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TINERETUL — factor activ in îndeplinirea cincinalului înainte de termen

HOTĂRÎ RE FERMĂ MANIFESTATĂ ÎN
ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR

REALIZAREA
SARCINILOR
MAXIMALE

• Planul pe acest an va fi îndeplinit la 20 de
cembrie

• Economisirea a 60 de mc de cherestea
• O producție suplimentară în 

50 000 lei
valoare de

ANCHETA NOASTRĂ LA INSTITUTUL

AGRONOMIC BUCUREȘTI

Cite contracte are
catedra dumneavoastră

tovarășe profesor ?
Unul dintre obiectivele centra

le ale activității de cercetare 
din institutele de învățămînt su
perior agricol, este, așa după 
cum s-a subliniat și în cadrul 
întîlnirii cercetătorilor și cadre
lor didactice din acest domeniu 
cu conducerea de partid și de 
stat, prilejuită de vizita de lucru

a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice și la 
cooperativa agricolă din Fun- 
dulea, în luna noiembrie a anu
lui trecut, apropierea tot mai 
strînsă de problemele producți
ei, valorificarea într-un grad cit 
mai înalt a potențialului științi-

Adunarea generală a salaria- 
ților de la sectorul 3 al Fabri
cii a doua de mobilă stil din 
cadrul IPROFIL „23 August“ 
din Tg. Mureș s-a desfășurat în 
condițiile unui larg democra
tism, al unei vădite responsabi
lități pentru calitatea de parti
cipant pe această cale a fiecă
rui angajat la organizarea pro
ducției. Dincolo de satisfacția 
datoriei împlinite, materializată 
în onorarea cu cinste a angaja
mentului anului care s-a în
cheiat, fapt care îi oferă colec
tivului candidatura la un titlu 
fruntaș în întrecerea socialistă 
organizată la nivelul întreprin
derii, gîndurile tinerilor de aici, 
exprimate în luările de cuvînt, 
reliefează preocuparea pentru 
perfecționarea activității pro
ductive, pentru sporirea contri
buției la menținerea prestigiu
lui dobîndit de constructorii de 
mobilă tîrgumureșeni în țară și 
pe piața mondială. înalta cali
ficare profesională, dublate de 
o ridicată conștiință muncito
rească și comunistă, a imprimat 
adunării un pronunțat caracter 

decizie 
i ma-

și trei ale fiecărei 
seama că aceste

lucrativ, de analiză și < 
pentru realizarea planului 
ximal al anului 1973.

— Știm cu toții că ne-am 
realizat și depășit sarcinile 
anului trecut, sublinia tînă- 
rul Nicolae Țuțuruga. Dar tot 
atît de adevărat este că știm și 
cum l-am realizat. Rezultatele 
sînt un merit al colectivului dar 
fiecare dintre noi trebuie să ne 
gîndim care este aportul per
sonal la meritul colectiv. Aici 
cred că unii dintre noi ar pre
fera să tacă sau să vorbească 
despre alte neajunsuri. Dacă 
xTem să căutăm motivări „obi
ective“ găsim : lipsa de cheres
tea uscată de stejar, lipsa de 
pal, P.F.L., furnire, feronerie, 
neurmărirea și nepredarea că
tre sectoarele următoare a re
perelor prelucrate la mașini, 
precum și neurmărirea de că
tre maiștrii de la montaj-stil a 
loturilor de repere etc. Dacă ne 
gîndim însă că toate aceste a- 
par în cantități suficiente

decadele doi 
luni ne dăm 
lipsuri sînt foarte subiective și 
ele țin de aprovizionare. Cît 
privește celălalt aspect este o 
lipsă a maiștrilor, dar totodată 
a noastră. Este mai comod să 
zicem că n-avem ce lucra, de
cît să ne uităm în dreapta și în 
stînga, să observăm că reperele 
așteaptă pentru finisare sau 
montare. Dacă calculăm timpii 
morți generați de aceste nea
junsuri observăm că avem con
diții nu numai pentru realiza
rea indicatorilor maximali de 
plan, ci chiar să-i depășim sub
stanțial. Exemple în această 
recție sînt. Trebuie numai 
le urmărim. Știți cu toții 
echipa de tineret, condusă 
Ioan Frandeș, realizează în 
care lună o depășire de 15—20 
la sută a sarcinilor și importante 
devansări la predarea loturilor 
de mobilă. Dar nu vom reuși 
să-i ajungem dacă vom căuta 
numai să speculăm lipsurile, aș- 
teptînd să ni se dea totul mură 
în gură și căutăm metodic să 
tragem de timp ca să treacă. 
Și apoi, trebuie să ne gîndiro 
și la calitatea muncii, la creș
terea indicelui de valorificare a 
masei lemnoase care atît la 
cheresteaua de fag, cît și la 
stejar este încă destul de scă
zut. Dacă în comparație cu a- 
nul 1971 s-au redus pe sectoa
re cu 50 la sută rebuturile, nu 
înseamnă că s-au epuizat rezer
vele. Este necesar un plus de 
exigență în efectuarea controlu
lui și autocontrolului în lanț și, 
mai ales, în găsirea modalități
lor de valorificare a materialu
lui care nu se poate folosi la 
mobila stil.

— Se discută uneori și des
tul de des, releva Augustin Po
pa, secretarul organizației 
U.T.C., despre lipsa unor uti
laje moderne în hala de mașini. 
Se pune întrebarea dacă cele 
existente sînt folosite cu maxi-

ipsun sml 
de țin de

UN CURAJOS
AL GINDIRII

TEHNICE

M. BORDA

TOTUL A PORNIT DE LA 
UN ARTICOL APĂRUT IN 
„SCINTEIA TINERETULUI"

O comandă scurtă și în
treaga instalație a fost 
pusă în funcțiune. Cei 
prezenți urmăreau în
cordați acele aparatelor 
de control. Au trecut cî
teva minute, apoi o oră, 
două și totul mergea bine. 
O nouă fabrică, fabrica 
de polietilenă din cadrul 
Grupului industrial de 
petro-chimie de pe plat
forma Piteștiului fusese 
pusă în funcțiune.

Totuși aici o problemă 
frăminta încă de la înce
put pe specialiști. După 
300 de ore de funcționare 
instalația trebuia oprită. 
Una din piesele importan
te, cilindri speciali, con
fecționați din clorură

wolfram, trebuiau înlocu- 
iți și numai unul costă 
800 000 lei. Specialiștii 
străini, care asigurau 
montarea instalației, con
siderau că 270 de ore 
prezintă maximul de 
losire al cilindrilor.

Și totuși, într-una 
zile, un tînăr a 
o soluție 
Printr-un sistem de cen
trare a pistoanelor tim
pul, durata de funcționa
re, viața însăși a cilin
drilor putea fi prelungi
tă. A fost primit cu un 
zîmbet. Un zimbet poate 
de îngăduință. Era tînăr, 
avea doar 23 de ani și 
la scurta sa experiență de 
mecanic de aici de la

re- 
fo-
din 

propus 
îndrăzneață.

G.I.P. nu se mai adăuga 
decît timpul lucrat pe 
șantierul hidrocentralei 
de la Argeș.

Dar Nicolaie T. 
nu s-a descurajat, 
preună cu inginerul Dan 
Vlaheri și mecanicul Con
stantin Ene au întocmit 
un dosar complet cu schi
țe și calcule. Acum ideea 
sa căpătase o mai mare 
greutate. Avea un spri- 
jjn : calculele. Au rea
lizat prototipul și in cele 
din urmă 
Propunerea

au convins, 
a fost ac-

MIHAI STRIMBEI

(Continuare în pag. a II-a)

Radu 
im-

CONFERINȚE ALE
ORGANIZAȚIILOR
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Laborator modern
amenajat

prin autodotare
O sală de clasă complet 

modificată. Un adevărat stu
dio, lucrat cu multă price
pere și gust artistic. Pereții 
și plafonul, 
tregime cu 
lori plăcute 
o perfectă 
în loc de bănci, 36 de cu- 
șete. Fiecare „echipată“ cu 
Un microfon, căști de audi
ție, sistem de iluminat și 
de semnalizare la pupitrul 
profesorului. Catedra a fost 
înlocuită cu un pupitru cen
tral — un adevărat tablou 
de comandă, cu microfon, 
butoane și beculețe, care a- 
sigură posibilitatea comuni
cării între profesor și elev. 
Un pick-up și un magneto
fon, necesare pentru reali
zarea audițiilor colective, 
sau pentru eventualele co
rectări de exprimare a ele
vilor. completează aparatura 
pupitrului.

capitonați în in
material în cu- 
ochiului. asigură 
izolație fonică.

In cursul săptăminii trecute, 
în alte 15 județe ale țării s-au 
desfășurat conferințele de dare 
de seamă și alegeri ale organi
zațiilor județene U.T.C., care 
sînt chemate să întreprindă o 
analiză matură, in spiritul in
dicațiilor date de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a ac
tivității depuse de organele și 
organizațiile U-T.C., din per
spectiva procesului de perfec
ționare pe care trebuie să-l 
traverseze firesc munca educa
tivă.

La 
zenți, 
primi

ju
in- 

exi-
re-

fic al cadrelor didactice din In
stitutele de învățămînt superior 
în rezolvarea sarcinilor acestui 
important domeniu al economi
ei. Baza acestei activități tre
buie să o formeze, așa cum s-a 
subliniat în repetate rînduri, for
ma contractuală de colaborare 
cu unitățile pioductive.

Tocmai pentru a investiga pro
gresele acestui fenomen, am vi
zitat recent Institutul agronomic 
București, cunoscut pentru tra
diția și nivelul cercetărilor știin
țifice realizate aici. Deși atît te
matica abordată cît și probleme
le de perspectivă relevă intere
sul constant al celor 451 de ca
dre didactice și cercetători ai In
stitutului pentru rezolvarea unor 
probleme actuale ale teoriei și 
practicii agricole, legătura direc
tă, prin intermediul contractelor, 
cu unitățile productive, 
din păcate, 
slabă.
susțin . ____ ___ _
anul 1970, la nici una din
tre cele 41 de catedre ale 
institutului nu a fost înche
iat nici un contract; în 1971, 11 
contracte în valoare de aproape 
500 000 lei; în 1972, 34 de con
tracte în valoare de 2 135 000 
lei, repartizate pe cele 25 de ca
tedre existente în prezent, după 
comasarea lor în octombrie 1972. 
Și dintre acestea însă, jumătate 
sînt realizate în cadrul a trei ca
tedre — cea de fitbtehnie, de 
legumicultura și de alimentație. 
Catedre a căror activitate știin
țifică este în directă legătură cu 
producția nu au reușit, în anul 
trecut, să încheie nici un con
tract. în această situație sînt ca
tedrele de viticultură și pomi
cultură de la facultatea de hor
ticultura, cea de genetică și a- 
meliorarea animalelor și cea de 
tehnologia creșterii animalelor 
de la facultatea de zootehnie, 
toate cele trei catedre ale fa
cultății de economia agriculturii, 
precum și trei din cele patru ca
tedre ale facultății de medicină 
veterinară. Oare numai 34 din
tre cele 318 teme cuprinse in 
planul de cercetare al institutu
lui prezentau interes pentru uni
tățile productive ’.? Corespunde 
acest procent recomandărilor Mi
nisterului Educației și Invătă- 
mîntului care cer catedrelor din 
institutele de învățămînt supe
rior să aleagă, în proporție de 
90 la sută, teme de interes apli
cativ ?

Propunem acest subiect ca te
mă a convorbirii noastre cont, 
dr. H. RADUCĂNESCV, pro
rector al institutului. în primul 
rînd, ne atrage atenția domnia 
sa, pentru anul 1973 situația 
este mult îmbunătățită. S-au în
registrat peste 70 de propuneri 
de contracte din partea cadre
lor didactice de la toate catedre
le. Așadar interesul pentru abor
darea formelor contractuale în 
activitatea de cercetare a cres
cut simțitor. Se estimează că va
loarea contractelor ce se 
cheia în acest an se va 
aproximativ 5 milioane

este, 
încă destul de

Cîteva date statistice 
această afirmație. In

Constanța ; Ioan Noja — la 
Cluj ; Victoria Bistriceanu — la 
Dolj ; Marin Stoian — la Ga
lați ; Andrei Fabian — la Har
ghita ; Augustin Pop — la Ma
ramureș ; Vasile Nistor — la 
Mehedinți ; Mircea Burenciu — 
la Mureș ; Ioan Leuștean — la 
Neamț ; Traian Dicu — la Olt ; 
Paul Manole — la Teleorman; 
Corneliu Nuțu — la Timiș ; Va
sile Suciu — la Vîlcea și A- 
lexandru Mocanu — la Vran
cea.

în încheierea lucrărilor, în- 
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, delegații la conferințe 
— tineri români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți — au adoptat telegrame 
adresate Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. care dau glas 
adeziunii unanime a tinerei ge
nerații față de politica internă 
și externă a partidului nostru, 
hotărîrii sale ferme de a urma 
neabătut exemplul de abnegație 
și devotament al conducătoru-ț 
lui partidului și poporului nos
tru, în òpera dè ridicare a 
României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.

Conferințele organizațiilor 
dețene U.T.C., desfășurate 
tr-o atmosferă de înaltă 
^ență și combativitate, au 
liefat pregnant, prin cuvîntul
numeroșilor participanți la dez
bateri, realizările obținute în 
ultimii doi ani de activitate, și 
in egală măsură, minusurile 
care mai persistă încă Intr-un 
domeniu sau altul și a căror , 
înlăturare se impune în cel mai 
scurt timp. In acest sens, repre
zentanții uteciștilor. din fiecare 
județ au făcut propuneri con
crete în vederea creșterii . con
tribuției tinerei generații la în
făptuirea entuziastă și compe
tentă a programului de dezvol
tare a societății noastre elabo
rat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului, pentru mobilizarea între
gului tineret la îndeplinirea 
actualului cincinal înainte de 
termen. S-a arătat cu acest 
prilej rolul deosebit, mobiliza
tor, al întrecerii lansate de Bi
roul . C.C. al U.T.C. sub deviza 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înain
te de termen“, al cărui cadru- 
program a fost îmbogățit cu 
numeroase propuneri.

Cu aceeași seriozitate și pro
funzime analitică au fost abor
date și celelalte domenii de ac
tivitate ale Uniunii Tineretului 
Comunist, 6 deosebită impor
tanță acordîndu-se procesului 
de formare la fiecare tînăr a 
unei atitudini revoluționare, -a 
unui profil politic înaintat, ale 
cărui trăsături să aibă la bază 
normele muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste. Pornindu-se de la 
experiența pozitivă dobîndită în 
acest domeniu, îndeosebi in 
ultima perioadă, au fost stabi
lite noi măsuri pentru dezvol
tarea și consolidarea spiritului 
de acțiune comunistă, de 
transigență 
al fiecărui

Noile
U.T.C. au 
ședințe plenare, în 
primi secretari, 
tovarăși : Aurel Pănescu 
Arad ; Constantin Jurcă

dezbateri au fost pre- 
și au luat cuvîntul, 

,____ secretari ai comitetelor
județene de partid, tovarășii : 
Andrei . Cervencovici — la 
Arad ; Vasile Vîlcu — la 
Constanța ; Ștefan Mocuța — 
la Cluj ; Gheorghe Petrescu — 
la Dolj ; Constantin Dăscălescu
— la Galați ; Ludovic Fazekas
— la Harghita ; Gheorghe 
Blaj 
Ploștinaru — la 
Nicolae Vdreș — 
Ștefan 
Constantin 
Marin 
man ; 
Vîlcea ;
la Vrancea, precum și tovară
șul Ion Iliescu,'- secretar al co
mitetului județean de partid — 
la Timiș.

Din partea organelor cen
trale ale Uniunii Tineretului 
Comunist la lucrările conferin
țelor respective au participat 
și au luat cuvîntul secretari ai 
C.C. al U.T.C., tovarășii : Silvia 
Ilie — la Constanța, Galați și 
Vrancea ; Vasile Nicolcioiu — 
la Cluj ; Ioan Popescu — la 
Dolj ; Aurel Stoica — la Timiș ; 
Gheorghe Stoica — la Olt și 
Mureș ; Iosif Walter — zla Har
ghita și Maramureș ; membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., tovară
șii : Ion Comănescu — la Arad 
și Francisc Torok — Ia Teleor
man ; primi adjuncți și ad- 
juncți de șefi de secție ia C.C. 
al U.T.C., tovarășii : Nicolae 
Ungureanu — la Mehedinți ; 
Dan Cruceru — la Vîlcea 
Cornel Pîrcălăbescu 
Neamț.

Locul obișnuitei table ne
gre a fost luat de cea... albă, 
din sticlă mată. Poate fi u- 
tilizată ca ecran pentru di
ferite proiecții. Totul se rea
lizează pe bază de comenzi. 
Pină și perdelele sînt strîn- 
se sau desfăcute printr-o a- 
păsare de buton, de la pu
pitrul central.

Ceea ce am prezentat mai 
sus nu este altceva decit 
modernul laborator fonic, 
dat recent in folosință la 
Grupul școlar minier din 
orașul Motru, unde fiii mi
nerilor — elevi ai Liceului 
industrial — studiază în cele 
mai bune condiții limbile 
străine.

Laboratorul a fost realizat 
prin autodotare.

— Totul a pornit — ne 
spune ing. Ion Condurache, 
directorul adjunct al grupu
lui școlar — de la un arti
col apărut în „Scînteia tine
retului“, în care era eviden
țiată inițiativa Liceului 
„Avram Iancu“ din Cim-

Harghita ;
la Maramureș ; Iulian 

Mehedinți ; 
la 

laBoboș — 
Sandu 

Drăgan 
Petre
Simion

Mureș ; 
Neamț ; 

la Olt ;
Teleor-

— la

vor în- 
cifra la 
de lei.

— la
Dănică

Dobrovici

PETRE JUNIE
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față de 
colectiv 
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DE LA DEZIDERAT LA REALITATE

de ȘTEFAN IUREȘ

in-
neajunsuri, 
de uteciști. 

județene 
primele lor 
funcția de 

pe următorii 
la 
la

1
I

o activitate 
jpOrlUI — pentru toți !

I
I
IInaugurăm, astăzi, o nouă rubrică dedicată, în principal, activi

tății sportive de masă ; o rubrică care-și propune să consemneze, să 
relateze și să explice mobilul experiențelor pozitive cu putere de ge
neralizare, cît și problemele nerezolvate încă privind sprijinul acordat j 
acestei activități, pentru a propune soluții practice, eficiente.

Deci, dacă :
SPORTUL ESTE O ACTIVITATE PENTRU TOȚI : cu ce contribuiai 

sporirea rolului social al acestei activități ?
întrebarea noastră se adresează tuturor celor cărora le revin, po

trivit legii sportului, răspunderi în dezvoltarea educației fizice și sportului.
în numărul de azi publicăm opiniile profesorului VICISLAV 

ZAIONCICOVSCHI de la Liceul „ing. Anghel Saligny" Cernavodă (Cons
tanța).

I

I

I
I

Cu foarte mulți ani în urmă am văzut o compoziție alegori
că pe tema istoriei negoțului. Era cortina pictată a unei săli 
de festivități dintr-unul din liceele bucureștene. Ori de cite 
ori noi, elevii, eram convocați in corpore acolo, în sala mare, 
pentru ca domnul director să ne conferențieze despre o „mo
ralitate oarecare, o prezență mult mai'reală căpătau” în 
conștiința noastră siluetele zugrăvite în culori discrete, cam 
palide, probabil după modelul frescelor lui Puvis de Chavan- 
nes, decoratorul Pantheonului din Paris.

Vasta pînză pictată infățișa (acesta era cuvintul, vai, con
sacrat și pentru mult timp rămas chintesența unei estetici 
sumare), înfățișă deci istoria schimburilor materiale intre pro
ducătorii de bunuri. Pornea de la imagini fruste cu olari 
ghemuiți, intinzîndu-și amforele unor păstori care aveau să le 
lase, in schimb, o vită sau două ; apoi continua să ilustreze 
foze, ale trocului intre vinători, agricultori și pescari ; pe 
urmă, cu un popas la balanța unui zaraf medieval, sărea 
epoci pentru a oferi, într-un final de apoteoză, liniile unui 
templu pe frontul căruia sta scris, cu majuscule, BURSA, iar 
in imediata sa vecinătate apăreau un transatlantic acostat la 
chei și un șir de macarale încorcîndu-i cala cu niște ba
loturi aduse de un lung tren de marfă. Ce mai încolo-încoa- 
ce, aveai la ce privi, in vreme ce vocea directorului depăna 
monoton precepte educative cu un caracter din cale-afară 
de abstract.

Acest contrapunct plastic mi-a apărut deseori in minte cînd 
mă gîndeam la dialogurile necesare dintre generații. Că, pe 
de o parte, tinerii nu se pot dispensa de experiența, de pon
derea, de concluziile metodologice cu mare valoare practică, 
obținute de-a lungul anilor care i-au maturizat pe cei ma
turi ; că. pe de altă parte, adulții resimt imperios nevoia in
fuziei de entuziasm, energie, spirit antirutinier și prospețime 
a concepției, caracteristice tinereții - iată niște, constatări cu 
valoare de truisme. Relația este insă cu mult mai complexă 
pentru a putea fi expediată la capitolul legăturilor sociale 
inevitabile - și punct. Cum se desfășoară în mod real dialo
gul, cît de atent receptează un vorbitor reacțiile ascultătoru
lui său, în ce fel cele două spirale se întrepătrund, se sus
țin și se continuă reciproc, pe baza căror plieri, înaintări și 
retrageri mutuale se obține, finalmente, soliditatea ideii sau

J (Continuare în pag. a lll-a)
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE ALE U. T. C
„Hotărlți să perfecționăm ac

tivitatea organizației noastre 
județene, în scopul realizării 
sarcinilor încredințate de partid 
— educarea revoluționară a ti
neretului, în lumina, prevederi
lor cuprinse în proiectuț de nor
me ale vieții și muncii comuniș
tilor—vom milita pentru pro
movarea și înfăptuirea princi
piilor și obiectivelor politicii 
interne și externe a partidului 
nostru, pentru formarea tine
retului în spiritul dragostei fa
ță de muncă, al dreptății și e- 
chității socialiste, al concepției 
materialist-științifice despre lu
me și viață".

Citatul, extras din textul te
legramei adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, rezumă, în fapt, pro
blemele care au fost dezbătute, 
cu simț de răspundere șl since
ritate, cu maturitate politică, 
în cadrul lucrărilor conferinței 
organizației județene Bihor a 
Uniunii Tineretului Comunist.

Fără a neglija activitățile or
ganizatorice, cultral-educative, 
munca voluntar patriotică, ri
dicarea gradului de calificare 
profesională, majoritatea ce
lor care au luat cuvîntul au pus 
accentul pe rezultatele obținu
te pînă în prezent în educarea 
tineretului prin muncă și pen
tru muncă, în educația patrioti
că, dar, mai ales, pe ce anume 
trebuie întreprins în fiecare 
organizație pentru ca prevede
rile cuprinse în proiectul de 
norme ale muncii și vieții co
muniștilor să devină „statutul 
de fiecare zi al utecistilor", să-i 
călăuzească în tot ce întreprind.

„Sarcina fundamentală a tu
turor organelor și organizații
lor U.T.C.. a fiecăruia dintre 
noi, o va constitui mobilizarea 
tineretului la realizarea exem
plară a planului de producție, 
cultivarea la tineri a dragostei 
față de munca productivă, față 
de făuritorii bunurilor materia
le. față de patrie și popor. în 
acest scop, toate organele și 
organizațiile U.T.C., întregul ti
neret, vor acționa sub deviza 
întrecerii inițiate de Biroul C.C. 
al U.T.C. „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen“. Aceasta 
este concluzia care s-a desprins 
din cuvîntul tuturor tinerilor, 
concluzie trecută la loc de frun
te, ca îndemn și obligație, tot
odată, în programul de activi
tate al organizației județene Bi
hor“

„Uzina noastră are o medie 
de vîrstă destul de tînără, a 
spus economistul îacobescu Du
mitru, secretarul comitetului 
U.T.C. de la uzina „înfrățirea“ 
Oradea. Cincinalul înainte de 
termen a devenit pentru noi, 
uteciștii, o problemă de con
știință de a cărei rezolvare de
pinde legitimarea noastră In 
fața întregului popor, ca cetă
țeni de bază ai societății socia
liste multilateral dezvoltate. De 
aceea pe noi, tinerii de la „în
frățirea“. nu ne privește ceseîn-

tîmplă doar în raza uzinei în 
care lucrăm. De curînd au luat 
ființă trei brigăzi de muncă și 
educație comunistă a tinerilor 
care să acționeze în diferite în
treprinderi noi și unde se ivesc 
greutăți la punerea în funcțiu
ne a agregatelor și mașinilor. 
Considerăm că 'este o obligație 
elementară a organizației U.T.C. 
din uzină, ținînd cont de faptul 
că noi lucrăm în citadela con
strucțiilor de mașini-unelte oră- 
dene“.

meditat dacă sarcinile cuprinse 
în programul de activități al 
organizațiilor sînt cele mai co
respunzătoare formării unei a- 
titudini de înaltă conștiință 
muncitorească". în același timp, 
rezultatele care au dus în ulti
ma vreme la o îmbunătățire 
simțitoare a activității educati
ve în ansamblu, fac dovada că 
munca de educație din cuprin
sul județului este privită cu 
multă seriozitate că s-a pornit 
de la un nivel de exigențe im-

Desfășurată ia puțin timp 
după vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o In 
județul lași, conferința organi
zației ludețene U.T.C. a con
stituit un nou prilej de afir
mare a adeziunii și atașamen
tului tineretului față de poli
tica internă și externă a Ro
mâniei socialiste, a sentimen
telor de adlncă prețuire și ad
mirație pe care tinerii le au 
față de secretarul general al 
partidului. A fost, și nicj nu se 
putea altfel reliefată impor
tanta contribuție a tineretului 
ieșean, adusă în toate domenii
le de activitate < in industrie, 
în agricultură, in școli Și in în- 
vățămîntul superior, participarea 
activă a tinerilor la îmbunătă
țirea Și perfecționarea vieții e- 
economice. la activitatea științi
fică și cultural-artistică fiind 
viu și convingător argumentată 
de participanti. Ceea ce nu i-a 
împiedicat pe aceiași vorbitori Să 
caute și cauzele unor neîmpli- 
niri. ale unor motive de insa
tisfacție. cărora le-au găsit nu 
o dată, pe loc, atît explicațiile, 
cit și soluțiile necesare înlătu
rării lor

Așa cum arăta în cuvîntul 
său tovarășul Gheorghe Cili; 
biu. secretar al Comitetului 
județean lași al P.C.R.. merite
le tineretului ieșean în obține
rea realizărilor de seamă ale 
județului sint. fără îndoială, 
incontestabile și demonstrează 
capacitatea sa de mobilizare și 
acțiune. în același timp, orga
nizațiile U.T.C se fac părtașe 
într-o măsură egală și la in
succesele înregistrate. între 
care necuprinderea în muncă 
a unui mare număr de tineri, 
prejudiciile aduse economiei 
prin numărul important de ab
sențe nemotivate și acte de in
disciplină tn producție, aportul 
redus al unor organizații la 
pregătirea profesională și la 
realizarea sarcinilor de plan, 
fcle se datoresc. intre altele, și 
unei .anumite consumări a e- 
fortului activului județean 
U.TC. șl a multor organizații 
în acțiuni de interes secundar, 
precum și unej slabe vieți de 
organizație pe care o desfă
șoară unele colective.

Luînd cuvîntul pe marginea 
materialelor prezentate. tova
rășii Leonid Gribincea. prim 
secretar al comitetului munici
pal al UTC. Anica Vatra, 
cooperatoare, secretara organi
zației U T.C. din sat.ul Runc, 
comuna Tibana Ing Gheorghe 
Ichim. secretarul comitetului 
U.T.C de la Uzina mecanică 
Pașcani, prof Sterîe Rădoi. in
spector genera! al Inspectora
tului școlar județean si 'ng. 
Victor Surdu. președintele 
C.A P Grozești. au subliniat 
tn aceeași ordine de idei ne
cesitatea pregnantă a activiză
rii tuturor celor aleși în acti

In sprijinul 
dragostei față 
de muncă, al 

eticii și echității 
socialiste

Pe rlnd, Aurel Simuț, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal U.T.C. Oradea, Coțău Li- 
viu, tehnician la I.M. Bihor, ing. 
Molnar Ștefan, secretarul co
mitetului U.T.C. de la C.A.P. 
Salonta, prof. Lupău Gheorghi- 
ță. din Marghita, ing. Bumb 
Dumitru, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la fabrica „Alfa" 
din Oradea și alții, au arătat că 
folosirea din plin a capacități
lor de producție, a timpului de 
lucru, înlăturarea întîrzierilor 
și absențelor din producție, va
lorificarea resurselor interne, 
buna organizare și gospodărire 
a locului de muncă — toate a- 
ceste obiective sînt în același 
timp probleme de conștiință ale 
tinerilor și trebuie privite și 
realizate mai ales din această 
perspectivă. „Cu atit mai mult 
a spus, printre altele, primul 
secretar al Comitetului munici
pal U.T.C, Oradea, cu cît nu 
întotdeauna am găsit modalită
țile eficiente pentru educarea 
comunistă a tinerilor. Nu am

pus de cerințele actuale ale so
cietății noastre socialiste. Pen
tru că, așa cum afirma munci
torul Kiss Ioan, de la coopera
tiva „Lemnul“ Oradea, educa
rea tineretului prin muncă și 
pentru muncă înseamnă, în pri
mul rînd, însușirea temeinică 
și în mod organic a concepției 
materialist-dialectice a partidu
lui despre lume și viață, înseam
nă educarea tineretului în spi
ritul patriotismului socialist, 
al unității Intre toți tinerii pa
triei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, al spi
ritului internaționalismului so
cialist. „Educarea tineretului 
prin muncă și pentru muncă, 
adăuga în cuvîntul său și eleva 
Tăutu Anamaria, secretară a 
comitetului U.T.C. de la liceul 
„Emanoil Gojdu", constituie 
premisa realizării tînărului ca 
persoană socială, ca producător 
și consumator de bunuri mate
riale și spirituale".

„în cadrul lucrărilor confe
rinței au mai fost dezbătute

desigur și multe alte probleme, 
Insă, dacă am insistat asupra e- 
ducării tinerilor prin muncă și 
pentru muncă, este pentru că 
darea de seamă, vorbitorii în
șiși au făcut-o, pentru că atitu
dinea față de muncă, au pre
cizat ei, dă măsura pregătirii 
politice, morale și cetățenești a 
educației patriotice, a fiecărui 
tînăr in parte“.

„Comitetul județean de partid 
apreciază că In județul Bihor 
avem un tineret minunat, ani
mat de profunde sentimente de 
dragoste și atașament deplin 
față de partidul și statul nos
tru. Prin unificarea forțelor tu
turor factorilor care concură 
la modelarea politică și morală 
a tineretului, U.T.C. trebuie să 
fie prezent cu contribuția sa 
la formarea concepției comu
niste despre lume și viață a ti
neretului, la întregul proces de 
însușire a ideologiei și politicii 
partidului nostru de către fie
care tînăr. Trebuie să se depu
nă mai mult efort pentru for
marea și educarea tinerilor în 
procesul muncii, pentru antre
narea acestora la muncă patrio
tică, pe șantierele naționale și 
locale, pentru buna gospodări
re și înfrumusețare a comune
lor și satelor noastre", a spus 
în cuvîntul său tovarășul Fodor 
Alexandru, secretar al Comi
tetului județean Bihor al P.C.R.

Sintetizînd conținutul lucră
rilor conferinței județene, apre
ciind că acestea s-au desfășu
rat Intr-un spirit de puternică 
exigență mobilizatoare, tovară
șul Aurel Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C. a subliniat în 
cuvîntul său seriozitatea cu 
care participanții la conferință 
au înțeles să dezbată multitudi
nea de probleme pe care viața 
de organizație le ridică, spiri
tul critic și autocritic de care 
au dat dovadă In combaterea 
manifestărilor de formalism, ri
giditate și inerție, angajamentul 
ferm al . tuturor uteciștilor bi- 
horeni de a nu precupeți nici 
un efort In realizarea tuturor 
sarcinilor pe care partidul le 
pune In fața organizației de ti
neret. „Unul din obiectivele e- 
sențiale ale activității comite
tului județean ale tuturor orga
nelor U.T.C. — a spus în con
tinuare vorbitorul — îl consti
tuie consolidarea politică și or
ganizatorică a fiecărei organi
zații, dezvoltarea spiritului de 
inițiativă și autonomie a aces
tora. Fiecare utecist trebuie să 
aibă sarcini concrete, să par
ticipe efectiv la elaborarea și 
adoptarea deciziilor privind via
ța și munca organizațiilor, să-și 
îndeplinească In mod exemplar 
îndatoririle profesionale și ob
ștești, dovedindu-și astfel ata
șamentul față de politica parti
dului, politică de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate".

în funcția de prim secretar al 
noului comitet județean U.T.C. 
a fost reales tovarășul Toan 
Vulturar.

NICOLAE ADAM

La banda de montaj dintr-una din secțiile Uzinelor „23 August“
— Satu Mare.

Foto: ȘTEFAN WEISS
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mum de randament ? Răspunsul 
este negativ. Mașinile stau mi
nute în șir din mai multe mo
tive : două freze stau pentru că 
nimeni nu se gîndește să pună 
la prima un automat și astfel 
unele faze să se execute aici, 
iar la a doua să-i facă un pos
tament solid, să o fixeze pentru 
a se putea lucra cu ea ; alt as
pect este că tinerii, mai ales 
cei nou angajați, stau, deci și 
mașinile, pentru că nu înțeleg 
desenul; după terminarea unei 
faze în loc să ceară de lucru de 
la brigadier sau maiștrii aș
teaptă pînă aceștia îi descoperă, 
pierzîndu-se astfel timp preți
os ; se manifestă lipsă de exi
gență în recepționarea unor 
mașini după reparații, aceasta 
iarăși din două motive; une
ori mașinile se defectează din 
vina muncitorului și pentru a 
nu fi tras la răspundere există 
o înțelegere tacită între munci-' 
tori și mecardci de a trece cu

A apărut:

ERA SOCIALISTĂ

vederea lipsurile reciproce. 
Consider necesar ca în momen
tul în care maistrul dă spre e- 
xecuție o anumită fază la strung 
sau freză să se convingă dacă 
tânărul a înțeles documentația, 
deci dacă știe ce are de făcut. 
De asemenea, în cadrul activi
tăților de perfecționare profe
sională, alături de cursurile de 
ridicare a calificării ar fi nece
sare și lecții de citirea desenu
lui.

Făcînd propuneri pentru îm
bunătățirea condițiilor de lu
cru, pentru reducerea cheltuie
lilor materiale, creșterea comba
tivității față de acei care nu se 
încadrează în ritmurile colecti
vului, îmbunătățirea calității 
produselor și a productivității 
muncii, participanții la aduna
re s-au angajat să realizeze sar
cinile de plan maximale ale 
sectorului pină Ia 20 decem
brie 1973, să realizeze prin us
carea în hala de producție a 60 
mc de cherestea, economii de 
60 000 lei iar prin confecționa
rea unor produse de mică serie 
să realizeze suplimentar o pro
ducție de 50 000 lei.

’ Am ascultat la 
. Hunedoara, într-o 
; sală realmente e-
> moționantă, inter- 
I venția, în cadrul
> lucrărilor conferin- 
; ței organizației ju-
> dețene U.T.C., a 
; trimisului uteclști-
■ lor din brigada care 
; deservește „cupto-
• rul tineretului“ de 
: la O.S.M. 2. O in-
• tervenție scurtă, un 
j cuvînt de extremă
• economie, fără in- 

troduceri inutile și
■ fără explicații de 
j prisos : „Noi am
■ făcut...“, „Noi am 
j mai fi putut face..."
• „Experiența noas- 
j tră arată că...“ în
• ceea ce ne privește 
j am hotărît să...“. Și
■ cam atît. Schema- 
j tic poate, cuvîntul 
’ acesta, 
: cele 
: fost,
• sale
j mai bogat și a cu

les, meritat, aplau- 
j zele sălii. Sînt da

tor desigur să dez- 
vălui 
nunt: 
rostise 
singur la tribună, a-

' dusese cu el cîțiva 
uteciști de la „cup
torul tineretului". 
N-am purces să so
cotesc cît și în ce 
fel această inedită 
companie și-a pus 
pecetea pe starea 
de spirit a vorbi
torului ; de un lu
cru sînt însă sigur : 
prdiența celor câți
va tovarăși de mun
că l-a făcut să sim
tă, pe tot par
cursul intervenției 
și în cel mai înalt 
grad, că el are de 
transmis ceva ce 
nu-i aparține doar 
lui, că el are de 
rostit, exact și fără 
denaturare, opinia 
celor care l-au tri
mis aici: prezența 
imediată, chiar și 
simbolică a colecti
vului din care face 
parte l-au făcut, cu 
alte cuvinte, să aibă 
pregnant sentimen-

deși între 
mai scurte, a 

cu detaliile 
concrete, cel

și un amă- 
cel care-l 
nu venise

vorbi-

tul că el este 
delegat.

Dar acesta 
buie să fie simță
mântul dominant al 
tuturor celor care 
urcă la tribună în 
astfel de ocazii. In
clusiv al acelora a 
căror participare la 
asemenea forme de 
lucru nu se expri
mă neapărat și în 
fața unui microfon.

Ar trebui, zic, 
fiindcă ne este dat 
să mai întîlnim și 
cazuri în care, cu 
toată bunăvoința, 
nu poți recunoaște 
decît excepții de la 
această regulă. Pe 
ici, pe colo, cui nu 
i-a fost dat să pri
vească ceasul, cu 
răbdarea pusă la 
încercare, la 
luare de 
care n-avea 
ferit nimic, 
fărîmă de idee, nici 
o experiență, nici o 
propunere.

Cum nu-i posibil 
ca viața, nici mă
car a unui singur 
colectiv, să n-aibă 
ceva de comunicat, 
vidul unor astfel 
de intervenții își 
poate afla explica
ția doar în amnezia 
celui însărcinat să 
facă comunicarea, 
în infidelitatea pur
tătorului de cuvînt 
față de misiunea 
pe care o are. La
cuna e ușor depis- 
tabilă și o atențio
nare poate remedia 
lucrurile.

Ce remediu 
putea oferi 
în cazul acelui 
legat, alături 
care mi-a fost 
să stau, într-o con
ferință recentă și 
care mi-a inspirat 
de altfel aceste 
meditații. Era re
prezentantul unei 
mari organizații, cu 
experiențe care ar 
fi putut interesa în 
cel mai înalt grad 
conferința și, în a- 
celași timp, cu pro
bleme deosebite

s-ar 
însă 
de- 
de 

dat

oare și-ar fi putut 
găsi, poate, în acest 
cadru, niște solu
ții : de la prezidiu 
fusese anunțat prin
tre cei ce-și expri
maseră dorința să 
participe la dezba
teri și, cum eram 
sigur că se va re
feri la toate aces
tea, abia așteptam 
să i se dea cuvîntul.

Lucrările cam de
pășiseră însă pro
gramul inițial sta
bilit și, cum se pro
cedează de obicei, 
pentru încadrarea 
în timp s-a propus 
încheierea dezbate
rilor înainte de e- 
puizarea listei ce
lor înscriși. Și ce 
mi-a fost dat să 
văd : pe fața veci
nului meu o bucu
rie fără margini; o 
mulțumire la care, 
exploziv, a ținut să 
ne facă părtași și 
pe noi, cei care 
stăm lingă el: „Am 
scăpat 1“

Mărturisesc, n-am 
reușit să-l pricep. 
Scăpase de cine ? 
de ce ? De datoria 
pe care o avea față 
de colegi, față de 
cei care 
puternicit să-i ex
prime ?

Uitase 
meu de toate aces
tea, uitase că este 
delegat.

M-am gîndit 
atunci involuntar 
la intervenția dele
gatului de la „Cup- 
torul tineretului". 
M-am gîndit insă 
că apelul, chiar și 
numai într-un al 
doilea caz, la ori
ginala lor formulă 
ar risca să denatu
reze in festivism. 
A-i simți alături, tn 
permanență, pe cei 
al căror cuvînt ești 
dator să-l expui, pe 
cei care ți-au în
credințat cinstea 
să-i reprezinți, ține 
totuși de conștiin
ța delegatului.

l-au îm-

vecinul

N. ARSENIE

ii
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Din sumar :

SCRIITORI SI ZIARIȘTI

vul U.T.C.. a tuturor factorilor 
cu munci de răspundere în e- 
ducația tineretului.

Instaurarea unei discipline 
interne de organizație, funda
mentată pe prevederile statu
tului, pe hotărîrile Congresului 
al IX-lea al U.T.C., ale plena
relor C.C al U.T.C. este în 
măsură de a garanta mai mult 
sporirea contribuției organiza
țiilor U.T.C. în toate domeniile 
de activitate. Așa cum arătau 
Mihaj Timofte, președintele

eficiența Importantului și di
versului potențial de care, prin 
specificul său. dispune lașul în 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce revin tinerei generații. 
Formalismul însă, precum și 
alte proceduri birocratice, ară
tau vorbitorii, au tins uneori 
să vămuiască și roadele unui 
astfel de potențial. Se discută 
uneori prea mult In ședințe, se 
plănuiesc multe și se face puțin 
și din cauză că, în înfăptuirea 
hotăririlor luate, nu sînt antre-

Viata
9

de organizație — 
pivotul întregii 

activități9 
educative

consiliului asociațiilor studen
țești. Ing Gheorghe Bariz, 
membru al comitetului U.T.C. 
de la Uzina metalurgică. Ion 
Sorânescu. secretarul comitetu
lui U.T.C. de la Uzina de ma
se plastice și Florin Pantelinio- 
nescu, secretarul comitetului 
U T C. de la Liceul industrial 
de construcții de mașini, coo
perarea intre organizațiile 
U.T.C. trebuie de asemenea în
scrisă intr-o măsură și mai 
mare sistematic, între coordo
natele stilului de muncă al co
mitetului județean. Frumoasele 
realizări obținute pe o astfel 
de cale |n domeniul muncii de 
propagandă îndeosebi In ulti
ma vreme și în sensul legării 
școlii de producție, al educării 
prin muncă și pentru muncă a 
tineretului dovedesc din plin

nate toate organele de condu
cere. toți factorii de răspunde
re și, mai ales, nu este urmă
rită așa cum se cuvine înde
plinirea sarcinilor. Arătînd că 
rezultatele bune ale organiza
ției județene U.T.C reliefate 
in conferință marchează in ul
timă instanță creșterea capaci
tății organizatorice a organelor 
și organizațiilor U.T.C. de la 
toate nivelele, din toate dome
niile de activitate, tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C al U.T.C.. a subliniat ne
cesitatea de a se continua în- 
tr-un ritm și mai susținut e- 
torturlle îndreptate cu precăde
re spre consolidarea vieții de 
organizație, a stilului de mun
că. spre dezvoltarea spiritului 
de Inițiativă în cadrul organi
zațiilor U.T.C. și , asociaților

studențești. Apreciind că or
ganizația județeană Iași a 
U.T.C., folosindu-și experiența 
sa pozitivă dobindită în acest 
sens, va fi capabilă să se des
prindă cu repeziciune de scă
derile înregistrate, că însăși 
atmosfera în care au decurs 
lucrările conferinței și orienta
rea dezbaterilor spre aflarea 
cauzelor determinante ale aces
tora, constituie o garanție a 
îmbunătățirii substanțiale a 
stilului de muncă. vorbitorul 
și-a exprimat încrederea că, 
sub conducerea Și îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de 
partid, uteciștii ieșeni vor fi la 
înălțimea sarcinilor pe care 
partidul le pune în fața tine
retului. vor răspunde cu însu
flețirea și entuziasmul cunos
cut imperativelor economice, 
sociale și cultural-științifice 
subliniate cu pregnanță de se
cretarul general al partidului 
cu ocazia vizitei sale la Iași și 
însumate potrivit recomandări
lor în hotărîrile conferinței ju
dețene de partid, precum și în 
programul de activitate adoptat 
de organizația județeană U.T.C.

Exprimînd hotărirea noului 
comitet județean U.T.C. de a-și 
îndeplini cu responsabilitate 
mandatul încredințat, tovarășul 
Gheorghe Morărașu, ales in 
funcția de prim secretar, a a- 
sigurat conferința că în lumi
na analizei mature și principi
ale făcută activității organiza
ției județene U.T.C., se va tre
ce imediat la înfăptuirea hotă- 
rîrilor conferinței, la elimina
rea lipsurilor semnalate, la îm
bunătățirea și perfecționarea 
stilului de miincă.

Ca un legămînt scris al ute
ciștilor ieșeni, al tuturor tine
rilor. delegații la conferință au 
adoptat într-o atmosferă de en
tuziasm o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. în ca
re, subliniindu-se hotărirea ti
neretului ieșean, de a depune 
eforturi sporite pentru trans
punerea în viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul a] X-lea 
al P.C.R. și Conferința Națio
nală a partidului, se spune i 
„Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
nu vom precupeți nimic pentru 
a îmbunătăți și perfecționa în
treaga viață a organizațiilor 
de tineret, apropiîndti-ne mai 
mult de preocupările tinerilor, 
de cerințele lor pentru ca. în 
lumina indicațiilor dumnea
voastră, să facem din organiza
ția noastră de tineret o puter
nică organizație revoluționară 
participantă activă la procesul 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, de e- 
dificare a comunismului pe pă- 
mîntul României".

ION CHIRIAC

MESAJUL ADRESAT TO
VARĂȘULUI . NICOLAE 
CEAUȘESCU DE CĂTRE 
C.C. AL P.C.R., CONSILIUL 
DE STAT ȘI CONSILIUL 
DE MINIȘTRI.

Dana Voinea : 1973 — a- 
nul hotărîtor al cincinalu
lui ; Richard Winter : Afir
marea plenară a democrației 
economice : N. VELICU : 
Profilare și specializare în 
producția agricolă ; Călina 
Mare : Personalitatea uma
nă în socialism : Gălfalvi 
Zsolt : Petdfi, poet al luptei 
pentru libertate, o Consul
tații. Mihai Dulea : Româ
nia — țară socialistă în curs 
de dezvoltare • Dialectica 
dezvoltării societății socia
liste Constantin Borgeanu : 
Realitatea socialistă și teo
ria marxist-leninistă a con
tradicțiilor dezvoltării • Pa
gini de istorie. Gh. I. Ioniță : 
Un episod glorios al luptei 
revoluționare e Știință și 
învățămint. Ion Goliat ; Res
ponsabilitatea științelor so
ciale. Bogdan Stugren : Via
ța în optila cuceririlor ști
inței ; Adrian Mîrza : Orien
tare și selecție profesională 
• Dezbateri științifice. Emi
lio Quiros ; Obiective ale 
procesului revoluționar din 
Spania ; Mustafa Boutaieb : 
Pe calea consolidării inde
pendenței naționale a Alge
riei o Curente și idei. Mi
hai Florescu : Limitele unei 
analize a creșterii (I) • Din 
mișcarea comunistă și mun
citorească mondială Kim IR 
Sen : Să întărim și mai 
mult orinduirea socialistă 
din R.P.D. Coreeană.

LABORATOR
(Urmare din pag. I)

peni, unde, prin autodotare, 
fuseseră realizate cîteva la
boratoare importante. Ne-ain 
grăbit să preluăm inițiativa. 
Un grup de cadre didac
tice — ingineri și maiștri 
instructori — a făcut chiar 
o vizită la liceul respectiv, 
unde a avut posibilitatea să 
ia contact pe viu cu cele 
aflate din ziar Vizita avea 
să fie. după cum vedeți, 
destul de rodnică.

Cine sint realizatorii mo
dernului laborator ? Mais
trul Ion Voinea — un iscu
sit pedagog și meseriaș — 
a întocmit proiectul de exe
cuție. Tot el împreună cu 
devii anului II de la Liceul 
ndustrial, a executat cele 
irevăzute în proiect. Ele- 
di cercului de radiotehnică 
iu executat amplificatoa- 
•ele. tn felul acesta, valoa
rea lucrărilor executate prin, 
mijloace proprii reprezintă 
tproape 70 la sută din cos
tul total al unui astfel de 
laborator.

timp, într-un efort 
primenire ale cărui 

fericite sînt ușor de 
în relația atît de 
cu un public privi- 
pină la sacrificiu de

De cîtva 
vădit de 
consecințe 
prevăzut 
complicată 
tor dornic 
noutăți și de căutări fructuoase 
care să-l apropie de imaginea 
sa reală și de preferințele sale 
autentice, de cîtva timp, deci, 
televiziunea pare să fi desco
perit cu mai multă îndrăzneală 
ciștigurile cîștigate de pe urma 
unei colaborări mai decise și 
mai elastice cu scriitorii. Nu 
înseamnă asta că viitorul apro
piat sau îndepărtat ne va re
zerva surpriza unei televiziuni 
făcută în exclusivitate de către 
scriitori (ar fi de fapt și impo
sibil, monoton și nedrept, fie
care cu meseria lui, la urma 
urmei), dar prezența oamenilor 
scrisului — și aș include acum, 
aici, și pe acei ziariști bene
ficiari ai unei experiențe sub
stanțiale și nu periferice, cum 
se mai întimplă, în presa coti
diană — pe micul 
arată a fi o bună 
și chiar un bun __ .. „
într-un domeniu în care majo
ritatea eșecurilor, platitudinea 
și artificiozitatea vin dintr-o 
acută lipsă de fantezie și o 
senină inapetență la realitate. 
Timpul de blîndă și plăcută 
iluzie că televiziunea se poate 
face oricum, dar . neapărat cu 
ceva bunăvoință și principii 
severe, a trecut de ani bunișori, 
și dacă cumva a lăsat urme, 
asta ține mai ales, bănuiesc, de 
inerție. Posibilitățile televizi
unii de penetrație, de influen
țare și de modelare sînt, prac
tic, nelimitate dacă se va ști 
mereu să se afle acele forme 
și structuri specifice să poarte 

bogăția lor. mesaje 
mai diverse ți

preferă, găsesc mai convenabil 
lor, așa-numitul reportaj. Spre 
sfîrșitul anului trecut s-a ini
țiat astfel ciclul de reportaje 
(evocări, eseuri) „Arc peste 
timp“, în care condiția de mar
tor a scriitorului este chemată 
să releve prefacerile petrecute 
într-o parte sau alta a țării, 
îndeajuns de sporadic progra
mată, emisiunea, fără să fie de 
fiecare dată o reușită certă, 
acceptîndu-se, 
tesc bine, și-mi 
evocări firave 
schimb de statura 
invitatului sau de 
raturizări, 
formulă 
pină în clipa receptării ei 
autenticitatea și adevărul lumii 
și oamenilor descoperiți, senti
mentul unei adînci legături

dată o reușită
dacă-mi amin- 

amintesc, și 
dominate în 
vanitoasă a 
forțate lite- 

a impus totuși o 
capabilă să păstreze 

clipa

ecran se 
experiență 

exemplu

CRONICA

in toată 
dintre cele 
profunde.

Evident, mai puțin deprinși 
cu secretele profesiunii — tot 
atitea capcane însă pentru 
stereotipii și superficialități, pe 
care doar adevărații profesio
niști au învățat să le minuiască 
în folosul lor, și al nostru — 
scriitorii, cei invitați pînă la 
această dată de televiziune,

sufletești și de gind cu timpul 
și cu intîmplările timpului nos
tru. Scăpate de sub presiunea 
cantității de informații obliga
torii, întrucîtva, în cazul repor
tajelor zilnice difuzate la orele 
serii — atunci cînd nu rămîn 
simple complezențe față de 
amabilitatea televiziunii și a- 
tunci cînd nu ambiționează re
considerări pe seama propriilor 
calități telegenice ajunse sub 
lentila aparatului de filmat — 
aceste filme ale scriitorilor sînt 
chiar frumoase și emoționante. 
Continuarea ciclului cu o 
frecvență constantă se impune 
de la sine, așa cum este fireas
că și lărgirea listei de invitați 
pină 
toate 
țara.

Nu 
tul de excepție Adrian Păuncs- 
cu, realizatorul .entuziast și 
bătăios al noii ediții a „Revistei 
literare tv", a semnat repor
tajul „Birca, un sat din Ro
mânia“. Bîrca, un sat oltenesc,

la a cuprinde scriitori din 
generațiile și din toată

de mult, poetul și ziaris-

satul de baștină al poetului, eu 
un secretar de partid care 
numără mulțumit și mîndru 
transformările de-acolo și face 
considerații sigure despre viață 
și lume, cu oameni in haine 
groase și pulovăre încheiate cu 
nasturi mici și pălării negre, 
cu bătrîni, femei, copii șl tineri 
care stau adunați cuminte in 
jurul cănilor de lut pline cu 
vin nou, și reflectoarele le lu
minează fețele obosite, și ei 
rîd și se bucură de băiatul 
masiv plecat din satul lor și 
întors acolo cu un microfon tn 
mină pe care-l poartă de la 
unul la altul, Intrebînd cam 
ce-i trece prin cap, cu acea 
femeie care ține In poală cava
lul și—1 duce apoi la buze răs
colind sunete aproape uitate, 
cu-acel învățător bătrîn vor
bind cu lndfrure despre iubirea 
de carte a localnicilor, cu-acea 
ultimă imagine a cîmpiei din 
care parcă se naște mereu, 
tulburător, clntecul unei lumi 
Încă puternice, încă adevărate...

Spuneam mai sus că aș ală
tura scriitorilor pentru care 
televiziunea ' (prin extensie ci
nematograful) a început să fie 
o fascinantă posibilitate de ex
primare, și pe acei ziariști care 
au o mare experiență de mun
că a scrisului trăită în numele 
adevărului . și al autenticității. 
Unul dintre acești ziariști. 
Eugen Mândrie, realizator al 
unor filme de montaj de ac
centuată atitudine politică, a 
fost din nou prezent pe ecra
nele televizoarelor noastre, de 
curînd, cu un film dedicat vie
ții și activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Un film al că
rui adevăr și a cărui semnifica
ție umană și politică de excep
țională valoare se întemeiază pe 
revelarea pasionantă a unei vieți 
exemplare, de supremă dăruire 
față de patrie și popor și de 
înaltă conștiință comunistă a 
omului și conducătorului de 
geniu Nicolae Ceaușescu. Un 
film în care aspirațiile noastre, 
ale tuturor, se regăsesc la ade
vărata și reala lor dimensiune.

CONSTANTIN STOICIU

w arn/os ,11 giwihii mici
(Urmare din pag. I)

ceptată și experimentată. Re
zultatele au întrecut speran
țele cele mai optimiste. So
luția numită la început ino
vație a fost brevetată ca in
venție sub titlul „Sistem au- 
tocentrare a pistoanclor de la 
compresoarele de înaltă ten
siune pentru polietilenă". Va
loarea se ridică la aproape 
2 milioane lei.

Așa a tost inceputul. 
trecut de atunci patru 
Fiecare din ei insă au 
semnat noi reușite.

Sinteni împreună, lingă
stalația unde el. numit acum 
pe drept cuvînt „milionarul"

Au 
ani. 
în-
in-

ascultă murmurul surd al 
mașinilor.

— Spune-mi, cînd ți-a fost 
cel mai greu ?

— La incenut. Pentru toți 
cuvîntul specialiștilor, al „oa
menilor" chimiei era sfînt 
Nimeni nu îndrăznea să spu
nă sau să gîndească măcar. 
„Proiectul trebuie 
așa se spunea. Eu 
îndrăznit. E 
veani doar 
buia să am 
voi reuși si

— Cind ai 
convingere 7

— Cînd am fost doi Vezi, 
eu. cu calculele nu o duc 
prea bine. Abia am terminat 
9 clase și secretele matema-

respectat“ 
insă am 
atunci a- 
ani. Tre- 

că
drept
23 de 
convingerea 
am reușit.

avut această

ticilor superioare încă nu le 
prea cunosc. Apoi l-am des
coperit pe Costică Ene. Cind 
ani fost trei, de acum eram 
convins că vom reuși.

— Care a fost clioa 
cea mai importantă 7

— Poate nu o să crezi 
această clipă este astăzi, 
bine zis acum. Acum pentru 
că am ciștigat încrederea 
oamenilor.

— Ce ginduri te preocupă’
— Reînceperea școlii. 

Vreau să termin liceul «•- 
ral. Apoi, cine știe, poate voi 
urma șl cursurile facultății 
de suhfngineri înființată nu 
de mult, la noi tn cadrul 
grupului.

insă
dar 
Mai
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25 de ani de la încheierea primului Tratat 
de prietenie dintre România și U.R.S.S.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 
Secretar General al Comitetului Central al 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNII 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a 

semnării Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru per
sonal. vă adresăm dumneavoastră. Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consi
liului de Miniștri ale Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, întregului popor sovietic cele 
mai cordiale felicitări și un cald salut tovără
șesc.

Constatăm cu satisfacție că în anii care au 
trecut de la semnarea Tratatului — document 
de mare semnificație politică — relațiile tradi
ționale de prietenie frățească și colaborare mul
tilaterală româno-sovietice au cunoscut o dez
voltare continuă în toate domeniile i politic, e- 
conomic, tehnico-științific șl cultural.

Semnarea. în iulie 1970, a noului Tratat româ- 
no-sovietic de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală reprezintă Un eveniment de însemnă
tate majoră în evoluția ascendentă a relațiilor 
prietenești româno-sovietice, oferind un cadru 
propice pentru intensificarea și amplificarea co
laborării multilaterale dintre România și Uniu
nea Sovietică, pe baza principiilor internaționa
lismului socialist, ale respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prie
tenie și solidaritate tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste se vor dezvolta și întări tot mai mult 
în viitor, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor 
avute cu dumneavoastră în cursul anului tre
cut. spre binele ambelor noastre popoare, al u- 
nitâții țărilor socialiste și mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cauzei păcii și 
progresului în întreaga lume.

Aniversarea acestui eveniment ne oferă plă
cutul prilej de a vă ura. dragi tovarăși, dum
neavoastră. tuturor comuniștilor și poporului 
frate sovietic noi și mari victorii în propășirea 
patriei dumneavoastră pe drumul comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

Tovarâșului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem și Consiliului de Miniștri ale 
Uniunii Republiciilor Sovietice Socialiste, al în
tregului popor sovietic și al nostru personal, 
vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România felicitări cor
diale cu prilejul datei memorabile — a 25-a ani
versare a Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre țările noastre.

Răspunzînd Intereselor fundamentale ale po
poarelor sovietic și român, acest tratat, înte
meiat pe principiile egalității depline în drepturi 
și prieteniei, a jucat un rol important în dez
voltarea relațiilor de alianță sovieto-române, în 
înfăptuirea cuceririlor Socialismului în Româ
nia. a pozițiilor internaționale ale țărilor noas
tre și ale întregii comunități socialiste.

Principiile leniniste, verificate de vreme, ale 
relațiilor dintre țările frățești au stat, de ase
menea, ]a baza Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Uniunea. Re
publicilor Sovietice Socialiste și Republica So
cialistă România, semnat la 7 iulie 1970. Acest 
tratat, care reflectă realizările popoarelor noa
stre în construirea socialismului și comunismu
lui, experiența acumulată în relațiile de priete
nie sovieto-române, precum și schimbările in
tervenite în situația internațională, oferă largi 
posibilități pentru adincirea continuă pe mul
tiple planuri a colaborării sovieto-române în 
domeniul politic, economic, al apărării, cultural 
Și în alte domenii, în interesul socialismului, 
cauzei păcii și securității popoarelor.

Militînd constant pentru solidaritatea și co
laborarea reciprocă a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, pentru consolidarea unită
ții și coeziunii țărilor comunității socialiste, Co
mitetul Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și guvernul sovietic vor depune și 
în viitor eforturi pentru ca prietenia frățească 
și colaborarea multilaterală dintre Uniunea So
vietică și România socialistă să se întărească și 
să se dezvolte pe baza principială a mar.xi.sm- 
leninismuluî și internaționalismului socialist.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor 
român noi succese în construirea socialismului, 
în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

L. BREJNEV N. PODGORNII
Secretar general Președintele Prezidiului

li C.C. al P.C.U.S. Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

A. KOSIGHIN 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
ai U.R.S.S.

ClTE CONTRACTE 
ARE CA TEDRA ?

(Urmare din pag. I)

Din păcate, remarca interlocu
torul nostru, există o slabă re
ceptivitate din partea eventuali
lor beneficiari — întreprinderi și 
cooperative agricole de produc
ție — față de rezolvarea unor 
probleme de cercetare pe bază 
de contract. Este adevărat că 
fiecare unitate are afectat din 
totalul beneficiilor un anumit 
procent pentru asemenea proble
me. Dar ele nu sînt obligate șă 
le și cheltuiască în acest scop.

Asupra unui alt impediment în 
calea extinderii contractelor de 
cercetare în învățămîntul supe
rior agricol ne-a atras atenția 
prof. di. TIBERIU MUREȘAN, 
rectorul Institutului agronomic. 
Este vorba despre faptul că Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor alocă, în fie
care an, fonduri pentru încheie
rea de contracte de cercetare A- 
cademîei de științe agricole și 
silvice, care le repartizează în
tre institutele de cercetări și in
stitutele de învățămînț superior. 
Or, această repartizare este de
parte de a fi proporțională cu 
potențialul științific, cu posibili
tățile institutelor de învățămînț de 
a contribui la rezolvarea unor pro
bleme ce interesează producția. 
Proporțional, fondurile alocate 
institutelor de învățămînț supe
rior sînt în raport de 1 la 10 fa
ță de cele de care dispun insti
tutele de cercetare din rețeaua 
Academiei de științe agricole și 
silvice, fără ca raportul „forțe
lor“ de cercetare să fie același.

Despre această problemă l-am 
rugat să ne vorbească pe prof. 
dr. MIRCEA MOȚOC, secreta
rul general al Academiei de ști
ințe agricole și silvice.

— Academia se preocupă tot 
mai mult de o repartizare mai 
echitabilă a fondurilor destinate 
cercetării de către minister. Dar 
institutele de cercetări din re
țeaua noastră trebuie să-și aco
pere cheltuielile, ele funcționînd 
pe bază de autofinanțare, în timp 
ce institutele de învățămînț sînt 
bugetare. Desigur, chiar și așa, 
această situație mai poate fi încă 
îmbunătățită. Dar aș vrea să vă 
fac cunoscut un fapt: fondurile 
date de minister nu acoperă de- 
cît parțial bugetul institutelor 
noastre de cercetări, în propor
ții ce variază de la 20—30 la 
sută pentru Institutul de cerce
tări pentru îmbunătățiri funciare, 
la 50 la sută pentru Institutul 
de cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii, pînă la maximum 
80 la sută pentru celelalte uni
tăți. Restul fondurilor, institutele 
și-l asigură prin contracte direc
te cu diferiți beneficiari. Consi
der că institutele de învățămînț 
superior ar trebui să-și caute cu 
mai multă străduință beneficia
rii.

Luind, desigur, In conside-

rație dificultățile pe care Ie au 
de întîmpinat catedrele din în- 
vățămintul superior agricol, 
ne permitem să opinăm că nu 
s-a făcut încă destul la Insti
tutul agronomic București 
pentru extinderea formelor 
contractuale de cercetare. Se 
impune, credem, o mai serioa
să preocupare pentru încheie
rea de contracte cu întreprin
deri și cooperative agricole de 
producție, pentru acele teme 
care preocupă unitățile pro
ductive în mod intens. Desi
gur, în strîngerea acestei co
laborări un aport însemnat 
sînt chemate să-și aducă Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, precum 
și Academia de științe agrico
le și silvice. In acest mod se 
va putea valorifica mai bine 
potențialul științific al cadre
lor didactice și cercetătorilor 
din institutele de învățămînț 
superior agricol. Interesele 
economiei naționale o cer.

AGENDÂ
La cluburile schelelor șl rafi

năriilor de pe Valea Prahovei, 
au avut loc manifestări consa
crate aniversării a 40 de ani de 
la luptele ceferiștilor și petroliș
tilor din ianuarie-februarie 1933. 
Despre importanța acestui eve
niment, — prilej de trecere în 
revistă a realizărilor obținute 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a actualului cincinal — au 
vorbit la rafinăriile Ploiești și 
Teleajen, activiști de partid 
și membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, participanți la 
aceste lupte. Aceluiași eveni
ment i-a fost consacrat, dumi
nică, un matineu literar, organi
zat la clubul schelei din Băicoi.

La muzeul din orașul Calafat 
a fost deschisă, .duminică, expo
ziția „Momente și eroi din isto
ria neamului în plastica contem- 
Îiorană". Cele aproape 90 de 
ucrări semnate de pictori din 

întreaga țară, redau mărturii ale 
istoriei neamului, mutațiile eco
nomice și sociale ce au avut loc 
în țară și îndeosebi în județul 
Dolj în anii construcției socia
liste.

ATLETISM

Cupa 16 Februarie“

competițiile

Uvertură
la

atletice de sală
Inceplnd cu luna februarie 

sezonul atletic de sală intră in 
seria competițiilor cu caracter 
„republican și internațional“ 
Concursul atletic, desfășura/ 
sîmbătă în sala „23 August“
dotat cu „Cupa 16 Februarie" ; 
deschis poarta concursurilor
importante de sală, prevăzuh 
în tot cursul acestei luni. Fiinc 
un concurs rezervat doar atle 
ților de categoria I și maeștri 
lor sportului, numărul pârtiei 
panților nu a fost mare. îi 
schimb s-au obținut cîteva re 
zultate bune pentru începOt dt 
sezon. In fruntea tuturor se si
tuează recordul național obți
nut de Valeria Bufanu la 60 m 
garduri de 8,1 sec., performan
ță de valoare internațională, 
care o situează printre candi
datele la o. medalie la apropia
tele campionate europene de 
sală. Tot Valeria Bufanu a mai 
cîștigat, In aceeași după amia
ză, două probe : "
lungime 6,19 m. și 
cu 7,5 sec. Am mai 
ritură de 2,10 m. la 
lui Șerban Ioan, și
Ioan, la aceeași probă de 1,75 
m., precum și săritura în lun-

săritura în 
60 m. plat 
reținut să- 
înălțime a 

a Virginie!

VOLEI
• RAPID SE DEPLASEAZĂ, AZI, 
LA FLORENȚA • RETURUL DI
VIZIEI A SE INAUGUREAZĂ LA 
10 FEBRUARIE • PENICILINA 
IAȘI IȘI ÎNCEPE PREGĂTIRILE 
PENTRU TURNEUL FINAL Al 

„CUPEI CUPELOR-

Totul este să ai
rime de 7,32 m. a Iul Mihal Za- 
larla.

Tot în cadrul competițiilor 
iportive „Cupa 16 Februarie“ 
organizate de clubul Sportiv 
lapid, duminică dimineața s-au 
lesfășurat pe Stadionul Tinere- 
ului întreceri de cros. Ciștigă- 
orii probelor au fost : Juniori 
I — Dorina Bursuc (C.C.S.) și 
7asile Pătran (Rapid), juniori 
[ : Florica Munteanu (Metalul) 
ji Marin Mihalache (Metalul) ; 
seniori i Sofia Cîmpulungeanu 
tRapid) și Petre Lupan (Steaua).

Pe echipe, și această ediție a 
Clipei „16 Februarie" a fost 
-îștigată de sportivii clubului 
.Metalul", care au reușit aceas
tă performanță pentru a șaptea 
oară consecutiv. Am remarcat 
prezența la concurs a unui nu
măr mare de tineri de la Di
namo — Jilava precum și de la 
Steagul Roșu Brașov. în schimb 
semnalăm absența unor secții 
de prestigiu ca de exemplu 
C.A.U., Viitorul, Progresul etc.

Așteptăm ca inițiativa organi
zării crosurilor să fie preluată 
de cit mal multe cluburi și sec
ții de atletisrn.

TIMIȘ VASILIU

RUCBI

ambiția și curajul
să învingi obstacolele

Cine ar crede că în micul orășel de pe Dunăre, 
Cernavodă — 13 000 locuitori — sportul s-a in
tegrat plenar in viața și preocupările urbei. De 
la o simplă chestiune de ambiție, a devenit, cu 
timpul, o chestiune de prestigiu, de demnitate, 
de orgoliu local. Liceul este centrul întregii ac
tivități, punctul de atracție polarizant. Aici s-a 
creat o puternică bază materială pentru sport și 
e în continuă dezvoltare. Inventarul consemnează 
terenuri de : fotbal, baschet, handbal, volei, te
nis, pistă de elan, groapă de sărituri etc. Aici 
se desfășoară, cotidian, o activitate sportivă ne
întreruptă. întrecerile locale, ingenios concepute, 
ocupă tot spațiul dintre diferitele etape ale com
petițiilor fixe în calendarul central. Unul dintre 
principalii animatori ai acestei activități este 
Vicislav Zaioncicovschi, profesor de educație fi
zică la liceul din localitate, interlocutorul nostru.

din terasele tăiate în deal e terenul de baschet, 
cu zgură. Acum construim un teren de handbal. 
Am cărat 150 de mașini de pămint, a fost nevoie 
să consolidăm cu ziduri, ca-ntr-o podgorie, te
rasele, am făcut lucrări de dirijare a apelor, un 
adevărat sistem de canale și rigole. In prezent, 
terenul de tenis nu mai satisface toate cerințele, 
mai construim incă unul...

— Se joacă mult tenis la Cernavodă ?

La mulți le pare greu sau chiar foarte greu 
mișcare sportivă de masă auten-să determine o 

tică.
greu, nu e nici ușor. Totul este 
răbdarea și curajul să învingi

— Da, moda nu ne-a ocolit. Dar noi putem 
profita de curentul favorabil datorat lui Tiriac 
și Năstase. Cu tenisul, cu terenul am cîștigat 
mulți prieteni și, in același timp, sprijinitori. 
Cînd terenul e liber, vin cetățeni, tineri și vîrst
nici, care și-au procurat rachete și mingi, și ne 
roagă să-i lăsăm să joace pe terenul nostru. 
Uneori nu le dăm plasa ; ei iși întind o sîrmă și 
joacă.

De ce-i iăsați dacă nu vin la muncă ?

r

t.

SCHIMBUL
(Urinare din pag. I) 

acțiunii comune, astfel de probleme, da, sînt de natură să 
solicite atenția societății.

Fiindcă adultul nu este, nu poate fi un etern conferențiar 
perorînd atoateștiutor în fața unui parter alcătuit din băieți 
și fete cu ochii goi, fiindcă, pe de altă parte, nu rareori se 
întîmplă ca o inimă fierbinte, o minte iscoditoare să lucreze 
exemplar de energic într-un om care, după datele stării ci
vile, a atins vîrsta pensiei, dialogul generațiilor presupune o 
atitudine combativă împotriva formalismului. Circuitul de gîn- 
duri creatoare, schimbul de substanță etică dintre oameni 
aflați la vîrste diferite se dovedesc refractare la rigiditatea 
formulelor și, dimpotrivă, miraculos de active în ambianța unui 
organism social străin de prejudecăți inhibatoare.

Ca primă și esențială condiție apare, deci, cunoașterea 
reciprocă, spre care fiecare vîrstă să vină cu convingerea că 
are enorm de cîștigat, nimic de pierdut. Balanța pe care se 
măsoară acest gen de valori este fundamental dreaptă. Un 
lucru este cert - faptul că nu negociem credințe și adevăruri. 
In privința acestora, ne situăm cu toții de aceeași parte, a co
dului eticii și moralei comuniste - indiferent în urmă cu cîți 
ani ne-am născut. Dar ne îmbogățim dăruind generației ce
leilalte tot ce avem mai bun într-a noastră.

Cîștigăm de pe urma comprehensiunii reciproce cu care 
știm să ascultăm pledoaria pentru opiniile, ideile, gusturile, 
pasiunile celorlalți. Astfel, în moștenirea culturală valorile 
rămîn în permamență vii și se transmit nu în ciuda, ci dato
rită noilor interpretări, deplasării accentelor, prim-planurilor 
inedite, pe care le descoperă și le reliefează fiecare conti- 
gent de oameni potrivit experienței și sensibilității lor. Dar 
prima orientare către aceste valori nemuritoare a fost dată 
cu concursul direct al celor mai vîrstnici, profesori, părinți, 
tovarăși de muncă. Iar aceștia nu rămîn nici ei impermeabili 
la felul inedit în care strălucesc comorile clasice, asimilate 
de cei ce preiau ștafeta. Continuitatea presupune astfel mu
tații dialectice. Stabilitatea ansamblului e condiționată de fle
xibilitate.

Și dacă pentru un auditoriu de adolescenți-elevi o istorie 
a comerțului, pictată pe o cortină, se dovedea on element 
mai atracțios decît o morală ex-Cathedra, rețin, ca morală 
a fabulei, ideea schimbului necesar, triumfind mereu asupra 
învățămintelor cu sens unic.

• Săptămîna aceasta, echipa 
masculină de volei Rapid Bucu
rești va participa la jocurile 
din grupele sferturilor de fina
lă ale competiției continentale 
„Cupa cupelor“, care se află la 
prima ediție. Voleibaliștii fero
viari, conduși de maestrul eme
rit al sportului Aurel Drăgan, 
vor juca In grupa de Ia Flo
rența (Italia), unde urmează să 
intîlnească formațiile Sport 
Club Csepel—Budapesta, A.Z.S. 
Varșovia și Ourini Florența. 
Acestea vor juca sistem turneu, 
numai tur, In zilele de 9—11 fe
bruarie. Primele două clasate 
se califică pentru turneul final. 
Rapid se deplasează astăzi la 
Florența, unde va efectua ulti
mele antrenamente.
• După cum se știe, voleiba

listele de la Penicilina Iași s-au 
calificat pentru turneul final al 
„Cupei cupelor“, care se desfă
șoară între 9—11 martie, la Pa
ris. Formația din Iași iși va în
cepe pregătirile peste cîteva 
zile în vederea jocurilor deci
sive, avînd de înfruntat cunos
cutele echipe : T.S.K.A. Sofia, 
Wisla Cracovia și T.S.K.A. Mos
cova. Pînă la turneul amintit, Pe- 
cilina va susține primele jocuri 
oficiale ale returului diviziei 
A, programate în luna februa
rie. Bunăoară, miercuri 21 fe
bruarie, joacă în Capitală, cu 
Dinamo — un meci derbi pen
tru prima poziție în clasament.

• Federația de volei a apro
bat, totuși (!?) transferul jucă
torului Ion Cristian de la Ra
pid la clubul Steaua, cu un an 
carantină 1 In această situație, 
se pune întrebarea cum va juca 
și ce randament mai poate da 
voleibalistul Ion Cristian 
cadrul lotului republican 7

In schimb, aflăm că din 
mația feroviară face parte, 
drept de joc, tînărul Ion 
brescu, venit de la Progresul 
Timișoara ; un nume mai puțin 
cunoscut, dar care promite 
mult.

• Sîmbătă, 10 februarie, se 
inaugurează returul diviziei A 
la volei pentru echipele femi
nine și masculine. în Capitală 
sînt programate șapte meciuri, 
dintre care rețin atenția : Pro
gresul — Electra București 
(3—1, In tur), se dispută sîmbă
tă, și I.E.F.S. — Tractorul Bra
șov (2—3 în tur), duminică II 
februarie, în sala Floreasca, de 
la ora 11. Prima clasată în 
campionatul feminin, Rapid, 
joacă la Timișoara, iar Penici
lina lași se deplasează la Con
stanța, unde întîlnește forma
ția locală „Farul“.

In cadrul pregătirilor prile
juite de „Turneul F.I.R.A." 
pentru juniori ce va avea loc 
în țara noastră între 18—24 a- 
prilie, ieri a avut loc pe Sta
dionul Tineretului din Capitală 
un meci de verificare a Lotului 
A de juniori care a avut drept 
partener de joc echipa „Olim
pia“ București. Lotul de juniori 
a folosit numai jucători din 
Capitală, urmînd ca de dumini
ca viitoare, să participe la pre
gătiri și jucători selecționați 
din provincie (Constanța, Sibiu, 
Iași și Suceava). întilnirea de 
ieri, disputată pe zăpadă, a fost 
antrenantă, procedeul tehnic 
preferat de jucători fiind în a- 
ceste condiții... placajul. Au în
vins juniorii din Lotul A pe 
cei de la „Olimpia“ cu scorul 
de 32—16 (10—8). Desigur, că 
mai este suficientă vreme pînă 
la turneul din aprilie, dar apre
ciem seriozitatea și rîvna de 
care dau dovadă tinerii rugbiști 
ca și grija cu care sînt încon- 
juraiți de forurile de specialita
te. De pregătirea echipei se o- 
cupă antrenorii : Denichi, Don- 
ciu, Carnabel și Vizitiu.

Duminica viitoare, în cadrul 
„Cupei de iarnă", selecționabi- 
lii vor fi împărțițî In două e- 
chipe și vor juca astfel : Lotul 
I cu Rapid și Lotul II cu A.S.E.

GABRIEL FLOREA

— Nu e nici 
să ai ambiție, 
obstacolele. Obstacole care țin de oameni. Sint 
cele mai dificile de trecut, unii nu ințeleg rostul 
sportului : apoi obstacolele care țin de condiții. 
Sportul pentru toți este o chestiune ce se rezol
vă, după mine, pe plan local. Părerea mea și a 
multor colegi profesori este că dacă ar pune 
umărul toți factorii, sportul de masă n-ar rămi- 
ne mereu în faza de deziderat. Trebuie început 
cu copiii. Sportul să fie un obiectiv pe care să-l 
urmărească școala, mai susținut și mai respon
sabil. Depinde de director, depinde de ceilalți 
profesori. Dacă ei au făcut sport și le place, vin 
și ajută. Cazul nostru e fericit. Avem un direc
tor care a jucat fotbal. Depinde, sigur, în mare 
măsură, de ceea ce face U.T.C.-ul, depinde de 
organele sportive, de inspectorat. Dar mai ales 
de cei din propria localitate. Trebuie să te zbați... 
Cind am venit la liceu, acum doi ani, am găsit 
două mingi de handbal rupte. Ca să vă spun 
cum și ce am făcut să ajung la ceea ce avem 
astăzi, e mai greu.

— E ceva delicat. Nu-i poți refuza. E o ches
tiune de tactică. Dacă nu-i las, nu-i atrag spre 
sport, nu mi-i apropii. Măcar cu vorba să ne 
sprijine in acțiunile noastre, deocamdată, dacă 
nu cu fapta. Acum 10 ani se spunea că tenisul 
e un sport aristocratic. Astăzi, toți copiii, toți 
tinerii visează să joace tenis. Se poate juca tenis 
nu neaparat in pantaloni scurți, ghete Addidas 
și cu rachete și mingi Dunlop. Nu asta e impor
tant. Important e că tenisul dezvoltă forța, vi
teza la tineri, are un rol compensator in efortul 
intelectual, e un deconector al stării nervoase. 
In același timp, tenisul iți dă, de la inceput, emo
țiile intrecerii, o minge cu care-1 bați pe adver
sar face să simți bucuriile victoriei...

— Din ce-mi spuneți aș putea să ințeleg că se 
joacă numai tenis și se neglijează alte sporturi. 
Ciți copii, de exemplu, joacă handbal ?

— E vorba de bani ? N-aveți fonduri ?
— Nu scrie nicăieri că școala are fonduri pen

tru un capitol numit sport. Dacă directorul e in
teresat, dă, că se poate — e drept, formele biro
cratice îți dau bătaie de cap — dacă nu... Nu cu 
banii se începe sportul. Cu munca, cu pasiunea. 
Școala noastră e așezată pe deal. Terenul e în 
pantă. Ne-am construit, mai intii, un teren de 
volei. Copiilor, tinerilor le plăcea voleiul. Lu
cram pînă și în orele de educație fizică, apoi 
după amiezile. Am tăiat maluri, am cărat pămint, 
am adus reziduuri de la fabrica de ciment. Pe 
urmă am făcut un teren de tenis de cîmp. Tot 
așa. Cu elevii, cu tinerii din oraș. Astăzi, pe te
renul nostru se pot juca meciuri din „Cupa Da- 
vis". E perfect. Suprafața e din ciment și e vop
sită, în întregime, cu duco (ne-a costat 3 000 de 
lei numai vopseaua), trasată cu linii albe de 
vopsea, și e împrejmuită cu plase de sirmă. 
V-am spus, e in pantă. De fapt baza sportivă nu 
e altceva decit o succesiune de terase. Pe una

— Nu, cituși de puțin. In anii I—IV avem 250 
de elevi. Fiecare clasă are echipa ei de handbal, 
de fete și de băieți. Se înțelege, nu fac un singur 
„campionat de școală" cu ei, tur și retur, ci, o- 
dată cu fiecare finală, incepem altul. Și tot așa 
și cu alte sporturi. Atletismul are și el destui 
amatori. Elevii noștri au ocupat locuri fruntașe 
in faza pe județ sau la finala pe țară a „Cro
sului tineretului“ sau a celorlalte .competiții ini
țiate și organizate de U.T.C.

— Sînteți, in general, după cum văd, adeptul 
propagandei concrete pentru sport.

Ieri pe stadionul Progresul: fotbal pe zăpadă intre Sportul Studențesc și Progresul 
Foto ■ EM. TĂNJALĂ

ECHIPA 
REPREZENTATIVA 
A PLECAT, IERI, 

IN FRANȚA

M. L.

MERIDIAN
• „Festivalul șahist" din O- 

Ianda, urmărit cu viu interes 
în aceste zile, și-a desemnat 
invingătorii în turneele mascu
line. Reprezentantul României 
In grupa maeștrilor internațio
nali. inginerul THEODOR GHI- 
ȚESCU, a obținut un remar
cabil succes, terminind pe pri
mul Ioc al clasamentului, la e- 
galitate cu argentinianul 
Uel Quinteros, fiecare cu 
puncte din 15 posibile.

Turneul marilor maeștri 
fost cîștigat de fostul campion 
mondial Mihail Tal (U.R.S.S.) 
cu 10,5 puncte din 15 posibile.

în concursul feminin, cu două 
runde înainte de încheiere, pe 
primul loc al clasamentului a 
trecut Hardston (Anglia) —11,5 
puncte. La o jumătate de punct 
urmează Elisabeta Polihroniade 
(România).
• în turul IV al ..Cupâi An

gliei“ la fotbal, echipa Leeds

Mi
10,5

a

gyle.

United, viitoarea adversară a
formației Rapid București în
„Cupa Cupelor“, a învnis C’J
scorul de 2—1 pe Plymouth Ar-

După o săptămînă de 
antrenamente zilnice, 
timp în care a susținut 
și două partide de veri
ficare, echipa națională a 
plecat ieri dimineață, pe 
calea aerului, în Franța, 
de unde-și va continua 
drumul în Spania. Au 
făcut deplasarea 17 ju
cători : Răducanu, Ada- 
mache — portari ; Săt- 
măreanu, Boc, Dinu, De- 
leanu, Sameș, Hajnal — 
fundași ; Dumitru, Bolil- 
ni, Beldeanu — 
cași ; Troi, Dobrin, 
mitrache. 
brovSchi, 
înaintași.

înaintea
nului de Paris, antreno
rul principal al tricolori
lor, Valentin Stănescu, 
ne-a încredințat. în ho
lul aeroportului interna
țional Otopeni, următoa
rea declarație : „Sînt pe 
deplin mulțumit de felul 
in care sclecționabilii au 
înțeles să se pregătească 
și să se comporte în săp
tămîna care a trecut. Ieri 
(n.r. sîmbătă), în meciul 
cu Petrolul, echipa s-a 
arătat cu un progres față 
de partida de miercuri cu 
lotul de tineret, a jucat 
mai bine, mai organizat, 
ceea ce înseamnă că ju
cătorii au inceput deja să 
asimileze noua idee de 
joc preconizată : 4—3—3, 
cu un mijlocaș de acope-

mijlo-
Du-

Lucescu, Dcm- 
Iordănescu —

decolării avio-

bine zis 
fata fun- 
Un 4—1 — 
retras si 

de mese
care pie

tre-

rire, mai
cu un libero în 
dașilor centrali. 
2—3, cu Dobrin 
două extreme 
rie. Turneul in 
căm azi (n.r. ieri) 
buie să-mi răspundă, in 
primul rînd, dacă Sameș 
este sau nu apt de titula
rizare pe postul de fun
daș central stingă. In ca
zul unui răspuns afirma
tiv, Dinu va fi „împins" 
în față, zonă în care se 
simte cu mult mai în lar
gul lui. De asemenea, 
rămîne de văzut în ce 
măsură se vor integra în 
echipă tinerii Ilajnal, 
Beldeanu, Boldni și Troi"

MECIURI AMICALE
• Rapid — Metalul 3—2 

(2—1). Giuleștenii au e- 
șuat în intenția lor de a 
juca sîmbătă la Snagov. 
cu echipa națională, fiind 
nevoiți să se mulțu
mească cu un partener 
mai puțin redutabil : Me
talul București. Cit a fost 
Dumitriu II în teren, Ra
pid a mai încropit cîte 
Ceva, după schimbarea 
lui Niki, însă, echipa s-a 
debusolat complet. A ju
cat confuz, cu pase la în- 
tîmplare. Autorii goluri
lor : Neagu (două) și Du
mitriu III (pentru Ra
pid), respectiv Radoi si 
Sîrbu.

• Progresul — Sportul 
Studențesc 0—0. Echipele 
au furnizat o dispută piă 
cută, echilibrată Intere
santă perseverența cu

Ola
In

care antrenorul 
transformă înaintașii 
fundași ! Ultima expe
riență : Octavian lonescu, 
care ieri a jucat alături 
de Kraus, în defensiva 
Sportului studențesc

• La rugămintea antre
norului Progresul Bucu
rești, Eugen Iordache, 
facem cunoscut că jucă
torii Giron, Sandu Ion și 
Pislaru au fost scoși, 
temporar, din lotul ,,ban
carilor“, fiind vlnovați de 
„acte de indisciplină și 
beții repetate“.

FLOREA VOINEA - 
SCOS DIN LOTUL 

ECHIPEI STEAUA !
Absența lui Florea Voi- 

nea din lotul deplasat de 
■ Steaua in turneul din Si

ria și Liban nu a putut 
trece neobservată.

— Ce s-a intîmplat, 
Voinea ? Ești accidentat9

— Nu. La Brașov, unde 
Steaua s-a pregătit între 
10 și 25 februarie, am a- 
vut un diferend cu antre
norul'Constantin. Și cum 
antrenorul are întotdeau
na dreptate, eu am fost 
trimis acasă, la Bucu
rești, și scos din lotul e- 
chipei. Nu știu dacă tem
porar sau definitiv. Am 
fost ofertat de echipa an
trenată. de Titi Teașră. 
F. C. Galați, dar am de
clinat propunerea, în 
așteptarea unui răspuns 
ferm din partea conduce
rii clubului Steaua

DUMITRU VIȘAN

— Altfel nu se poate. Nu vă spun o noutate, 
dacă nu te zbați, dacă nu insiști nu rezolvi ni
mic. Nu am de gind să vă spun cum am făcut 
rost de fonduri, că, oricum, pe lingă muncă pa
triotică mai trebuie și ceva bani. Am dat, une
ori, bani din buzunar. Dar gindesc că paguba 
nu-i așa mare față de realizări. S-au găsit mij
loace financiare. Sint peste tot, dar oamenii trec 
pe lingă ele, scapă prilejul. Avem asociație spor
tivă. în loc de 50 de bani, toți membrii au con
simțit să dea mai mult. Au văzut că dacă vor să 
joace volei, handbal, fotbal, baschet avem nevoie 
de mingi. Cum se joacă la noi tot timpul și cum 
mingile sint de calitate slabă, tot la două săptă- 
mini rupem cite una. In fond de ce nu i-am de
termina pe oameni, explicindu-Ie că din prac
ticarea sportului ciștigă ei și nu altcineva, să in
vestească, din convingere proprie, și ceva bani 
in baza materială de care beneficiază ? Cu mun
ca de lămurire in sensul acesta, am făcut ceva. 
Știți ce ? Avem și 10 biciclete. Sint ale școlii. 
Le folosim pentru ciclism. Un sport care iar se 
cere reconsiderat la noi. Nimic mai frumos ca 
turismul pe biciclete. Turismul de scurtă sau 
lungă durată. Anul trecut am făcut, cu un grup 
de elevi, o excursie de 2 săptămini — peste 1 000 
de km — in Bulgaria. Avem corturi, saci de 
dormit. Anul acesta proiectele sint și mai în
drăznețe : Turcia cu Istanbulul, Bosforul sau 
Italia cu Veneția...

— Cit timp dăruiți sportului ? Sinteți ajutat de 
colegi ?

— Tot timpul, cînd nu dorm. Stau la o sută de 
metri de școală. Nevastă-mea, mai in glumă, mai 
in serios, mă întreabă uneori dacă m-am cununat 
cu școala, eu sportul... Dar m-ați intrebat dacă-s 
ajutat. Nu mă pot plinge, sint ajutat. De fapt 
sint ajutat, sau mai exact, eu ajut organizația 
U.T.C. și asociația sportivă a elevilor. In calitate 
de locțiitor al secretarului de partid pe școală, 
chiar am această obligație. Am un coleg de limba 
română venit de la Timișoara care a mai jucat 
tenis și pe profesorul de matematică. Ei doi mă 
ajută, că le place sportul și au rămas entuzias- j 
mâți de ceea ce s-a realizat. Inimoși pen- ■ 
tru tenis mai sînt două școli generale, 
lată că avem condiții — participanții — să 
facem un campionat. Două ediții : una pe zgură, I 
alta pe ciment. Instituim și premii. De la școlile 
generale 1 și 3. cițiva profesori au venit la noi 
și au urmat un fel de cursuri de inițiere. La noi 
e un fel de centru unde se învață tenisul. Așa 
Să se introduce și acolo.

— Ce considerați că se mai poate face pentru 
ca sportul in școală, și nu numai aici, să capete 
un alt statut, să devină o activitate îndrăgită, să 
pasioneze, să intereseze pe orice tinăr ?

— Toți sintem de acord că nivelul de trai din 
ce in ce mai bun a dus la creșterea unor gene
rații foarte bine dezvoltate fizic : tinerii sint 
inalți, frumoși, optimiști. Dar ei sint slab pregă
tiți fizic. Ceea ce e altceva. De aici o serie de 
defecțiuni și insuficiențe de ordin fizic : ați vă
zut, unii obosesc repede, alții nu au forță și vi
teză, iar intre tineri — fete și băieți — sint foarte 
mulți care nu știu să alerge, ori au mersul urit. 
Eu consider că doar cele 2 ore de educație fizică 
pe săptâmină prevăzute in programa școlii sint 
de departe insuficiente. Prea puțin pentru un 
program care să cuprindă exerciții fizice, jocuri 
și activități de agrement. Trebuie ca tinerii să 
aibă la dispoziție mai mult timp ca ei singuri, 
voluntar, din proprie convingere, să-și corecteze 
deficiențele de ordin fizic — morfologic. Se face, 
apoi, puțin din punct de vedere teoretic pentru 
educația lor : nu cunosc exact efectele exerci- 
țiilor fizice, a mersului pe jos, a mersului pe bi
cicletă. a înotului... Problema se pune mai acut 
Ia fete, băieții joacă, oricum, fotbal și fac miș
care. Stau in clasă 40 de inși, atmosferă viciată, 
merg acasă, mănincă, se apucă de pregătitul lec
țiilor. Cînd se deconectează, cind se reîmprospă
tează ca să capete noi puteri și energii, să re
ziste la efortul intelectual ? Ce-i mai grav că 
părinții nu-și pun asemenea intrebări capitale. 
Dacă colegii noștri, profesorii, la orele de diri- 
genție s-ar ocupa mai mult să le vorbească ele
vilor de sport, de olimpiade, să le prezinte mari 
figuri din arene... E moda tenisului. Puțin se 
știe. Nu se cunoaște regulamentul. Nu-s Cărți. 
Sint oameni care iubesc sportul, dar care cunosc 
și înțeleg mai mult sau mai puțin o disciplină i 
sau alta. Mai sînt, așadar, multe de făcut. Noi 
am reușit doar o parte...

VASILE CABULEA



de peste hotare
Stane Dolanț

Emil Bodnaraș

BELGRAD 4. — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : Tovarășul 
Stane Dolanț, secretarul Bi
roului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a avut sîmbătă, 
la Liubliana, o convorbire cu 
tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bomân, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care 
se află la odihnă în R.S.F. 
Iugoslavia.

La convorbire au partici
pat Danița Iurkovici, mem
bru al secretariatului C.C. 
al U.C. din Slovenia, și am
basadorul României la Bel
grad, Vasile Șandru.

După convorbire, Stane 
Dolanț a oferit o masă în 
cinstea oaspetelui român, la 
care au participat Edvard 
Kardeli, membru al Consiliu
lui Federației, și Franț Popit, 
președintele C.C. al U.C. din 
Slovenia.

Convorbirile și masa s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Tensiune pe piețele 
monetare occidentale
Guvernul R. F. a Germaniei a adoptat, în ultimele zile, 

o serie de acțiuni energice în vederea îngrădirii operațiu
nilor monetare internaționale speculative și a descurajării 
afluxului de dolari care s-a abătut asupra pieței vest-ger- 
mane (după cum s-a anunțat, Bundesbank-ul a fost nevoit 
să absoarbă, în numai două zile, cca. un miliard 
pentru 
mane).

a putea menține actuala paritate a mărcii

instituite plasează 
externe din Repu-

de dolari, 
vest-ger-

Evoluția situației

din Indochina
Astăzi, întrevederi preliminare la Paris între 

cele două părți sud-vietnameze
Delegația Guvernului Revo

luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
Conferința de la Paris privind 
Vietnamul, a dat publicității 
un comunicat prin care infor
mează că, la 5 februarie a.c., 
la Centrul de conferințe in
ternaționale din capitala fran
ceză, de pe Avenue Kleber, va 
avea loc o întrevedere preli
minară a
competenți ai 
părți sud-vietnameze. La a- 
ceastă întrevedere vor fi exa
minate condițiile desfășurării, 
în viitorul apropiat, a consul
tărilor dintre cele două părți,

prevăzute în acordul privind 
încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam.

Saigon : Un grup de ofițeri 
americani ți ai armatei 
Vietnam care fac parte 
Comisia mixtă militară 

dripartită.

R.D. 
din 

cva-

reprezentanților
celor două

La Saigon a avut loc, la 4 
februarie, prima ședință co
mună a Comisiei internațio
nale de control și supraveghe
re, formată din reprezentanții 
Canadei, Indoneziei, Poloniei 
și Ungariei, și a Comisiei 
mixte militare cvadripartite, 
din care fac parte reprezen
tanții Republicii Democrate 
Vietnam, Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, 
S.U.A. și administrației sai- 
goneze.

• IN CITEVA NUMERE 
ALE ZIARULUI „PANORA
MA“. care apare la Maracaibo, 
al doilea mare oraș al Vene- 
zuelei, au fost publicate s" 
semnările de călătorie 
România ale scriitorului 
lumbian German Arciniegas. 
Sub titlurile „Bucureștiul văzut 
din tramvai“, „Mănăstirile din 
Moldova“, cunoscutul om de 
litere își împărtășește impre
siile culese in timpul călătoriei 
prin țara noastră, pe care a 
cunoscut-o în calitate de parti
cipant la cea de-a treia Con
ferință mondială de cercetare a 
viitorului, desfășurată la 
rești.

Articolele lui German 
niegas au fost reluate

in
dili 
co

Bucu-

Arci- 
de o 

serie de alte publicații din Ve
nezuela, precum și din Co
lumbia și Ecuador.

Măsurile 
investițiile 
blica Federală a Germaniei sub 
un control riguros și reduc 
practic la zero împrumuturile 
întreprinderilor vest-germane 
către străinătate.

Helmut Schmidt, ministrul 
vest-german de finanțe, a de
clarat presei că guvernul este 
hotărît să apere paritatea ac
tuală a mărcii, optînd pentru 
un control sever al mișcărilor 
de capitaluri în locul instituirii 
cursului flotant al monedei 
vest-germane sau al unei duble 
piețe de schimb, soluție adop
tată cu două săptămîni în urmă 
de guvernul italian.

La Washington, măsurile lua
te de Bonn sint considerate ca 
o nouă respingere a tezelor a- 
mericane privind libera apre
ciere a monedelor pe piața de 
schimb. De asemenea, în capi
tala S.U.A. se afirmă că exce
dentele de rezerve și surplusu
rile comerciale persistente ale 
R. F. a Germaniei ar fi justifi
cat o ajustare a monedei vest- 
germane, ajustare prin care

găsit unmarca R.F.G. și-ar fi _ 
nou punct de echilibru în ra
port cu dolarul.

★
Referindu-se la recentele fluc

tuații ale principalelor monede 
occidentale, în special in raport 
cu dolarul american, și la de
plasările de capitaluri pe piețele 
vest-europene, cunoscutul eco
nomist francez Jacques Rueff a 
declarat că „țările occidentale 
nu vor regăsi o monedă decît 
atunci cînd masa balanțelor de 
dolari sau euro-dolari va fi con
solidată. și convertibilitatea do
larului restabilită“.

NOI INCIDENTE
LA BELFAST

Puternică explozie la 
un hotel central

Va fi salvată
Veneția ?

industriale create la 
marginea orașului, 
Mestre și Marghera 
(acțiune ce provoacă 
ridicarea nivelului 
apei).

Pentru studierea și 
elaborarea unor mă
suri de rigoare care 
să schimbe situația, 
a fost înființat 
altfel mai

Bătălia pentru sal
varea Veneției, oraș 
construit în Evul Me
diu pe 118 insule si
tuate într-o lagună 
a Mării Adriatice, 
amenințat de o sum
bră perspectivă, a 
înregistrat în luna 
octombrie a anului 
trecut un prim suc
ces : Senatul italian 
a votat „legea celor un comitet 
300 miliarde lire pen
tru Veneția“. Pen
tru a intra în vigoa
re, această lege tre
buie să fie aprobată 
și de Cameră. Dez
baterea fusese ini
țial anunțată, pentru 
ziua de 24 ianuarie. 
Presa italiană 
formează însă 
această dată a 
amînată pentru 
februarie. Legea 
cadru de salvare 
Veneției ridică . 
nele probleme 
principiu și

în
că 

fost 
12
a 

u- 
de 

.1 ' ,i sistem,
cu implicații multi
ple, căile și modali
tățile de soluționare 
a situației orașului 
fiind diferite.

Intre timp, în pre
să apar frecvent, 
știri alarmante des-

de 
demult 

interna- 
lipsă de 
s-a rea- 

nimic.

Pentru prețul u trei ziure...
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Prietenie frățească 
și colaborare rodnică
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25 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI 
TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE Șl 
ASISTENTĂ MUTUALĂ ROMÂNO-SOVIETIC

Data de 4 februarie 1948 
se înscrie ca un moment me
morabil în cronica relațiilor 
româno-sovietice : semna
rea primului Tratat de pri
etenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică — 
document de inaltă semnifi
cație politică, cu efecte pro
funde asupra evoluției rela
țiilor româno-sovietice. 
niversarea aceasta 
juiește, o dată mai 
evocarea relațiilor de 
etenie trainică și colaborare 
multilaterală dintre poporul 
român și popoarele sovie
tice, dintre cele două țări 
socialiste.

De-a lungul anilor, sen
timentele de stimă și prețuire 
reciprocă și-au găsit nu o 
dată expresia în manifestări 
și acțiuni de solidaritate in- 
ternaționalistă ale comuniști
lor, ale clasei muncitoare din 
cele două țări, ale poporu
lui român, și popoarelor 
Uniunii Sovietice. După în
făptuirea insurecției armate 
de la 23 August 1944, cînd 
poporul român s-a angajat 
cu întregul său potențial în 
lupta pentru zdrobirea hit- 
lerismului, sîngele vărsat în 
comun de ostașii români și 
sovietici pe fronturile anti
fasciste a pecetluit pentru 
totdeauna prietenia dintre 
popoarele noastre.

In anii socialismului, prie
tenia româno-sovietică a do- 
bîndit temelia trainică a co
munității de orînduire, de 
ideologie, de țeluri în lupta 
pentru cauza socialismului, 
progresului și păcii în lume. 
Tratatul semnat la 4 februa
rie 1948 a consfințit o nouă 
etapă a legăturilor reciproce 
după 
populare 
tră, Ie-a 
ter de 
a creat 
pentru 
cirea continuă a 
dintre cele două țări și po
poare. Preocuparea pentru 
întărirea continuă a priete
niei și colaborării româno- 
sovietice s-a înscris și se în
scrie pe un loc central în 
politica externă a României 
Socialiste. Ea a constituit și 
constituie o parte integrantă 
a activității internaționaliste 
desfășurată de partidul șl 
guvernul țării noastre pentru 
dezvoltarea relațiilor frățești 
de colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste, por
nind de la 
asemenea 
intereselor 
cialiste în 
continue a 
întregului 
cauzei socialismului și păcii.

Un eveniment de deosebită 
importanță în evoluția as- 
cedentă a relațiilor de cola
borare multilaterală dintre 
România și Uniunea Sovie
tică, l-a constituit semnarea, 
la 7 iulie 1979, a noului Tra
tat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
cele două țări. Expresie a 
stadiului actual al relațiilor 
dintre cele două țări socia
liste, a voinței popoarelor 
român și sovietic de a în
tări și în viitor, în spiritul 
internaționalismului socia
list, prietenia lor, noul Tra
tat reflectă, totodată, posibili
tățile sporite ce s-au creat ca 
urmare a progreselor rea
lizate de cele două țări în 
edificarea socialismului, în 
opera de construire a socie
tății comuniste. Dezvoltînd 
în condițiile actuale preve
derile tratatului anterior, a- 
cest important document a 
stabilit pe o nouă perioadă 
de 20 de ani cadrul colaboră-

A- 
prile- 
mult, 
pri

rii multilaterale dintre cele 
două țări pe baza principiilor 
marxism-Ieninismului și in
ternaționalismului socialist, 
ale egalității depline în drep
turi, respectării suveranității 
și independenței naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării tovă
rășești și avantajului reciproc. 
Au fost create noi premise și 
au fost deschise perspective 
largi și rodnice pentru dez
voltarea continuă a prieteni
ei și alianței trainice dintre 
cele două țări și popoare.

O contribuție majoră la 
dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de prietenie și co
operare româno-s.ovietice au 
avut-o, fără îndoială, con
tactele reciproce dintre con
ducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări și, înainte 
de toate intilnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev.

Relațiile de prietenie și 
colaborare frățească româno- 
sovietice s-au dezvoltat și a- 
dincit permanent in toate 
domeniile : politic, economic, 
tehnico-științific, cultural.

Pe plan economic, ampli
tudinea acestei colaborări 
se reflectă, între altele, 
în faptul că in comer
țul exterior al României, <J- 
niunea Sovietică deține pri
mul loc. Realizările dobîn
dite de cele două țări in 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție au creat și creează 
noi posibilități pentru extin
derea și diversificarea conti
nuă a cooperării economice in 
diferite domenii. Este sem
nificativ în acest sens că, 
pentru perioada 1971-1975 s-a 
prevăzut o creștere cu 32 la 
sută a volumului schimburi
lor comerciale româno-so
vietice în comparație cu pe
rioada 1966-1970. Departe de 
a se rezuma la schimburile 
comerciale, relațiile econo
mice româno-sovietice îm
brățișează o mare varietate 
de forme și domenii, în care 
un loc tot mai important îl 
ocupă cooperarea și speciali
zarea în sectoare din cele 
mai diverse și largi. La ul
tima sesiune a Comisiei in- 
terguvernamentale româno- 
sovietice de colaborare eco
nomică — de pildă — s-a că
zut de acord asupra unor 
măsuri concrete în vederea 
finalizării unor acțiuni de 
specializare și cooperare in 
domenii din cele mai dina
mice ale progresului tehnic 
cum ar fi industria electro
nică și de automatizare, in
dustria de mașini-unelte și 
mecanică fină, industria con
structoare de mașini grele 
energetice etc. Concomitent 
cu schimburile economice și 
tehnico-științifice se dezvol
tă permanent legăturile cul
turale româno-sovietice, fac
tor important în adincirea 
cunoașterii reciproce, în în
tărirea prieteniei româno- 
sovietice.

Ca state socialiste vecine 
și prietene, România și 
U.R.S.S. desfășoară o susți
nută activitate pe pian in
ternațional în lupta pentru 
promovarea păcii si securită
ții in Europa și în Întreaga 
lume.

împlinirea a 25 de ani de 
la semnarea primului Tratat 
româno-sovietic constituie un 
prilej pentru poporul, pentru 
tineretul nostru, de a trans
mite poporului, tineretului 
sovietic un salut călduros și 
urări de noi succese în mă
reața operă de construire a 
comunismului in înflorirea 
continuă a patriei lor.

puterii 
noas- 

earac- 
internațional, 

amplu cadru 
și adin- 
relațiilor

instaurarea 
în 'țara 
conferit 

act 
un 

lărgirea
Despre dimensiunile fenomenului ne pu

tem da seama si în lumina datelor furnizate 
de ancheta lui' THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR în ce privește numărul violărilor 
legislației în vigoare. Anul trecut, de pildă, 
organele de inspecție au descoperit circa 
42 000 de violări ale legislației asupra mun
cii minorilor (ceea ce reprezintă o creștere 
cu peste 20 la sută în comparație cu anul 
1971). Și, dacă ținem seama că depistarea 
unui mai mare număr de violări ale legii 
privind munca minorilor a avut loc în îm
prejurările unei diminuări accentuate a e- 
fectivelor organelor de inspecție înțelegem 
de ce cotidianul american citat afirmă că 
violările depistate „nu reprezintă decît vlr- 
ful unui iceberg“ și relevă că „se asistă în 
ultimii ani (în S.U.A.) Ia o amplificare a 
folosirii copiilor în ferme ca și în indus
trie și servicii“. Fără a intra în prea multe 
amănunte în ce privește cauzele acestei si
tuații, autorii anchetei din cotidianul ame
rican notează lapidar că „se remarcă ten
dința unor întreprinzători de a folosi mina 
de lucru foarte ieftin pe care o reprezintă 
copiii". Observația, să recunoaștem, ne aduce 
în „miezul"

Pornind de la constatarea că actualmente 
cel puțin 500 000 de copii diri Statele Unite 
sint folosiți (în pofida legislației în vigoa
re) la diferite munci în agricultură, indus
trie și servicii, ziarul THE CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR a întreprins o anchetă 
în legătură cu modul in care se aplică, în 
fapt, dispozițiile legale privind munca mi
norilor. Legislația federală e astfel conce
pută incît, în principiu interzice folosirea 
muncii copiilor sub 14 ani (cu unele extepții 
și cu stipularea precisă că, oricum, copiii 
sub 14 ani nu pot munci mai mult de trei 
ore pe zi). Dar, așa cum constată ziarul a- 
mintit, textele și regulamentele foarte di
ferite, de la stat la stat lasă „foarte multe 
portițe care permit folosirea muncii mino
rilor“. In același timp, slabele mijloace de 
control și „numărul ridicol de mic al ins
pectorilor“ (corpul de inspectori al lui State 
Division of Industrial Welfore — organul e- 
xecutiv specializat — a fost redus la circa 
o treime în ultimii ani) fac ca foarte mulți 
patroni să exploateze in liniște munca unor 
copii, plătindu-Ie „salarii" care, potrivit ia
răși ziarului citat, reprezintă în multe ca
zuri (cum s-a constatat la Chicago) prețul 
«... trei ziare.

considerentul că 
relații corespund 
fiecărei țări so- 
parte, creșterii 
forței și unității 
sistem socialist.

în capitala Irlandei de Nord, 
Belfast, a d---- .2.
atmosferă 
mare a _ _ 
dentelor. . De la începutul săp
tăminii, au pierit în total, nouă 
persoane, trei dintre ele în ul 
timele 24 de ore. O puternică 
explozie a avariat hotelul 
„Wellington Pară“, din centrul 
orașului, care suferise un atac 
similar în urmă cu un an. Nu 
au fost înregistrate victime, da
torită unui avertisment primit 
de poliție cu 25 minute înainte 
de producerea exploziei. O altă 
bombă a fost plasată la bordul 
unui camion-cisternă gigant (ce 
conținea 20 000 litri benzină), 
parcat în fața redacției ziaru
lui „The Belfast Telegraph“. 
Prevenite, de asemenea, prin- 
tr-un telefon anonim, autorită
țile au fost nevoite să proce
deze la evacuarea zonelor în
vecinate. O echipă de geniști 
au reușit să dezamorseze ■ 
bomba.

domnit simbătă o 
de tensiune, ca ur- 

recrudescenței inci-

lucrurilor.
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R CENTRALĂcultori ai Veneției 

insulare s-au mutat 
în zona industrială 
de pe uscat. Astfel 
— scrie ziarul „Le 
Figaro“, în cursul 
ultimilor ani, 60 000 
de persoane au pă
răsit Veneția.

Pentru salvarea 
lagunei, repopularea 
orașului și conserva
rea patrimoniului ar
tistic, s-a propus re
ducerea secțiunii ce
lor trei canale 
intrare în port (Lido, 
Malamocea și Chiog- 
gia), construirea 1 u- 

'■ ’ închi
dere a lor pentru ca
zurile de flux și re
flux excepționale, re
nunțarea la a treia 
zonă industrială, în
lăturarea surselor 
poluante etc.

Localnicii au mai 
ridicat o problemă : 
după ce legea va fi 
aprobată de Cameră, 
cine va răspunde de 
restaurarea orașului? 
Ei nu sint de acord 
cu restaurarea pa
tronată de marile 
societăți imobiliare, 
deoarece consideră 
că nu pot fi salvato-

țional. Din 
fonduri, nu 
lizat însă 
Semnalul de alarmă 
a fost dat din nou 
în 1966, cînd fluxul _ ...

mării, nor porți de 
m. a 
Piața

San Marco, inundînd 
cea mai mare parte 
a orașului. UNESCO 
a lansat atunci un 
apel de salvare a 
Veneției și propune
rea de ase elabora 
un studiu aprofun
dat, cu participarea 
experților din toate 
țările lumii.

In ultimii ani, a 
fost construită o a 
treia zonă industria
lă și a fost săpat un 
„canal al petrolului“.. 
Toate acestea,

puternic 
înalt de 
pătruns

al
1,95 
în

de
Noi atentate comise în Ir

landa de Nord in cursul nopții 
de sîmbătă spre duminică, con
cretizate în special în atacuri 
cu focuri de armă automată 
trase din goana automobilelor 
de către persoane neidentifi 
cate, au făcut ca, în zorii zilei 
de 4 februarie, totalul persoa
nelor ucise in Ulster de la iz
bucnirea, aici, în anul 1969, a 
actelor de violență cu substrat 
politic, să se ridice la 706 din
tre care 12 și-au pierdut viața 
în ultima săptămînă.

: 'itM'

1^® '11 =

IN CAPITALA EGIPTEA
NA vor începe la 7 februa
rie lucrările celei de-a doua 
conferințe, a Federației Uni
versităților Arabe. Pe ordi
nea de zi a conferinței figu
rează probleme legate de ro
lul universităților în dezvol
tarea economică a țărilor a- 
rabe, căile de consolidare a 
cooperării dintre instituțiile 
de învățămînt superior din 
țările, arabe, precum și rolul 
cercetării științifice în socie
tate. La reuniune vor parti
cipa si reprezentanți ai 
U.N.E.S.C.O. și ai Federației 
Internaționale a Universită
ților.

{dnema

S'

F

&

••
3

Peste 500 de persoane au continuat, la sfirșitul săptăminii tre
cute. lucrările de degajare de sub stratul gros de cenușă vul
canică. a clădirilor din orașul Vestmannaeyjar, de pe Insula islan
deză. Heimaey, calamitată de erupția vulcanului Helgafjell. Multe 
case s-au prăbușit sub povara cenușei, astfel că la lucrări iau 
parte și 
rele de 
liculă a

buldozere care îndepărtează dărâmăturile de pe arte- 
ciro’jlație. Iată în fotografie, rememorarea pe pe- 
momentului în care orașul Vestmannaeyjar era li

teralmente asaltat de lava vulcanică

DACĂ GHEȚURILE TERREI.•••

de scu- 
orașului 
calculat 

că bazilica San Mar
co va coborî pînă în 
anul 2010 cu 1,30 m.), 
despre veritabilele 
ravagii pe care Ie 
provoacă poluarea, 
despre pericolul re
zultat din acoperirea 
cu pămînt a 
suprafețe i 
lagună in 
dezvoltării

pre tendința 
fundare a 
(experții au

unor 
mari de 

I scopul 
zonelor

unor industrii 
chimice, poluante, au 
avut consecințe se
rioase. Piatra de Is
tria, folosită cel mai 
mult în construcția 
orașului, este un cal
car compact care re
zistă bine la ume
zeală, dar care este 
atacată de substan
țele grase. Deoarece 
lucrări de întreține
re nu s-au făcut de 
mult, numeroși lo-

rii Veneției tocmai 
cei, care, de decenii,. 
sint responsabilii 
situației în care a a- 
juns cel mai original 
oraș din lume.

Aprobarea legii 
celor 300 miliarde 
lire ca și acțiunile ce 
vor urma, sint aș
teptate cu mare in
teres în Italia și în 
întreaga lume.
RODICA ȚEPEȘ

LUNI, 5 FEBRUARIE 1973

NUNTA DE PIATRĂ : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

ZESTREA : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,30; 18;
20.15) , Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DRUMUL SPRE VEST.: rulează 
la Scala (orele 9,30; 12,30; 15,30; 
18,30; 21,15), București (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30).

MARIA STUART : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30:
16; 18,30; 21), Capitol (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

PE ARIPILE -----------------
lează la
19.15) .

ANUL 
lează la 
13,30; 16: 18,30; 21), Grivița (ore
le 9; 11,30; 15,30: 18; 20,30).

GROZAVUL DINTR-A V-A B : 
rulează la Doina (orele 11,15; 14;

18,30;
15,30; .
VINTULUI : ru-

Patria (orele 10; 14,30:

CARBONARILOR : ru-
Festival (orele 8,30; 11;

In fiecare an datorită topi
rii lente a calotelor glaciare 
polare, nivelul mărilor și 
oceanelor Terrei crește cu 
0,3—2,5 milimetri. Numai 
volumul ghețurilor Groen
landei scade, datorită topiri
lor, • cu 100 pînă la 900 km 
cubi anual, în funcție de 
creșterea mai mare sau mai 
puțin mare a temperaturii 
medii în timpul verii borea
le. Oameni de știință au 
calculat că, dacă toată ghea
ța din regiunile celor din 
poli s-ar topi brusc; nivelul 
mărilor și al oceanelor lu-

crește cu 60 de me-mii ar
tri, ceea ce ar însemria nu 
numai dispariția tuturor in
stalațiilor portuare existente, 
dar și inundarea unor teri
torii imense. Apele ar aco
peri în asemenea măsură 
coastele Europei occidentale, 
de pildă, incît Parisul nu nu
mai că ar deveni port ia 
Atlantic, dar jumătate din 
„Orașul-lumină“ s-ar afla sub 
rada acestui port acoperită 
de valurile oceanului.

Nu avem însă a ne teme ! 
Pericolul unui asemenea dez
gheț nu există I

Peștele pisica de mare afri
cană, o varietate de somn, 
emite în mod natural elec
tricitate : descărcări care 
ating pînă la 100 V. Un fi- 
ziolog american, dr. Frank 
Mandriota, a descoperit că 
peștele ar putea declanșa a- 
ceste descărcări la comandă. 
Pentru aceasta este suficien
tă dresarea pisicii de mare 
după metoda clasică a re
flexelor condiționate. Peștele 
este plasat intr-un bac. De 
fiecare dată cînd emite un 
flux de electricitate se 
aprinde un bec pe dispoziti
vul elaborat de dr. Mandrio
ta ; în același timp se intro
duc în apă viermi, hrana 
preferată a peștelui. Nu este 
nevoie de mai mult de trei 
luni _ pentru ca peștele să 
simtă că recompensa depinde 
de el și că pentru a o obține 
este suficient ca el să pro
ducă electricitate.

Putem oare să introducem 
peștii pe lista surselor de 
energie ale viitorului ? Vor 
servi ei, oare, la reîncârcarea 
acumulatorilor viitoarelor 
submarine individuale sau 
la alimentarea cu electricita
te a unor mici instalații de 
desalinizare a apei de mare ?

Pentru moment, dr. Man
driota răspunde, prudent, că 
ne aflăm abia la începutul 
cercetărilor.

Rubrică realizată de 
P. NICOARA

EM. RUCAR

Adunare festivă la Moscova
MOSCOVA 4 — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : La clubul fabricii textile 
„Konstantinovo“ din suburbia 
Moscovei, Domodedovo, a avut 
loc o adunare festivă a munci
torilor, consacrată împlinirii a 25 
de ani de la semnarea primului 
Tratat româno-sovietic de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală.

Primul secretar al Comitetului 
raional Domodedovo al P.C.U.S,. 
V. G. Ratkin, președintele 
lialei raionale a Asociației 
prietenie sovieto-română, precum 
și alti vorbitori, au relevat rea
lizările în construcția socialistă 
și munca plină de avînt a oame
nilor muncii din țara noastră, 
continua dezvoltare a relațiilor

fi
de

dintre România și Uniunea So
vietică.

In cuvîntul său, Ion Jinga, 
vicepreeșdinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, con
ducătorul delegației A.R.L.U.S. 
sosite în Uniunea Sovietică 
pentru a participa la manifestă
rile prilejuite de cea de-a 25-a a- 
niversare a primului Tratat de 
prietenie, colaborare și 
mutuală între România 
nea Sovietică, a vorbit 
succesele dobîndite de 
muncii din țara noastră 
plinirea sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională a P.C.R., a evocat pe 
larg relațiile de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală 
româno-sovietice.

asistență 
și Uniu- 

despre 
oamenii 
în înde-
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MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză là Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

16; 18; 20 — Program de desene 
animate pentru copii — ora 9,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Melodia (orele 8,45: 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11: 
13,30; 16; 18,30; 21). Gloria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

EXPLOZIA : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15;
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

QUIEMADA : rulează la Excel- 
sior..................................
20,45),
15,30; , ,

MAREA EVADARE : rulează la

(orele 9; 11,45; 14,30; 18; 
Aurora (orele 9,30; 12; 

18; 20,30).

Central (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19,45), Arta (orele 15,30; 19).

DOMNULUI -----------------
DRAGOSTE : 
(orele
20.30) , 
13,30; 
(orele
20.30) .

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

FILIERA : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,30), 
(orele 15,30; 18; 20,30).

URSUL YOGI : rulează 
cea (orele 15,45; 18).

E O POVESTE VECHE : rulea
ză la Pacea (ora 20).

LUPUL MĂRILOR
NAREA :
(orele 15,30;

CĂLDURA 
rulează la 
18; 20).

9; 11,15;
Miorița 

15,45;
9; 11,15;

PROFESOR, CU 
rulează la Volga 
13,30; 15,45; 18,15;

(orele 9; 11,15;
18; 20,30), Tomis 
13,30; 15,45; 18,15;

Rahova

Bucegi 
Giulești

la Pa-

RÄZBU-
rulează la Ferentari 

19).
MÎINILOR TALE : 

Popular (orele 16;

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Unirea (orele 15: 18; 21).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20.15).

JOE HILL : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20,15).

CREIERUL : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,30).

SFIRȘITUL LIUBAVINILOR : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18: 20.30).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

călătorie pentru un 
RlS : rulează la Timpuri 
(orele 9—21 In continuare).

TORA ! TORA ! TORA ! : 
lează la Munca (orele 16; 19).

' S teu f rn
Teatrul ,,C. I. Nottara“ 

Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
VESTE — ora 20: Teatrul 
Iești : GEAMANDURA —
19,30; Teatrul ' ,,C. Tănase“

(Sala 
NE- 
Giu- 
ora 

____  ----- (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVtN- 
TUL — ora 19.30.

18,05 La ordinea zilei. Azi jude
țul Maramureș. 18,20 Căminul. 
19,00 Ecranul. Emisiune de actua
litate și critică cinematografică. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen — 
cauza întregului popor. 20,00 Me
lodia săptăminii. 20.05 Ancheta 
TV. S.O.S. sau testul omeniei. 
20,45 Roman-foileton. Destăinuire. 
Ultimul episod — „Urmărirea“. 
21,30 Revista literară TV. Poezia 
patriotică. poezia unei singure 
iubiri. 22,10 „24 de ore".
Teleglob. Itinerar belgian. 
Cîntă pentru dumneavoastră 
tia Ciobanu.

PROGRAMUL II

SU- 
Noi

ru-

22,30
22,50
Ma-

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 40-a (reluare). 18,00 Telex.

20,00 Avanpremieră. 20,05 
serial pentru copii. Delfinul 
Flipper. 20,30 Dans și muzică de 
pretutindeni. Program muzical 
din R. P. Polonă. 21,00 Prin codrii 
de sub apă — film documentar. 
21,25 Publicitate. 21,30 
tic ; Calvarul. Seria 
„Anul 1918“.

Film

Film artis- 
a Il-a —

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Scinteii“. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — 2001“ — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". £


