materialului și echipamentului 
sportiv necesar. Multe, foarte 
multe asociații sportive, cum 
sînt cele de la Parva, Rebrișon- 
ra, Ilva Mare ș.a., își vor con
fecționa ele singure schiurile 
sau și le vor procura din fon
duri proprii. Altele — Bistrița 
Bîrgăului, Tiha Bîrgădlui, 
Prundu ' Bîrgăului, Rodna, Tel- 
ciu, Tîrlișiua, Șieuț, Mărișel etc. 
— vor fi dotate cu material și

schi, vor participa la concursuri 
ad-hoc. Pentru elevi vor fi or
ganizate cursuri de inițiere și 
concursuri de schi și săniuțe. în 
toate localitățile, în cadrul unei 
ample acțiuni sportive- denumi
te „Olimpiada de iarnă“. La 
Nimigeă, Năsăud, Prundu Bîr
găului, Bistrița etc., se amena
jează patinoare naturale, pati
najul completînd astfel suita 
sporturilor de iarnă în aer liber.

Dacă rie-am rezuma totuși 
numai Ia atît — deși după cum 
arătam obiectivul propus con
stituie o performanță — ar în

PE AGENDA DE LUCRU A COMITETULUI JUDEȚEAN U.T.C. BISTRIȚA-NĂSĂUD
înregistra o inițiativă materia
lizată într-o meritorie realizare 
practică“. Despre ce este vorba ? 
Despre faptul că organizația 
amintită și-a propus să promo
veze cu deosebită stăruință u- 
nul dintre cele mai complexe — 
și mai frumoase sporturi de 
iarnă : schiul, sport în care, nu 
este un secret pentru nimeni, 
sîntem atît de deficitari. Să-l 
promoveze antrenind sute și 
sute de tineri — și nu numai 
tineri — în așa fel îneît practi
carea schiului să capete o tra
diție și să devină un sport spe
cific și reprezentativ pentru

echipament sportiv de către 
comitetul județean“.

Primul pas, asigurarea bazei 
materiale, a fost făcut. Pasul 
următor îl constituie, firesc, 
crearea unor centre de inițiere 
și un program competițional 
propriu care să stimuleze inte
resul pentru schi, obținerea pri
melor deprinderi. Nici tinerii 
din localitățile urbane n-au fost 
neglijați pentru că, în colaborare 
cu organele locale de turism, la 
Piatra Fîntînele, Cormaia, Co- 
libița și Valea Vinului vor fi 
amenajate pîrtii pe care vor 
putea lua lecții de inițiere în

semna șă nedreptățim unele 
discipline sportive și pe tinerii 
care le practică. Iată de ce fap
tul că jocurile de sală nu au 
fost neglijate vine să confirme 
caracterul realist și cuprinzător 
al concepției ce a diriguit în
tocmirea calendarului competi
țional și măsurile luate pentru 
sezonul rece. în Bistrița-Năsăud 
popicele tind să devină un sport 
nrecumpănitor, de largă popu
laritate. Au fost construite po- 
picării la Viile Tecii. Lechința, 
Petru Rareș, Prundu Bîrgăului 
(două), Lunca Il.vei, Rodna, Sîn- 
georz Băi, Năsăud, Beclean,

Telciu, Bistrița. Altele se află 
în construcție la Teaca, Uriu, 
Josenii Bîrgăului. Din păcate nu 
toate sînt roz și plăcute. Adesea 
buna intenție se lovește de îm
potriviri., E greu să ne închi
puim cum vor putea realiza 
bistrițenii hotărîrea pe care au 
luat-o : toate căminele culturale 
din județ la dispoziția tinerilor 
pentru practicarea sportului de 
sală. E greu pentru că nu toate 
aceste săli sînt încălzite. Pentru 
că unele din ele sint într-o stare 
ce face imposibilă practicarea 
sportului. Ar mai fi de adăugat 
faptul că materialele sportive 
pentru tenis de masă, șah, 
trîntă, sînt cu totul insuficiente. 
La data cînd ne aflam la Bis
trița în nici o unitate comercia
lă de pe raza județului nu se 
găseau mese de tenis. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că saltele 
pentru trîntă au numai trei din
tre comunele județului.

Desigur, greutăți au fost și 
vor mai fi. Ceea ce ni s-a pă
rut demn de reținut este felul 
în care Comitetul județean a 
conceput desfășurarea activității 
sportive de masă, preocuparea 
pentru a lua din timp măsuri 
eficiente, folosirea tuturor po
sibilităților și resurselor locale 
care să asigure condiții optime 
unui început de sezon bun.

AL. DOBRE

Fază de la meciul de minifot- 
bal feminin, disputat ieri în
tre echipele Rapid — Uni
rea Tricolor, terminat cu 

scorul de 2—1

Foto : AL. PRUNDEANU

Pentru săptămîna care în
cepe, recomandăm amato
rilor de sport cîteva din 
manifestările la care pot 
lua parte.

HOCHEI. Pe patinoarul 
artificial „23 August“ din 
Capitală au loc partidele 
din cel de-al IV-lea tur al 
campionatului primei divi
zii a țării. Azi, de la ora 
16,30 are loc intîlnirea Di- 
narno—Dunărea Galați, iar 
în continuare, militarii de 
la Steaua vor întîlni echipa
S. C. Miercurea Ciuc. După
ziua de repaus (marți), 
miercuri vom asista la ul
timele meciuri : Dunărea
Galați—S.C. Miercurea Ciuc 
și Dinamii—Steaua, --partide 
decisive în lupta pentru de
semnarea echipei campioa
ne.

BASCHET. Joi, 11 ianua
rie, Sala sporturilor „Flo
reasca“ își va redeschide 
porțile pentru întrecerile 
competiționale (după o lun
gă perioadă de inactivitate, 
în care timp s-au făcut și 
serioase reamenajări) pen
tru a fi gazda meciului de 
baschet Dinamo București—
T. S.K.A. Moscova, din ca
drul grupelor sferturilor de 
finală ale „Cupei campio
nilor europeni“. Meciul va 
începe la ora 20, sarcina di- 
namoviștilor bucureșteni 
fiind deosebit de grea, cu- 
noseîndu-se valoarea bas- 
chetbaliștilor sovietici. Sîn
tem, totuși, convinși că ele
vii prof. Dan Niculescu vor 
face totul pentru a avea 
o comportare bună.

HANDBAL. La Pitești, în 
Sala Sporturilor din locali
tate începe al doilea tur
neu de sală, rezervat echi-

sapTaminîi
pelor feminine din campio
natul diviziei A. Pentru a- 
cest turneu celor zece echi
pe angrenate în întrecere le 
sînt rezervate zilele de 12, 
13 și 14 ianuarie.

Tot pentru amatorii de 
handbal, reamintim că, echi
pa noastră campioană Steaua 
se va întîlni în cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E. 
la handbal masculin cu 
campioana Uniunii Sovieti
ce, echipa M.A.I. Moscova. 
Primul meci va avea loc la 
București. Ambele partide 
trebuie să se desfășoare pî
nă la 15 februarie.

VOLEI. Penicilina Iași, 
reprezentanta noastră fe
minină în „Cupa Cupelor“ 
la volei, va avea ca adver
sară în cel de-al doilea tur, 
echipa Slavia Bratislava. 
Cele două partide se vor 
disputa la 14 ianuarie la 
Iași, și 22 ianuarie la Bra
tislava.

Duminică echipa feminină 
Rapid va juca în deplasare 
cu campioana R.D.G. în 
sferturile de finală ale 
„C.C.E.“.

între 9 și 11 ianuarie, 
campioana la juniori, echi
pa Școlii Sportive nr. 1 din 
București, va participa la un 
turneu masculin în Bulga
ria.

BOX. Federația de box, 
sprijinită de Ministerul E- 
ducației și învățămîntului 
va ține prima consfătuire cu 
profesorii de educație fizi
că din școlile profesionale, 
în cadrul căreia se va dis
cuta modul în care sportul 
cu mănuși poate1 cunoaște o 
mai mare dezvoltare în a- 
ceste școli.

La șfîrșitul săptămînii, pe 
ziua de 14 ianuarie, va avea 
loc și prima gală rezervată 
elevilor școlilor profesio
nale.

PATINAJ. Azi încep fina
lele campionatelor republi
cane de patinaj artistic la 
Complexul „23 August“.

GABRIEL FLOREA

APĂRAREA PATRIEI, 
DATORIE SACRĂ

A FIECĂREI CETĂȚEAN
(Urmare din pag. I)

României se interzice prin lege 
acceptarea sau recunoașterea 
oricărei acțiuni a vreunui stat 
străin, in timp de pace sau de 
război, care ar știrbi suveranii 
tatea, independența națională, 
integritatea patriei noastre sau 
i-ar slăbi capacitatea de apăra
re. Chiar in art. 1 se precizează 
că „orice asemenea act de ac
ceptare sau recunoaștere este 
nul și neavenit, ca fiind contrar 
orinduirii de stat și intereselor 
supreme ale națiunii noastre 
socialiste".

Ideea fundamentală a noii 
legi este că dreptul de a ho
tărî asupra tuturor problemelor 

. ce privesc apărarea patriei con
stituie un atribut suveran al 
statului român.

in îndelungata și zbuciumata 
istorie a poporului român, lup
ta aprigă pentru libertate, drep
tate socială și neatîrnare, pen
tru păstrarea ființei naționale 
s-a împletit întotdeauna cu ho
tărîrea nestrămutată de a apă
ra patria, pâmintul strămoșesc. 
Ridicînr' pe cea mai înaltă 
treaptă această tradiție secula
ră, conferindu-i sensuri noi și 
o valoare superioară, partidul 
și statul nostru au făurit, în 
sfertul de veac care a trecut de 
la proclamarea republicii, o 
armată puternică, temeinic in
struită, cu un înalt nivel de or
ganizare, bine înzestrată cu ar
mament și tehnică militară mo
dernă, in stare să apere măre
țele cuceriri socialiste ale oa
menilor muncii de la orașe și 
sate. Dintr-o lume aflată de
parte de viața social-politică a 
țării, „marea mută" cum le plă
cea politicienilor burghezo-mo- 
șierești s-o numească, armata 
a devenit astăzi o forță puter
nic ancorată în tumultul vie
ții constructive a întregii noas
tre națiuni. Nu numai că armata 
nu mai este prin nimic despărțită 
de popor, dar sînt create con
diții dintre cele mai optime pen
tru o strinsă conlucrare. Este 
semnificativ că prevederile noii 
legi dau expresie concepției 
partidului privind apărarea pa
triei de către întregul popor, de 
către toți cetățenii ei, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici, fără 
deosebire de naționalitate, re
ligie, ocupație și pregătire. Le
gea, reflectînd în ansamblul său 
această concepție a partidului, 
prevede expres că „toți cetă
țenii români, indiferent de sex, 
au datoria să se pregătească 
pentru a fi in măsură să înde
plinească misiuni in legătură cu 
apărarea patriei". Potrivit pre
cizărilor cuprinse în numeroase 
articole, pregătirea militară a 
cetățenilor se înfăptuiește atît 
prin îndeplinirea serviciului mi
litar obligatoriu în cadrul uni
tăților și formațiunilor Ministeru
lui Apărării Naționale și Minis
terului de Interne, cît și prin 
alte forme de pregătire cum 
sînt gărzile patriotice, formațiu
nile de apărare locală antiae
riană, formațiunile de pregătire 
a tineretului. Se reglementează 
astfel întregul sistem de pregă
tire militară a populației, drep
tul și obligația fiecărui cetă
țean de a participa la una din
tre aceste forme stabilite prin 
lege, de a-și însuși mînuirea 
mijloacelor de luptă și de a-și 
perfecționa continuu instruirea, 
spre a fi oricînd gata „pentru 
îndeplinirea datoriei sacre de 
apărare a patriei".

In scopul întăririi capacității 
de apărare a țării legea pre
cizează răspunderile ce revin 
Marii Adunări Naționale și Con
siliului de Stat, Consiliului Apă
rării, Consiliului de Miniștri, mi-

r
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nisterelor, celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat 
și organizațiilor centrale coo
peratiste. De asemenea, sînt 
precizate atribuțiile organelor 
locală ale puterii și administra
ției de stat, legea stipulînd, tot
odată, înființarea consiliilor lo
cale de apărare — organe de
liberative, cu largi atribuții pe 
linia soluționării multiplelor pro
bleme ce se ridică în județe, 
municipii, orașe și comune. A- 
vînd în vedere coordonarea care 
se stabilește, potrivit legii, între 
toate aceste organisme, precum 
și participarea întregului nostru 
popor la pregătirea militară, se 
poate afirma că pentru prima 
oară sînt întrunite, într-un sis
tem închegat, toate formele de 
pregătire pentru apărarea pa
triei, cu o conducere unică și 
cu un caracter unitar. Sînt create 
astfel toate condițiile pentru o 
pregătire temeinică a populației, 
teritoriului și economiei, in ca
drul sistemului de apărare a 
Republicii Socialiste România, 
stabilit de Consiliul Apărării pe 
baza ordinelor Comandantu
lui Suprem al forțelor armate.

Precizînd locul ce revine, în 
cadrul acestui sistem, gărzilor 
patriotice, formațiunilor de apă
rare locală antiaeriană, legea 
se referă, în Secțiunea III, la 
pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei, stabilind că 
această întreagă activitate 
se desfășoară sub conducerea 
Uniunii Tineretului Comunist, cu 
sprijinul organelor de stat Re
feriri la tineret se fac însă pe 
larg în cuprinsul întregii legi, 
prevăzîndu-se și condițiile de 
încadrare în rîndurile forțelor 
armate ale tinerilor cuprinși în 
diferite forme de învățămînt, 
condiții menite să sprijine acti
vitatea acestora ca elevi sau 
studenți.

Prin adoptarea Legii privind 
organizarea apărării naționala 
a Republicii Socialiste Româ
nia se impune atenției afirmarea 
cu și mai multă pregnanță a 
pregătirii militare ca o școală 
a patriotismului socialist, a ca
racterelor bărbătești, contribu
ind cu rezultate eficiente la for
marea pentru muncă și viață 
a generației tinere.

Tineretul patriei noastre nu
trește astăzi, mai mult ca ori- 
cind, convingerea că numai 
printr-o muncă neobosită poate 
contribui la dezvoltarea socie
tății noastre socialiste, dăruin- 
du-și, totodată, forțele tinerești 
cauzei nobile a poporului ro
mân, voinței de a-și apăra și 
construi țara, de a-și întări cu
ceririle revoluționare. Generația 
tînără, muncind cu abnegație, 
pregătindu-se temeinic pentru 
apărare, își leagă și mal puter
nic viața de viața țării, respec- 
tind astfel trecutul cu care ne 
mindrim, dovedind un înalt de
votament față de prezentul so
cialist și viitorul comunist al 
României.

A apărut

nr. 1/1973

al revistei

„ERA
SOCIALISTĂ“

România-film prezintă
două mari vedete ale cinematografiei 

internaționale
MARLON BRANDO și RENATO SALVATORI 

în filmul italian

Regia : Gilio Pontecorvo
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de peste hotare
Dezvoltarea 
economiei 
iraniene

Primul ministru iranian, Amir 
Abbas Hoveyda, a prezentat în 
fața Camerei Deputaților a Par
lamentului proiectul de lege 
prin care, sînt stabilite obiecti
vele și liniile directoare ale ce
lui de-al 5-lea pian cincinal de 
dezvoltare a economiei Iranu
lui, care urmează să intre în 
vigoare la 21 martie. Potrivit re
latării agenției France Presse, 
totalul creditelor alocate de stat 
proiectelor incluse în plan se 
ridică la suma de 2 460 miliarde 
de riali — echivalentul a .32 mi
liarde dolari — dintre care 973 
miliarde riali vor constitui a- 
iocațiile destinate industriei, 352 
miliarde agriculturii, 469 miliar
de sectorului social, 230 miliarde 
învățămîntului și 118 miliarde 
serviciilor publice, restul fiind 
repartizat altor ramuri ale eco
nomiei naționale. Potrivit pre
vederilor noului cincinal, pro
dusul național brut al Iranului, 
care 'atinge în prezent valoarea 
anuală de 1 226 miliarde riali, 
se va majora cu 11.4 la sută 
anual, ajungîrid, în 1978, la 
2 110 miliarde — a precizat pri
mul ministru iranian.

O valoare echivalentă cu 22 
miliarde dolari din investițiile 
prevăzute de plan va proveni 
din beneficiile rezultate din in
dustria petrolieră. Hoveyda a 
precizat, în acest sens, că pro
ducția de petrol a Iranului, care 
atinge în prezent o medie de 5,2 
milioane de barili pe zi, se va 
ridica, în cursul următorilor 
cinci ani, la 8,3 milioane barili.

Critici la Canberra
Politica S.U.A. în Vietnam, vehement condam* 

nată de membri ai guvernului australian

• REPUBLICA ZAIR va cu- 
tnoaște, în anul 1973, o relansa
re sensibilă a economiei. Bu
getul adoptat pentru acest an 
este superior cu 19,5 la sută 
celui din 1972. Noul buget, care 
atinge 365 milioane de zairi 
(730 milioane dolari), este me
nit să consolideze echilibrul și 
să stimuleze dezvoltarea eco
nomiei.

Actuala politică a Administra
ției S.U.A. în Vietnam a format 
obiectul unor violente critici for
mulate de Thomas Uren, mem
bru al cabinetului australian. 
După cum relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS, Uren, cu
noscut, în cadru] Partidului La
burist australian, pentru poziția 
sa de condamnare a agresiunii 
Statelor Unite în Vietnam, a ca
lificat poziția Statelor Unite în 
problema vietnameză ca; o „di
plomație a terorii“. După cum 
relevă agenția citată,, aceste cri
tici urmează atacurilor la adresa 
politicii S.U.A. în Vietnam, for
mulate de mai mulți membri ai 
guvernului australian, precum și 
notei de protest adresate în acest 
sens președintelui Nixon de pri
mul ministru al Australiei, Gough 
Whitlam, elemente care denotă 
existența unui consens, în cadrul

cabinetului, cu privire la con
damnarea politicii de agresiune 
americane în Indochina.

Azi, intîlnire 
Le Duc Tho- 
H. Kissinger

Consilierul special al preșe
dintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, Henry 
Kissinger, a plecat duminică spre 
Paris; așa cum s-a mai anun
țat, în capitala Franței va avea 
loc luni, o nouă intîlnire confi
dențială între Kissinger și Le 
Duc Tho, consilierul special al 
delegației R.D.V. la Conferin
ța cvadripartită în problema 
vietnameză.

JAPONIA : Aspect de la o de
monstrație de protest împo
triva menținerii bazei mili
tare americane la Tachikawa

Măsuri ale 
guvernului chilian

RIPOSTA DATA 
ÎNCERCĂRILOR DE 

PARALIZARE A UNOR 
SECTOARE ECONOMICE
Guvernul chilian a inter

zis închiderea de către patro
nat, în perioada actuală, a 
întreprinderilor prelucrătoare 
de materii prime, sau care 
produc articole de primă ne
cesitate. Un comunicat în a- 
cest sens al Direcției indus
triei și comerțului (DIRINCO) 
— organism statal — anunță, 
că această măsură a fost de
terminată de hotărîrea pro
prietarilor de întreprinderi 
care, sub pretextul acordă
rii așa-ziselor vacanțe colecti
ve în perioada dintre 15 ia
nuarie și sfîrșitul lunii fe
bruarie, au intenționat să 
sisteze producția, paralizînd, 
astfel, importante sectoare ale 
economiei naționale. Comu
nicatul precizează că guver
nul nu interzice acordarea, în 
acest interval, a concediului 
legal de odihnă.

IMAGINI PAKISTANEZE

Frumuseți arhitecturale la Lahore, mare centru cultural al Pakistanului

Mania suvenirurilor turistice
După încheierea sezonului turistic din Elve

ția, proprietarii de hoteluri, moteluri, cluburi, 
directorii de muzee, poliția, într-un cuvînt toți cei 
cqre au avut vreo tangență cu turismul, își fac 
și bilanțul pierderilor. La Zürich se consideră că 
anul 1972 a bătut recordul in numărul de „su
veniruri“ sustrase de turiștii din străinătate. De 
obicei acești amatori de obiecte (pe care le 
iau ca amintire despre vacanța petrecută în El
veția) sînt îndeosebi ahtiați după insigne, ilus
trate, mărci poștale. în acest an însă „vînătoa- 
rea" de suveniruri s-a extins. Au apărut și gang
sterii „domeniului" care plasează turiștilor o- 
biectele furate unele din ele sustrase din hote
luri cum ar fi, perne și plăpumi, tovoare, ta
blouri, chiar fotolii și divane. Există însă și alte 
aspecte îngrijorătoare : din muzee și galerii au 
dispărut valori ale culturii naționale și sînt foar
te numeroase furturile de automobile.

Asemenea „vînători“ turistice nu se desfășoa-

ră numai în Elveția. „Balena-monstru" din mu
zeul din Bruxelles „și-a pierdut" în acest an, la 
sfîrșitul sezonului turistic, ultimii din cei 800 de 
„dinți“ luați de vizitatori „drept amintire". Mu
zeul orașului Salzburg (Austria) „a fost vădu
vit" de tuburile dintr-o veche orgă ; la Viena, 
un turist american a fost arestat de poliție în 
clipa cînd voia să desprindă cupa din porțelan 
de pe statuia împăratului Franz losef. Proprie
tarul unui hotel grec a constatat, după plecarea 
unui grup de turiști, lipsa a 23 de candelabre 
din argint. Este mai greu de făcut bilanțul 
obiectelor mici sustrase.

în fața unei asemenea situații, un proprietar 
elvețian de hotel a oferit o soluție originală 
pentru recuperarea pierderilor : acordarea drep
tului de a lua orice obiect dorit de turist, dar 
la un preț foarte ridicat încît să se compenseze 
eventualele pierderi care scapă atenției hotelie
rului.
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• DIN NOU TENSIUNE 
ÎN UNIVERSITĂȚILE
PARAGUAYENE In portul Karaci, in curs de modernizare. Noi instalații de macarale

La o școală din Köln a fost amenajat un amfiteatru special 
in care se predau orele de zoologie „pe viu", cu animale 
aduse de la grădina zoologică, in fotografie : un urangu

tan... „in mijlocul" elevilor

SALVAREA 
PICTURILOR 

RUPESTRE
Grotele <te la Lascaux, 

unde se află celebrele pic
turi rupestre, nu se vor mai 
degrada, ca urmare a măsu
rilor pentru conservarea lor, 
pe care Ie are în vedere 
Ministerul Culturii al Fran
ței. Procesul de deteriora
re a pereților — se spune 
într-un raport al experților 
— a ajuns într-o fază foar
te gravă ; se apreciază că a- 
cesta s-a accelerat din mo
mentul cînd grotele au în
ceput să fie vizitate, deoa
rece s-au produs schimbări 
de temperatură, umiditate 
și curenți de aer.

Pentru conservarea pic
turilor multimilenare, aco
perite pe unele porțiuni de 
microorganisme de origine 
vegetală, au fost studiați pa
rametrii echilibrului vieții 
din peșteră, iar astăzi a- 
cest echilibru este menținut 
în mod arificial. Singura 
problemă rămasă încă ne
elucidată pe deplin este gă
sirea unui pigment natural 
în vederea efectuării lucră- 
rilor de restaurare. De a- 
șemenea, pentru a nu lipsi 
publicul de cunoașterea a- 
cestor capodopere, este în 
curs de apariție un dosar 
cu reproduceri ale picturi
lor.

Introducerea — definită oficial ca „temporară" — a con
trolului polițienesc in universitățile paraguayene, a înrău
tățit și mai mult o situație oricum încordată. Măsura aceas
ta urmărind „lichidarea agitației“ în rîndul studențimii sau, 
mai precis, înăbușirea mișcării progresiste studențești, nu 
numai că nu și-a atins scopul dar ă contribuit la o re
crudescență a tensiunii. Primele săptămini ale lunii decem
brie 1972 au fost marcate de ciocniri între studenți și po
liție.

Facultatea de științe din Assuncion a fost închisă și mai 
mulți studenți au fost arestați. Unii profesori au intervenit 
pentru a împiedica poliția să aresteze alți studenți refu- 
giați în birourile decanatului. Ordinul dat de rectorul uni
versității prin care au fost interzise adunările studențești 
nu a făcut decit să învenineze atmosfera. Numeroși poli
țiști au pătruns în incinta facultății de științe în momen
tul în care se organiza o adunare de protest studențească 
împotriva măsurilor de control polițienesc. Lovind studenții 
cu bastoane de cauciuc, poliția a operat alte arestări. Inci
dente asemănătoare au avut loc Ia facultatea de medicină. 
Pentru a scăpa de urmărirea polițiștilor, unii studenți me- 
diciniști s-au refugiat în capela din incinta clinicii univer
sitare. Facultatea de economie și comerț a fost ocupată de 
studenți timp de două zile. Decanul s-a opus pătrunderii 
unor întăriri ale poliției, trimise să reprime acțiunea de 
protest a studenților. Cu aprobarea decanatului, studenții 
au organizat o adunare în cadrul căreia și-au expus reven
dicările (de fapt, revendicări ale tuturor studenților din 
Paraguay) : reintroducerea autonomiei universitare (anulată 
în urmă cu 18 am, o dată cu instaurarea dictaturii militare 
a lui Stroessner), democratizarea universității și înfăptuirea 
unei profunde reforme a școlii superioare.

Frămîntările studențimii din Paraguay au actualmente un 
caracter generalizat dacă ținem seama că au fost semnalate 
acțiuni de protest și în celelalte două instituții de învăță- 
mînt superior din țară : Universitatea Catolică și Politeh
nica Națională. Ceea ce amplifică îngrijorarea autorităților 
este faptul că manifestările de solidaritate cu studenții sînt 
frecvente în rîndul corpului didactic. Un gest semnificativ 
este cel al profesorilor de la Universitatea Catolică. Ei au 
adresat Ministerului Instrucțiunii o scrisoare în care cer 
retragerea imediată a poliției din facultăți și eliberarea stu
denților arestați. Scrisoarea preconizează, de asemenea, 
constituirea unei comisii guvernamentale care, cu partici
parea celor mai proeminente personalități universitare, să 
elaboreze o reformă a școlii superioare.

P. NICOARA
Clădirea impunătoare și originală a Institutului atomic din 

Islamabad

Cele trei fotografii pe care 
le reproducem aci ne redau 
doar trei imagini dintr-o 
țară prietenă.

O țară al cărei popor, pă
șind pe calea dezvoltării in
dependente depune eforturi 
continue pentru lichidarea 
urmărilor îndelungatei do
minații coloniale, pentru a- 
sigurarea progresului in toa
te domeniile.

O țară preocupată de fău
rirea unei economii moderne, 
de folosirea tuturor resurselor 
naturale in interesul prospe
rității propriului popor. O 
țară preocupată de transfor
marea structurilor economi- 
co-sociale.

O țară cu care România 
socialistă intreține relații de 
prietenie și colaborare înte
meiate pe stimă ți respect 
reciproc.

Vizita oficială pe care o e- 
fectuează, începînd de as
tăzi, președintele Nicolae 
Ceaușescu in Pakistan va 
constitui, cert, un moment de 
deosebită importanță în is
toria relațiilor româno-pa- 
kistaneze, va deschide noi 
perspective dezvoltării prie
teniei și cooperării dintre 
cele două țări ți popoare.

CASCA ASTRONAUTULUI PE TERRA
De la începutul programelor 

de explorare a spațiului cos
mic, oamenii de știință au în
cercat să plaseze în căștile as- 
tronauților electrozi de electro
encefalogramă (E.E.G.) de tip 
spongios. Contactul prin _ elec
trozi, de importanță vitală pen
tru supravegherea efectelor 
spațiului cosmic nu numai a- 
supra creierului ci și asupra 
întregului organism uman, a 
putut fi astfel stabilit fără a 
fixa vreun instrument pe pie

lea capului sau a îndepărta 
vreo porțiune din păr.

Unul din acești oameni de 
știință, dr. W. Roșs A.dey, di
rectorul Laboratorului de bio
logie spațială al Institutului de 
cercetări ale funcțiunilor cere
brale la Universitatea din Ca
lifornia de la Los Angeles, a 
obținut rezultate frumoase pe 
acest tărîm. Împreună cu cîți- 
va colegi de-ai săi, în special 
doctorii John Hanley și R. T. 
Kado, dr. Adey a creat o ast

fel de cască. Dispozitivul con
stă din electrozi înclichetabili 
(spongioși) montați într-un în
veliș semănînd cu o caschetă 
de înotător. Aceasta nu necesi
tă mai mult de un minut sau 
două pentru a fi fixată pe cap. 
Dă asemenea, nu mai sînt ne
cesare ajustări ulterioare (nu 
există puncte de apăsare ex
cesivă). Singura pregătire spe
cială. necesitată este aplicarea 
pe țeastă a unor cantități mi
nime de gel electrodic.

Grevă la Bilbao
• LUCRATORII DE LA 

ȘANTIERELE NAVALE DIN 
BILBAO continuă greva de
clarată în semn de protest față 
de refuzul patronatului de a 
deschide negocieri în scopul re
vizuirii contractelor colective 
de, muncă. Printre măsurile ini
țiate de patronat, în scopul 
reprimării mișcării greviste, se 
înscrie șl concedierea a 3 000 
de salariați.

• LA TOKIO a avut loc un mi
ting organizat de , Consiliul Ge
neral al Sindicatelor (SOHYO). 
Pafticipahțji aii cerut guver
nului, alocarea unor fonduri su

plimentare pentru asigurările 
sociale și pentru .sporirea pen
siilor oamenilor muncii. Mitin
gul constituie prima manifesta
re de amploare din acest an 
a oamenilor muncii niponi.

Gripă în Europa
• FARA A AVEA IN PRE

ZENT caracterul unei epide
mii generale, gripa și-a făcut 
prezența în toate țările Euro
pei. Potrivit unui comunicat al 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, în prezent, în Spania, 20 
la sută din numărul populației 
suferă de gripă. Numeroase 
cazuri au fost semnalate, de a-

• ACORDUL PRIVIND sta
bilirea relațiilor diplomatice 
între R.D.G.' și Finlanda, sem
nat la 8 decembrie, la Helsinki, 
a intrat în’ vigoare, începînd 
de la 7 ianuarie.

Prelungirea „stării 
de urgență" 
la Assuncion

• GUVERNUL PARAGUA
YAN a anunțat prelungirea 
stării de urgență cu încă 90 
de zile în capitala țării, Assun- 
c.ion, și departamentele Itapua

semenea, in Belgia, Spania, R.F. și Neembucu, anunță agenția
a Germaniei și Olanda. La PRENSA LATINA. Starea de
Roma erau înregistrați, la urgență este în vigoare din a-
sfîrșitul săptămînii, peste 3 000 nul 1964, dată la care generalul
de bolnavi. Stroessner a preluat puterea.

• HUSSEIN EL SHAFFEI, 
vicepreședinte al Republicai A- 
rabe Egipt, l-a primit, sîr .iută 
pe ambasadorul Republicii So
cialiste România Ia Cairo, Titus 
Sinu, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în această țară. In 
cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, a fost evocat cursul 
ascendent al relațiilor dintre 
România și Egipt.

• VINERI S-A DESCHIS LA 
TUNIS o expoziție românească 
de fotografii, în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a procla
mării Republicii în România.

• POTRIVIT UNUI PRIM 
BILANȚ, anunțat de autorități
le italiene, pagubele provocate 
de inundațiile difi Sicilia se 
ridică la 200 miliarde de lire.

XJ-XX-tX

LUNI, 8 IANUARIE 1973
PE ARIPILE VINTULUI : ru

lează la Sala Palatului (ora 18).
EXPLOZIA : rulează la Patria 

(orele 1»; 12.30; 16; 18,30; 21), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20,30-), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 8,45; 11.15; 13,30; 16;
18,30; 21).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează ia 
Central (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

CASA DE LÎNGA CALEA FE
RATA : rulează la Festival (orele 
9; 11: 13; 15; 17; 19; 21).

QUEIMADA : rulează la Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21), București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Scala fe
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30: 21), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11,39; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Lumina (orele 
9; 12,30: 16; 19,30), Bucegi (orele 
15,45; 19,15), Giulești (orele 10,30; 
19).

FILIERA : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

BARIERA : rulează la Buzești 
(orele 15.30; 18; 20,15), Arta (orele 
15,30; 18: 20,15).

JOE HILL : rulează la Gri vița 
(orele 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,30). Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30: 20).

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16: 18).

ASTA SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Doina (ora
26.15) .-----

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18.15 în continuare), la ora 20,15 
Program de documentare.

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Dacia (orele 9: 11,15;
13.30: 16; 18,15: 20,30).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20). Popular (orele 15,30: 18;
20.15) .

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) , Drumul Sării (orele 15,30; 
18: 20.15).

CAPCANA PENTRU GENERAL:

rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Lira (orele 15,30: 18; 20,30), Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,15).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MAREA EVADARE : rulează la 
Aurora (orele 9; 12,15; 16; 19,30),
Tomis (orele 9: 12.30; 16; 19,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.15).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

SFÎRȘITUL LIUBAVINILOR: ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Volga (orele 9; 11,30; 14,15: 17: 20).

PERLA COROANEI : rulează la 
Crîngași (orele 16: 18: 20).

FRUMOS. ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18: 20,30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18: 20).

CREIERUL : rulează la Vitan Co
role 15.30; 18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.30).

FETE ÎN SOARE : rulează la 
Progresul (orele.15,30; 18: 20.15).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVINTUL — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă“ : 
CELE DOUĂSPREZECE LUNI ALE 
ANULUI — ora 15; SNOAVE ȘI 
MĂȘTI — ora 10.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 36-a — reluare. 18,00 Că
minul. 18,40 Scena — emisiune de

actualitate și critică teatrală. 19.00 
SAptămfna în imagini. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,10 Re
flector. 20.25 Straiele părinților. Un 
eseu dedicat permanenței costu
mului popular din vechime șl pin.4 
astăzi în părțile Gorjului. 20,40 
Prim-plan. Un prim-plan colectiv : 
familia tehnicianului Nicolae Con
stantin și cea a lăcătușului Gheor- 
ghe Pintilie. 21.05 Roman foileton : 
Elizabeth R. Mîndria Angliei II —. 
ultimul episod. 21,40.Steaua fără 
nume — Floarea din grădină. 22.40 
,,24 de ore“. Contraste in lumea ca
pitalului

PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret. 20.10 
Ilustrate din vacanță. 20,20 Con
cursul nostru de dans modern la 
Universal Club. 20.40 „La 18 ani". 
20,50 Punctul pe „i“. 21.OG Mapa
mond — „Spre oraș" — un repor
tai din viața tineretului bulgar. 
21.10 De la Ateneul tineretului la 
Ateneul Român. Cîntă Rodica Mi- 
trică. 21.25 A fi tînăr comunist — 
o inițiativă a tinerilor de la „Au
tobuzul“. 21.40 Teletonomat—5 me
lodii la cererea dv. 22.00 Semn de 
întrebare — rubrică de probleme 
distractive. 22.20 Tinerețea maeștri
lor — Brâncuși. 22,50 Trei melodii 
cu Mlhaela Boian. -
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