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în fața cuptoarelor tinerii 
oțelari veghează la purita

tea oțelului elaborat PIONIERIE
ANUL '25

Pe șantierul național 
al tineretului 
din Tîrgoviște

Mutații care 
vizează 
esența

Sintetizînd stadiul lucrărilor 
de pe platforma industrială a 
Tîrgoviștei, obiectiv important 
al economiei naționale la reali
zarea căruia sint chemați să-și 
aducă contribuția și tinerii bri
gadieri, Emil Arsene, secretarul 
organizației U.T.C. și comandant 
al șantierului național al tine
retului, sublinia cu satisfacție : 
„în toate punctele de lucru sîn- 
tem în avans față de grafic“.

Vizităm împreună șantierul 
nr. 4 — confecții și construcții 
metalice. Aici planul pe anul 
trecut a fost realizat cu 5 luni 
mai devreme, fapt ce a permis 
atingerea unuia dintre 1 obiecti
vele principale ale Întrecerii so
cialiste în care sînt angrenați 
tinerii brigadieri : punerea în 
funcțiune, înainte de termen, a 
oțelăriei electrice. La ora ac
tuală, spre mîndria constructo
rilor, două din cuptoarele oțelă
riei electrice au și intrat în 
funcțiune.

Evenimentul a adus tinerilor 
constructori nu numai bucuria 
participării la realizarea unui 
astfel de edificiu, El a constituit, 
totodată, și un factor mobiliza
tor, ceea ce și explică, în cele 
din urmă, hotărirea brigadieri
lor de a menține ritmul impri
mat lucrărilor pentru realizarea 
celorlalte obiective, de a-1 acce
lera. O hotărîre pe care tinerii 
constructori de pe șantierul na
țional din Tîrgoviște înțeleg să 
o aducă la îndeplinire prin mun
că perseverentă, continuă.

Am fost prezenți pe șantier 
sîmbătă, 19 ianuarie a.c. O zi de 
iarnă cu soare, destul de căldu
roasă. în toate punctele de lu
cru din exterior se muncea de 
zor. „Folosim, imi spunea mais
trul Ion Rodicenco, fiecare oră, 
fiecare zi frumoasă pentru a 
menține lucrările în grafic, 
pentru a-1 devansa“. Acum, în 
toiul iernii, pentru constructori, 
timpul își dublează valoarea. 
Fiecare oră în care se poate lu
cra in exterior trebuie folosită 
la maximum.

Urmărim pe tinerii din bri
gada condusă de Ilie Bîrlog, de
ținători ai fanionului de briga
dă fruntașă. Din ceea ce consta
tăm la fața locului, concluzia 
este aceeași, întărită de ardoa
rea cu care tinerii muncesc, de 
pasiunea și dăruirea cu care 
s-au angajat plenar în această 
acțiune : „lucrările sînt în a- 
vans față de grafic". Cum ș-a 
ajuns la toate acestea ? Prin- 
tr-o permanentă muncă de edu
cație comunistă pe care organi
zația U.T.C. o desfășoară în rîn- 
dul membrilor săi, printr-o se
rie de acțiuni șl inițiative care 
toate la un loc concură la for
marea profesională și politică a 
tinerilor constructori, la cifrele 
pe care graficele le înregistrea
ză. Pentru a ne face o imagine

cuprinzătoare asupra gamei de 
inițiative și acțiuni desfășurate 
de organizațiile U.T.C. enume
răm cîteva din ele, indlcînd nu
mai deviza sub care se desfă
șoară : „Să lucrăm o zl pe lună 
cu material economisit", „Pre
lungirea duratei de funcționare 
a utilajelor și mașinilor cu cel 
puțin 2 luni", „Cel mai gospo
dărit șantier“ și încă multe al
tele.

La această Înaltă școală a 
muncii și educației comuniste 
s-au format tineri cu care or
ganizația se mîndrește, tineri 
declarați fruntași în întrecerea 
socialistă, cum sînt Ion Belei,
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Ca orice mare șantier, cel de 
pe Someș este greu de prins 
la telefon. Izbutesc, totuși să 
obțin un fir, dar omul pe ca- 
re-1 caut, comandantul șantie
rului național al tineretului este 
tocmai... în Cuba, într-o dele
gație. Mariana Velea, membră 
în Biroul Comitetului U.T.C. pe 
grupul de șantiere este, însă, în 
măsură să-mi furnizeze date la 
zi despre mersul lucrărilor, des
pre activitatea brigadierilor do 
la Someș.

— Luînd în ordinea importan
ței, evenimentul principal, aici, 
la Someș, îl constituie încheie
rea lucrărilor la Hidrocentrala 
de Ia Tarnița. Practic, șantierul 
nr. 1 s-a desființat, rămînînd să 
lucreze doar un grup de briga
dieri conduși de tînărul inginer 
Constantin Toma. Se finisează 
interiorul centralei și se mon
tează turbinele ; împreună cu 
tinerii noștri lucrează și un 
grup de montori de la Energo- 
montaj Cluj. Este pe terminate 
deversorul de siguranță, pentru 
ape mari.

— Cind va produce lumină hi
drocentrala ?

— Exact nu vă pot spune. 
Oricum, cu mult înainte de ter
men, ținînd seama de viteza eu 
care înaintează lucrările. Se fae 
deja ultimele verificări Ia goli
rea de fund și la bazinul de li
niștire.

— Ce raportează „băieții“ lui 
Radu Scutelnlcu, de la Mări- 
șelu ?

— Șl aici brigadierii se min-

drese cu avansuri Însemnate 
față de grafice. în centrala sub
terană brigada lui Pavel Oțet 
toarnă ultimii metri cubi de be
ton la carcasele turbinelor. De 
asemenea, se înaintează rapid cu 
structura de beton și radierul a-

SOMEȘ:

Tinerii — 
la temelia 
succeselor

ducțiunii principale, atît In aval 
cit și In amonte, de unde vin 
constructorii de la șantierul 3, 
Flntlnele.

— Acolo unde muncește Tu
dor Moraru 1

— Exact. Brigada condusă de 
Tudor Moraru, Erou al Muncii 
Socialiste, Înaintează în subte
ran cu 80—110 m. lunar, In ciuda 
condițiilor deosebit de dificile —

mă refer la infiltrații. Și la a- 
ducțiunea secundară Răcătău, 
unde lucrează tînărul inginer 
Ionel Ghiran s-au obținut re
zultate deosebite. Viteza de ex- 
cavare este de 90 pînă la 130 m. 
într-o lună. Vă rog să notați și 
numele cîtorva dintre tinerii 
care aici, la Șantierul nr. 3 se 
află în fruntea întrecerii socia
liste. E vorba de Vasile Criș, 
Ioan Unguraș, Alexandru Hor- 
vath, Augustin Costea, Valentin 
Potra, Ioan Bota.

— Ce avansuri au obțlnpt 
brigadierii de la „3" ?

— 6 luni Ia aducțiunea secun
dară și 3 luni față de grafic la 
casa vanelor. S-a intrat în rit
mul normal și la depunerile de 
anrocamente pentru baraj iar 
constructorii care realizează sis
temul golirii de fund au, de a- 
semenea, cîteva săptămini înain
tea termenelor prevăzute.

— Comitetul U.T.C. a între
prins acțiuni proprii pentru ac
celerarea lucrărilor ?

— Vă invităm să le cunoașteți 
la fața locului. Pînă atunci vă 
pot spune doar că avem la fie
care șantier concursuri pe me
serii, că peste 2 000 de tineri 
s-au calificat aici, la locul de 
muncă, tot ca rezultat al iniția
tivei uteciste, că alțl vreo 300 de 
tineri sînt In curs de dobîndlre 
a unul statut profesional, urmlnd 
să Intre în marea familie a șan- 
tleriștilor. De aici, cîștlgurl can
titative și calitative pentru toa
te lucrările.

OVIDIU FAUN

Interviul nostru cu tovarășul 
VIRGIL RADULIAN, 

președinte al Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor

— Stimate tovarășe preșe
dinte, ziarul nostru a promis 
celor 16 locțiitori ai dv. și prin 
ei tuturor pionierilor, eă vom 
inaugura o rubrică oare să in
formeze cititorii cum se pregă- 
teso copiii țării să-și aniverseze 
organizația, la 30 aprilie. Vă 
rugăm să fiți purtătorul lor de 
cuvint și să prezentați in des
chiderea rubricii programul de 
ansamblu al pregătirilor pentru 
acest eveniment.

— Programul — subliniez 
acest lucru — este elaborat de 
către pionieri la cel de-al doi
lea Forum Național al Organi
zației pionierilor, în august 1973, 
și adoptat ca o chemare adre
sată vîrstel pionleriei pentru a 
face din aniversare prilej de 
ridicare a conținutului întregii 
activități de organizare, de ma
nifestare prin fapte alese a dra
gostei și recunoștinței față de 
patrie, față de popor, față de 
partidul părinte, de secretarul 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pînă la sărbătoare se par
curge o Întreagă etapă de ac
tivitate, copiii învățînd cu sîrg 
de la cel mari, că ori ce eveni
ment de seamă se omagiază cu 
un bilanț al muncii. Trebuie să 
reținem că pionierii vor prelun
gi această etapă de muncă pînă 
în August ’23, transmițînd paleta 
reușitelor lor sărbătorii țării.

— Prezintă Interes detalierea 
activităților oare anticipează ju
bileul din aprilie...

— De curlnd, plenara consiliu
lui nostru a analizat modul' In

care activitatea pionierească con
tribuie la formarea atitudinii 
Înaintate față de Învățătură și 
am avut ocazia să vedem cum se 
concretizează angajamentul de
tașamentelor și unităților da 
pionieri ca anul școlar 1973— 
1974 să fie anul celor mai bune 
rezultate la învățătură.

El, ca școlari, doresc sl contri
buie efectiv la Înfăptuirea mă
surilor plenarei partidului din 
iunie 1973 pentru perfecționarea 
Invățămlntului românesc. Și-au 
propus, spre exemplu, să lupte 
cu forțele lor pentru diminua
rea pierderilor și lichidarea re- 
petenției la clasele 1—4, pentru 
scăderea insucceselor la învăță
tură ale copiilor din clasele 
mari, pentru sporirea interesu
lui tuturor școlarilor față de 
carte, față de lectură — vor să 
fie o generație care citește 
mult șl cu folos. După cum 
năzuiesc și realizează să fie cele 
mai bune ajutoare ale școlii In 
consolidarea legăturilor dintre 
învățămînt șl practică, dar la 
nivel superior. Există consolida
tă o bună premisă ca cercurile 
uzinale create pentru pionieri, 
atelierele din școală, Întreaga 
mișcare „Mlnitehnicus“ și multa 
alta forme de activitate specifi
ce să determine ca virata pio- 
nieriel să fie virata inovațiilor, 
a Inventivității, a creației.

Interviu realizat d» 
LUCREȚTA LU8UG
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POLITICO-EDUCATIVE LA SATE
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Comitetul județean Tulcea al 
U.T.C. Pe culoarele sediului 
stăm de vorbă cu Felicia Matei, 
activistă care răspunde de or
ganizația comunală Mihail Ko- 
gălniceanu, și cu Paul Vișan, se
cretarul acestui comitet. „La noi 
învățămlntul politic U.T.C. se 
prezintă bine. S-a deschis în 
toate cele 11 cercuri încă din 
lunile octombrie șl noiembrie, 
iar în unele cercuri s-a predat 
chiar și a doua temă“. Șl inter
locutorii continuă pe același ton 
superlativ să ne prezinte acti
vitatea. Printre altele ne furni
zează și numele unui propagan
dist care s-a evidențiat In a- 
ceastă muncă : Elena Carpov.

Comuna Mihail Kogălnlceanu. 
Propagandista evidențiată ne dă 
relațiile solicitate. „Da, învăță- 
mîntul politic U.T.C. se desfă
șoară corespunzător. N-am reu
șit noi ca la aceste ședințe să-i 
aducem chiar pe toți, dar să știți 
că marea majoritate participă. 
Eu una slnt mulțumită". Am 
reținut și aceste informații care 
erau în tonul celor auzite la ju-

•„CUPA
TINERETULUI“

(însemnări de pe... traseele competiției de 
masă cu caracter republican)

® Mari performeri — în arenele sportului de 
masă ! (în reluare, o acțiune a Scînteii tine
retului)

® Actualitatea — pe scurt (știri, rezultate din 
toate sporturile)
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deț și am căutat să stăm de 
vorbă și cu tinerii, beneficiarii 
direcți. N-a mai fost Insă ne
voie pentru că secretarii orga
nizației U.T.C. „salariați“ — 
Georgeta. Ivan — și „Coopera
ție“ — Ana Holostenco — ne-au 
lămurit pe deplin. „Nu știu ni
mic. E drept, am încercat o da
tă — spunea G. Ivan — dar din 
24 n-au fost decît 3“. „Cum — 
se adresa Ana Holostenco 
activistei, care era și ea prezentă 
— dumneavoastră nu știți că nu 
reușim să strìngerò nici cotiza
ția ? Dar să mai facem și învă
țămînt politic ? !“ De notat ar 
mai fi faptul că membrii acestor

organizații fac parte din cercu
rile pe care le conduce Elena 
Carpov. Deci, din nou dezinfor
mare...

Situațiile întîlnite In această 
anchetă ridică mari semne de 
întrebare. Cum este posibil 
oare ca niște oameni investiți 
cu încredere din partea tineri
lor, cit și cu cea a organelor din 
care fac parte, să rezolve într-un 
mod cu totul șl cu totul formal 
o problemă de stringentă impor-

ION TOME8CU
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• Căminele șl oantl- 
nele studențești mal 
bine gospodărite

• La telefon i Comi
tetul organizației 
U.T.C.
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• ;,Privim cu Interes 
relațiile cu tineretul 
României* (opiniile 
a doi parlamentari 
turci exprimate re
dactorului ziarului 
nostru)

• Africa |a timpul 
prezent
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z
CHEMĂRI

Ziarele care au apărut duminică au pu
blicat încă zece chemări la întrecere. Chiar 
dacă imaginea deplină a competiției pentru 
„mai mult, mai bine și mai economic" ne 
cere să luăm cunoștință si de răspunderile 
pe care le vor da unitățile similare, o con
cluzie se impune de pe acum cu certitudine: 
întrecerea socialistă va cunoaște în acest an 
dimensiuni fără precedent. Ilustrarea vie a 
înaltei conștiințe a clasei muncitoare, a pa
triotismului fierbinte și atașamentului pro
fund față de politica partidului, a hotarîrii 
tuturor oamenilor muncii de a cinsti marile 
evenimente ale acestui an - a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
și Congresul al Xl-lea al P.C.R. - 
prin succese remarcabile, anga- 
lamentele fruntașilor probea
ză cu pregnanță însemnatele 
resurse, existente încă în toate domeniile 
de activitate, pe care avem datoria să le 
valorificăm cu eficiență sporită, cu maximă 
răspundere, pentru mai rapida dezvoltare 
și înflorire a patriei.

Nu poate scăpa, cred, nimănui locui deo
sebit pe care-l ocupă, în ansamblul criterii
lor întrecerii, problemele privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și viată. Alături 
de înfăptuirea sarcinilor de producție, de 
introducere în ritm mai înalt a progresului 
tehnic, de valorificare mai deplină a resur
selor materiale, de ridicare a calității pro
duselor etc. - alături, adică, de obiectivele 
esențiale ale creșterii eficienței economice 
- chemările pentru întrecerea anului 1974 
așează, în corelație firească, preocuparea 
care trebuie să existe și pe plan local, în 
fiecare unitate, în fiecare colectiv, pentru 
îmbunătățirea continuă a nivelului de trai.V _______

NICOLAE ARSENIE

Sînt de notat, astfel, măsuri pentru creșterea 
gradului de siguranță a proceselor de pro
ducție și de muncă, respectarea riguroasă a 
normelor de tehnica securității și igiena 
muncii, acțiuni de reducere a poluării me
diului înconjurător și îmbunătățire a micro
climatului în secții, ateliere, la toate locurile 
de muncă. Este de reținut sporita atenție 
dată calificării și perfecționării pregătirii 
profesionale prin școli și diferite cursuri. în 
fine, un amplu evantai de obiective edili
tar gospodărești, susținut prin acțiuni de 
muncă patriotică, notifică angajarea mai res

ponsabilă a conducerilor de 
întreprinderi în construirea de 
locuințe, de cămine pentru ti
neret, ae cantine, de creșe și 
grădinițe, în dezvoltarea activi-

, tății cultural-educative, a spor
tului etc.

Un program de acțiune pentru fiecare, un 
program de noi și strălucite realizări în in
teresul tuturor, iată, așadar, ce sînt chemă
rile la întrecere față de care răspunsul nos
tru, nu poate fi decît participarea plenară 
la înfăptuirea lor.

Integrindu-și propriile angajamente în o- 
biectivele mobilizatoare pe care le cuprind 
„Chemările", organizațiile U.T.C. află în di
mensiunile fără precedent ale întrecerii so
cialiste din acest an, un prilej de afirmare 
a entuziasmului și hărniciei, de mobilizare 
largă și eficientă a potențialului creator al 
tinerei generații. întrecerea utecistă „Tine
retul - factor activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen", continuată în fie
care organizație la exigențe mai înalte este 
astfel un răspuns prompt și cuprinzător la 
chemările anului 1974.
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Căminele și cantinele studențești

MAI BINE GOSPODĂRITE
— In urmă cu două zile, a a- 

vut loc Ia București, organizată 
de Comitetul Executiv al Consi
liului U.A.S.C.R. consfătuirea 
cu activul de bază al U.A.S.C. 
din domeniul muncii educative 
în cămine și asistență socială, 
în cadrul căreia au fost dezbă
tute noile reglementări privind 
organizarea și funcționarea că
minelor și cantinelor studențești. 
Vă rugăm să ne oferiți cîteva 
amănunte referitoare la îmbu
nătățirile aduse celor două re
gulamente.

— Ca urmare a sarcinilor Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iunie 1973 și Confe
rinței a IX-a U.A.S.C.R. — do
cumente ce fac referință la răs
punderile sporite ce revin aso
ciațiilor studenților comuniști 
pentru creșterea contribuției stu
denților la desfășurarea activită
ților politico-educative și gospo
dărești, la participarea lor ală
turi de instituțiile de învățămînt 
la inițierea și organizarea aces
tora, U.A.S.C.R. și Ministerul 
Educației și învățămîntului au 
elaborat noi reglementări în care 
au prevăzut cu mai multă clari
tate răspunderile ce revin atît 
organelor de învățămînt, cît și 
asociațiilor studenților comu
niști, studenților înșiși.

Printre principiile statuate 
în noile reglementări este 
și acela, conform căruia activi
tatea educativă din cămine este 
parte integrantă a procesului 
instructiv-educativ din facultate 
și se desfășoară sub îndrumarea 
instituției de învățămînt și a 
Asociației Studenților Comuniști, 
iar activitatea propriu-zisă (ac
țiunile politico-ideologice. patri
otice, culturale, de dezvoltare a 
orizontului științific etc.) se or
ganizează de către Comitetele 
studențești cu sprijinul directo
rilor educativi, care răspund de 
conținutul acestora. Așadar, în 
toată activitatea educativă din 
cămine este implicată aso
ciația studenților comuniști. 
Conform unui alt principiu, care 
stă la baza noilor reglementări 
— educarea studenților în spi
ritul muncii și al grijii față de 
avutul obștesc — gospodărirea 
căminelor este prevăzută a 
se realiza de către studenți, sub 
îndrumarea comitetelor de că
min.

— Ceea ce presupune obliga
ții în plus pentru studenții că- 
miniști față de prevederile regu
lamentelor de pînă acum.

— Fără îndoială. Aceasta în
deamnă, în primul rind, că la 
începutul semestrului studenții 
preiau de la organele adminis
trative căminul în care sînt ca
zați 'și asigură, sub toate aspec
tele, gospodărirea lui. La ple
carea în vacanță, după efectu
area acțiunilor de gospodărire

Convorbire cu tovarășul 
IOSIF URS,

șef comisie la Comitetul
Executiv al U.A.S.C.R.

necesare, îl predau administra
ției.

— Practic, această activitate 
de gospodărire în ce constă ?

— în obligativitatea efectuării 
zilnice a curățeniei în camerele 
de locuit, participarea la curățe
nia generală, executarea servi
ciului de pază, a serviciului pe 
cămin, menținerea ordinei și 
disciplinei, folosirea corespunză
toare a bunurilor din folosință 
și multe altele.

— Care este relația între co
mitetele studențești și cadrele 
universitare ?

— Au fost atrase în acti
vitatea educativă și adminis
trativă a căminelor și cantine
lor conducerile facultăților, ca
drele didactice. în același timp, 
consiliile rectorilor au răspun
derea de a analiza periodic 
modul în care factorii implicați 
iși îndeplinesc obligațiile stabi
lite prin aceste regulamente.

— Sînt destui studenți fami
liști care beneficiază de cazare 
în aceste cămine. Știm că a- 
probările necesare depindeau 
de mulți factori, în cazul cînd 
aceștia urmau la facultăți dife
rite. Care este situația lor, 
acum ?

— Pentru a veni în sprijinul 
acestei categorii, regulamentele 
actuale simplifică procedura 
respectivă de aprobare, in sen
sul că nu mai este nevoie de 
aprobarea centrului universitar, 
ci aceasta se obține prin înțe
legere directă între rectorii și 
președinții consiliilor U.A.S.C. 
(A.S.C.) de la cele două institu
ții de învățămînt.

— Am observat că regula
mentul de organizare și func
ționare a cantinei urmărește a- 
celași scop — creșterea compe
tenței, a autorității comitetului 
studențesc, a A.S.C. în exercita
rea controlului obștesc, spriji
nind organele de învățămînt la 
întreaga activitate ce se desfă
șoară pentru buna deservire a 
studenților. S-a vorbit, în con
sfătuirea amintită, precizează și 
regulamentul, despre organe u- 
nice de administrare a cămine
lor și cantinelor. Unde se aplică 
această formă organizatorică ?

— în centrele universitare 
mai mari, în scopul unei 'îndru
mări unitare eficiente.

— De cînd intră în vigoare a- 
eeste reglementări 7

— Din 20 ianuarie, iar pentru 
aplicarea lor întocmai, A.S.C.

și-a extins și diversificat preo
cupările pe linia conceperii și 
organizării acțiunilor educative 
din cămin, au atras în aceste 
activități consiliile de la nivel 
de centru, universitate, insti
tute și facultăți, în așa fel îneît, 
de la această dată, există la în- 
demîna asociației studenților 
comuniști un program de lucru 
clar, bine definit, în domeniul 
muncii educative în cămine și 
cantine.

Așadar, cei peste 75 700 de lo
catari ai celor 223 de cămine șl 
cele care vor mai urma a se da 
în folosință, beneficiază de con
diții optime de studiu și odihnă 
și un program educativ complex, 
unitar, care contribuie la forma
rea viitorilor specialiști.

V. RAVESCU
Liceul de muzică și arte plastice Oradea. La vioară : Mirela Capotă și Octavian Negreanu, doi 

dintre elevii preferați ai profesorului Barton Eugen Mihai. Foto: Șt. WEISS

La telefon:

Comitetul Organizației U. T. C

CARTE

„din Însemnările unui fost 
REPORTER PARLAMENTAR“ 

de ION CONSTANTINESCU

Apărut recent în Editura poli
tică, volumul „Din însemnările 
unui fost reporter parlamentar“, 
se înscrie între lucrările docu
mentare de natură să trezească 
interesul tinerilor. Autorul — Ion 
Constantinescu — a urmărit din 
loja presei (între 1919 și 1939) 
lucrările Parlamentului României 
interbelice. Folosindu-se de în
semnările personale de cronicari, 
de izvoare istorice, adesea ine
dite, și comentînd ziaristic fap
tele petrecute timp de 20 de 
ani în incinta forului de pe Dea
lul Mitropoliei — Ion Constanti
nescu semnează o apariție reu
șită. Autorul comentează cu umop 
vechile vicii parlamentare (fur
turi de urne, demisii în alb, scan
daluri), afaceri veroase (afacerea 
bonurilor de tezaur, afacerea „Re-

șița“, afacerea pașapoartelor, a- 
iacerea „Skoda") ; de asemenea, 
se referă la atitudinea pozitivă 
a parlamentului față de unele 
acțiuni progresiste. In paginile 
cărții, cititorului i se oferă ma
terial pentru a reconstitui acțiu
nea curajoasă și responsabilă a 
deputaților comuniști și socialiști 
ca de pildă Lucrețiu Pătrășcanu, 
Gheorglie Cristescu, Alexandru 
Dobrogeana Gherea, precum și a 
unor cunoscuți oameni de cultu
ră români printre care Petre 
Andrei, Nicolae Iorga, Nicolae 
Titulescu, Nicolae Lupu, Nicolae 
Bratu.

Încă o dată recomandăm cu 
căldură cititorilor tineri această 
recentă apariție.

DORINA TURCU

CÂLAN :

Un bilanț care 
a întrecut 
așteptările

La începutul anului trecut, 
organizația de tineret a între
prinderii „Victoria“ Călan a lan
sat chemarea ca fiecare utecist 
să colecteze minimum 1 000 kg 
fier vechi. Răspunsul a venit 
prompt. Organizîndu-se zilnic 
acțiuni de colectare a metalelor 
și de înfrumusețare a secțiilor 
și atelierelor, s-a reușit ca acest 
angajament să fie nu numai 
realizat, ci și substanțial depă
șit. Bilanțul întocmit recent a- 
rată că cei 732 de uteciști ai 
întreprinderii au colectat 1000 
tone metal vechi revenind deci 
cite 1 366 kg de fiecare membru 
al organizației. Aceasta este me
dia pe întreprindere, deoarece 
există secții — turnătorie II și 
furnale — unde cantitatea co
lectată de fiecare utecist sa ri- . 
dică la aproape 5 000 kg.

DRĂGĂȘANI:

Elevii în mijlocul 
producției

Organizația U.T.C. a Liceului , 
de cultură generală din Dragă- 1 
șani a inițiat în ultima vreme 
o serie de acțiuni menite să 
contribuie la orientarea profe
sională a viitorilor absolvenți, 
la educarea elevilor prin și pen
tru muncă. Concomitent cu acti
vitățile variate, desfășurate în 
atelierele de tîmplărie, electro
tehnică, lăcătușerie, țesătorie, 
artizanat și croitorie tinerii și-au 
propus ca în acest trimestru să 
aibă o serie de dialoguri nemij
locite cu făuritorii de bunuri 
materiale din mai multe uni
tăți economice vîlcene. Astfel, 
elevii drăgășeneni se vor întîlni 
cu tinerii muncitori ai între
prinderii de talpă și încălțăminte 
din localitate, cu cercetători ai 
institutului de cercetări horti
cole, cu chimiști care își desfă
șoară activitatea pe platforma 
de la Rîmnicu Vilcea, cu oa
meni ai muncii din alte între
prinderi. O mare parte din cei 
ce vor absolvi liceul în acest an 
și-au manifestat dorința de a 
lucra în unitățile noi apărute pe 
harta județului.

RÎMNICU VÎLCEA :

Un dialog la obiect
Un dialog la obiect ini

țiat de Comitetul munici
pal Rm. Vilcea al U.T.C. 
cu o serie de tineri neînca
drați în producție, s-a sol
dat cu rezultate pozitive. 
Cu sprijinul oficiului de re
partizare și recrutare a for
țelor de muncă 16 din a- 
cești tineri s-au încadrat 
în muncă, începînd chiar 
de a doua zi, la noua Fa
brică de mobilă a Combi
natului de prelucrare a

lemnului, în unitățile coo
perativei meșteșugărești 
„Sîrguința", la Întreprinde
rea județeană de construc
ții montaj și la întreprin
derea de utilaj chimic și 
forjă. Tovarășul Ilie Ple- 
șeanu, prim secretar al Co
mitetului municipal Rm. 
Vilcea al U.T.C., ne-a vor
bit despre hotărîrea de a 
continua sistematic această 
acțiune de încadrare în 
producție a tuturor tine
rilor.

SIMPOZION 
DE DEMOGRAFIE

în zilele de 22 și 23 ianuarie 
a.c. se va desfășura la Bucu
rești simpozionul de demografie 
„Aspecte și tendințe ale feno
menelor demografice și factorii 
care le influențează“, organizat 
de Direcția Centrală de Statis
tică, Comisia Națională de De
mografie, Ministerul Sănătății 
și Academia de Științe Sociale 
și Politice. Simpozionul se în
scrie în rindul manifestărilor 
științifice prevăzute a avea loc 
pe plan național în cadrul Anu
lui Mondial al Populației și 
în întîmpinarea Conferinței 
Mondiale a Populației, ce va 
avea loc la București între 19 
și 30 august 1974.

Comunicările și dezbaterile 
vor aborda o serie de probleme

legate de evoluția numărului șl 
structurii populației, de fertili
tatea acesteia, de mortalitatea 
generală și infantilă și de facto
rii care contribuie la reducerea 
mortalității, de migrația popu
lației și de implicațiile socio- 
economice și demografice ale a- 
cesteia, precum și probleme de 
politică demografică.

Lucrările simpozionului se vor 
desfășura în ședințe plenare și 
pe secții, ceea ce va oferi po
sibilitatea demografilor, sociolo
gilor, medicilor, statisticienilor, 
economiștilor, matematicienilor 
și altor specialiști unui rodnic 
schimb de păreri asupra celor 
mai importante și actuale pro
bleme demografice din țara 
noastră.

ÎN ÎNTRECERE - MATEMATICIENII
Ieri, au intrat în întrecere ma

tematicienii — de la clasa a IX-a 
liceală în sus. La ora cînd 
scriem aceste rînduri, timpul 
rezervat lucrării nu se epui
zase : problemele date spre re- 
rezolvare n-au fost ușoare. Au 
pos la încercare și cunoștințele, 
și fantezia... matematică, și ta
lentul, și răbdarea de a găsi so

luțiile cele mai bune. în toată 
țara s-au adunat în sălile de 
concurs multe mii de străne
poți ai lui Pitagora.

Urmează — din duminică în
duminică — fizicienii, chimiștii, 
pasionați! într-ale literaturii ro-
mîne, biologii... Succes tuturor J

IAȘI:

Zipa 
întreprinderii 
ziua institutului

Din inițiativa Casei de 
cultură a tineretului din 
Iași și a organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile 
ieșene, joi 17 ianuarie a 
fost inaugurată seria de 
acțiuni politico-educative, 
cultural artistice și distrac
tive intitulată : „Ziua în
treprinderii“ dedicată tine
retului muncitor. „Ziua' i- 
naugurală“ a fost acordată 
organizației U.T.C. de la 
Combinatul de fibre sinte
tice, cea mai mare organi
zație de tineret din muni
cipiu.

„Ziua întreprinderii“ se 
împletește cu suita de ac
țiuni „Ziua institutului“ de
venită deja tradiție, oferind 
astfel și un cadru prielnic 
dezvoltării unor relații di
recte, fructuoase între aso
ciațiile studențești și orga
nizațiile U.T.C. din între
prinderile ieșene.

Vineri,
18 ianuarie

Continuînd acțiunea de do
tare cu mijloace de mică me
canizare a sectoarelor zooteh
nice din județ, tinerii de la în
treprinderea mecanică Nicolina, 
au donat vineri 18 ianuarie a.c. 
primul set de 20 de boxe ferme
lor complexului intercooperatist 
de la Tomești ; boxe destinate 
creșterii speciale a minusvarian-

telor. Acestea se adaugă la un 
număr de alte 200 de astfel de 
mijloace la a căror confecționare 
au participat și tinerii de la în
treprinderea metalurgică din 
Iași și cu care a fost dotată a- 
sociația intercooperatistă Tigă- 
nași, precum și dotațiile făcute 
de tinerii din S.M.A. fermelor 
zootehnice din Grozești, Bălțați 
și Gorban.

MUREȘ:

Pe teren, 
pentru sprijin 
și îndrumare

De la terminarea adunărilor 
pentru dări de seamă și alegeri 
au trecut aproape două luni. în 
acest răstimp activele nou alese 
au fost instruite. Pentru a vedea 
modul în care noii aleși își cu
nosc atribuțiile și reușesc să dea 
viață sarcinilor transmise cu o- 
cazia instruirilor, 10 brigăzi for
mate din activiști ai Comitetu
lui județean Mureș al U.T.C. au 
plecat pentru 20 de zile în mai 
multe localități ale județului, 
în această perioadă ei vor or
ganiza acțiuni specifice tinere
tului, vor demonstra căile și 
metodele care conduc la reușita 
unor acțiuni, modul de realizare 
a colaborării dintre organizația 
U.T.C. și ceilalți factori condu
cători și responsabili ai vieții 
satelor. Totodată, brigăzile fiind 
alcătuite din activiști cu expe
riență și activiști tineri, iniția
tiva contribuie la cristalizarea 
concepției de coordonator și în
drumător al celor din urmă.

Rubrică redactată de cores
pondenții noștri județeni MIR- 
CEA BORDA, AL. BĂLGRA- 
DEAN, ION CHIRIAC, DORU 
MOȚOC.

Individul cu buzele albe și 
ochii apoși își aprinde încet, 
meticulos o țigară pe care o 
așează în colțul gurii aceleia 
de o cruzime rece, respingă
toare, fascinantă. Duce ace
eași mină la buzunarul de 
sus al sacoului croit impeca
bil de unde scoate pistolul 
mic, delicat ca o jucărie. 
Cinci focuri de armă, cinci, 
trupuri care sar în aer, se 
zbat ca animalele tăiate, cinci 
măști hidoase ale morțli a- 
duse în prim plan, aparatul 
insistă, sîngele curge roșu, 
încleiat, aparatul insistă, ochii 
încremenesc goi, sticloși, a- 
paratul insistă. Oroarea vine 
în valuri cățre spectator, mi
rosul morții de celuloid pune 
stăpinire pe sală, nimeni nu 
se mișcă, nimeni n-are mă
car un gest, chiar ridicol, de 
revoltă — să se ridice de 
exemplu, să spună că pleacă 
— pentru că nimeni nu plea
că. între timp, killerul s-a 
dus la un bar așezat în colțul 
livingului fastuos și cu ace
leași gesturi de un calm to
tal iși prepară un whisky' cu 
gheață. Vine șeful. Aruncă o 
privire grăbită, scoate cecul, 
se îmbarcă amîndoi într-o 
mașină supersonică, dispar în 
noapte. în cursul filmului de 
cinema se mai asistă la o 
bătaie cumplită, cu victime 
rostogolite pe jos, cu ecranul 
invadat de icnete scurte, gifi— 
ieli sugrumate, chipuri tume
fiate și la explozia unui au
tomobil cu patru oameni in 
el, arătați la fața locului, cum 
ard încet, aproape estetic. 
Filmul se termină. Comen
tarii. Tînărul cu studii me
dii : „E grozav domnule. 
Mai vin o dată. Ai văzut cum 
l-a pocnit pe ăla pe pod ? 
Meserie, nu glumă !“. Inte
lectualul cinefil : „Violență. 
Bine făcut“. Domnișoara su
avă, prima oară la film cu 
iubitul ei de trei zile : „Ți-a 
plăcut, nu ? Și mie“.

în fața cinematografului, 
cozi pină la cofetărie. Pe a- 
fiș, două splendide vedete, 
binecunoscute prin cota lor 
indiscutabilă — el, în haină 
de piele scurtă, cu acel far
mec indicibil și ușor crud, 
surprins în cădere, ea, cu pă
rul blond unduind în valuri

vadă. S-ar întreba dacă ara 
de a face cu glumițe sau pa
rodii. Bunicii noștri care se 
înfiorau de plăcerea groazei 
la Frankenstein erau de o 
jalnică naivitate. Nimeni 
n-ar mai îndrăzni să proiec
teze Frankenstein, decît cel 
mult pentru preșcolari. Fil
mul polițist elegant ca un 
joc de șah a intrat la arhivă, 
ca și literatura polițistă fă
cută pentru dezvoltarea per
spicacității, gen Holmes, 
Christie, Quinn și compania, 
încă acum zece ani, serialul 
cu „Sfîntul“ în care jovialul 
actor se bătea princiar, își 
îndrepta cravata făcîndu-ne 
cu ochiul și aștepta să-i apa
ră aureola ne distra grozav, 
ne bucuram de convenție, ne 
făceam de cap, copilărindu- 
ne, la sfîrșit de săptămînă. 
încă acum zece ani. Dau în

Violentă.

peste pulovărul strins pe 
git, cu pistolul în mînă, ca 
o jucărie, somîndu-1. Afiș 
deștept. Se face planul pe 
jumătate de an, la. încasări. 
Deci — violență, bine făcut. 
Foarte bine făcut. Prea
bine făcut. Violența 
s-a născut neapărat

nu
în

ultimii cincisprezece ani. Vio-
lența cinematografică, desi
gur. Filme polițiste și de
groază se cunosc de la înce-
putul începutului, aproape
sincrone cu literatura poli
țistă și de groază — a cărei
patrie este tot secolul, nos
tru complex. Se pot vedea la 
arhivă. Actorul albinos, cu 
ochii apoși, specializat în 
killeri, ar muri de rîs să le

scris că azi „Sfîntul“ n-ar 
mai prinde. Prea se juca. 
Prea nu era nimic serios în 
bătăile alea, prea avea u- 
mor. Nu era realist. Cînd dă
dea un pumn, nu se auzea 
nici un icnet. Picăturile de 
sînge le numărai, adunate din 
cinci sîmbete, și abia-ți a- 
j ungeau pentru trei minute 
de satisfacție. Astăzi se fac 
filme cu crime serioase, în 
care o împușcătură e o îm
pușcătură și un pumn nău- 
cește. Ca-n viață. De ce n-ar 
beneficia și filmul dur de 
binefacerile realismului ? 
Este foarte adevărat că piața 
mondială a filmului este in
vadată de violență, pentru că 
însăși lumea occidentală e 
invadată de violență. Cînd 
un președinte al Americii este 
ucis ca un pui de găină sub 
ochii întregii escorte, cînd 
nici nu trec bine funeraliile 
și fratele lui împărtășește a- 
ceeași soartă, cînd Truman 
Capote scrie „Cu sînge rece“, 
roman-reportaj și peste cîți- 
va ani se petrece grozăvia în 
care a pierit și actrița Sharon 
Țațe, sigur că filmul nu mal 
poate umbla cu mănuși de 
ață și table de șah. Cel mai 
bun serial polițist văzut la

televiziune de cînd s-a năs
cut ea pe lume, „Columbo“ 
începe întotdeauna cu cri
ma. Misterul propriu-zis a 
dispărut complet din filmul 
polițist. Nimeni nu se mai 
întreabă cine este ucigașul, 
pentru că nu asta contează. 
Filmul polițist nu mai are 
de mult grija de a ne dez
volta perspicacitatea. Pentru 
că filmul polițist se la în se
rios și a uitat de mult să se 
joace. Pînă aici, totul firesc, 
în ordinea normală, n-ai ce-i 
face, sîntem în pericol să ră- 
minem definitiv și pentru 
multă vreme fără mistere. 
Singura speranță, ce-i drept 
cam sinistră, singurul loc 
al teroarei ar mai rămine 
spațiul cosmic și ființele lui. 
dar despre asta să nu mai 
vorbim, e prea teribil. Aș 
dori să văd pe oricare din
tre dumneavoastră, de la cel 
mai cu sînge rece individ 
pină la omul de știință cel 
mal lucid, in fața unei ființe 
ne-umane care emite sunete 
și idei.

Ar trebui să ne întoarcem 
Insă la acel „violență, bine 
făcut“. Și să admitem că a- 
cest „bine făcut“ este girul 
realității. Neliniștitor gir. 
De unde acest gust al sînge- 
lui la o asemenea imensă ma
să de oameni ? Să admitem, 
cu ipocrizie, că ne place rea
lismul și aceasta este moti
vația. Dar dacă acesta e pre
textul ? Producătorii au sim
țit, nuanța de „pretext“ și 
supralicitează. Și oricît ar 
supralicita, publicul suportă, 
primește. „Anii de pace“ — 
îmi spune cu cinism o per
soană inteligentă degeaba, 
cum spunea o poetă. înțeleg, 
dar mă fac că nu pricep. „Ce 
vrei să spui“ ? „Nimic în mod 
special, decît că există în om 
un coeficient de cruzime re
fulat, care n-are, din fericire, 
alt cîmp de manifestare, de
cît aderența la ficțiunea vio
lentă. Nu uita că foarte pu
țini dintre aceștia, totuși, a- 
dcră Ia violența propriu-zisă. 
Spectacolul cruzimii însă a 
fascinat întotdeauna omul".

N-o să-l contrazic, pentru 
că are un soi de dreptate 
elementară. Foarte elemen
tară. în om partea de animal 
funcționează firesc, totul e 
ce faci cu ea, cum o educi 
sau cum o înăbuși, era prea 
simplu să dialoghez. De a- 
ceea gustul pentru killer e 
neliniștitor. A început să bîn- 
tuie și pe malul Dîmboviței. 
Am văzut cîteva filme cu 
scene de violență, filme ro
mânești, de o cruzime la ni
vel mondial. Ne-am lipsi. 
N-are nici un rost să mai
muțărim și prostiile pericu
loase. Suficient să preluăm 
un pic de meserie a filmu
lui. Altele le-am vrea la ni
vel mondial in filmul româ
nesc. Bunăoară, forța este
tică.

SMARANDA JELESCU

ROMÂNIA-

FILM
PREZINTĂ

PRODUCȚIE 

MOSFILM 

regia : G. EGHIAZAROV 

cu : G. JENOV, A. KUZ-
NEȚOV.

Un episod eroic din 
bătălia Stalingradului.

OFICIUL
DE PROIECTĂRI 

PENTRU 
CONSTRUCȚII 

IN AGRICULTURĂ 
SUCEAVA 

str. Ștefan cel Mare 
nr. 15, 

Angajează imediat 
inginer principal 
proiectant in spe
cialitatea instala
ții și alimentări 
cu apă. Salarizarea 

în acord global. 
Informații 

suplimentare pot fi 
solicitate la telefon I 

12 934
............................. ...........

MARI REDUCERI DE PRETURI
ECONOMII IN BUGETUL PERSONAL

Unitățile comerciale textile-încălțăminte continuă să fie frec
ventate de cît mai mulți cumpărători. E firesc să fie așa, deoa
rece „Tirgul de iarnă“ este în toi, iar avantajele pe care le 
oferă tuturor categoriilor de beneficiari sînt sporite datorită 
marilor reduceri de prețuri, pînă la 30 la sută. In fiecare unitate 
volumul mărfurilor desfăcute către populație în aceste zile este 
mult sporit față de aceeași perioadă a anului trecut. La Magazinul 
universal „Victoria“, de pildă, acest indicator a crescut cu peste 
15 la sută. Dacă în zilele de 12—13 decembrie, ca să ofe
rim un alt exemplu, la magazinul „București“ se vin
deau 12 și, respectiv, 11 paltoane femei, în primele trei zile de 
lirg s-au vîndut, în aceeași unitate, in ordine, 26, 31 și 28 de 
asemenea produse. In medie, aici se vînd zilnic 45 de costume 
bărbătești, față de numai jumătate în perioada anterioară tîr- 
gului. Și dumneavoastră, indiferent de măsura pc care o pur- 
tați, vă puteți procura la prețuri avantajoase, determinate de 
aceste mari reduceri, piesele dorite pentru garderoba de sezon. 
Mai ales că. Tirgul din această iarnă pune la dispoziție mult 
nai multe articole, în special la grupa confecții pentru bărbați, 
femei și copii, unde, practic, au intrat la reducere toate articolele 
ile iarnă, (cu cîteva excepții). Iar aceste articole sint de calitate 
bună din fondul curent de marfă, din stofă și tergal, fanteziuri 
(in special pentru femei), tricotaje pentru bărbați și copii. 
Vi se oferă pină la 24 februarie, posibilitatea procurării artico
lelor de sezon, in mare varietate coloristică și contextură și a 
realizării unor mari economii în bugetul personal.
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Duminică dimineața, minis
trul federal al afacerilor exter
ne al Republicii Austria, care, 
la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, George Macoves- 
cu, a efectuat, împreună cu so
ția, o vizită oficială în țara 
noastră, a părăsit Capitala, ple- 
cind la Viena.

Oaspetele a fost însoțit în a- 
ceastă vizită de dr. Ludwig 
Steiner, ambasador, director în 
M.A.E., dr. Waltei- Magrutsch și 
dr. Franz Wunderbaldinger, mi
niștri plenipotențiari, șefi de 
secție în M.A.E.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, ministrul austriac a fost 
salutat de George Macovescu,

-j

PIONI ERIE—
ANUL '25

(Urmare din pag. I)

— Știm că pionierii au pentru 
fiecare etapă o deviză care le 
girează acțiunile ; ca-e le este 
deviza pentru perioada ce ur
mează ?

Vor, de pildă, să facă din fie
care detașament, din fiecare 
grupă un colectiv de educație 
socialistă, umanistă, transferând 
ideile programului normelor 
eticii și echității socialiste în 
?ropria lor viață și activitate.

i preocupă să se consolideze 
ca niște colective combative, 
dar înțeleg să acționeze într-un 
mod mal aparte, întrucît nu 
toți copiii sînt la fel. Sînt însă 
de acord eă toți pot fi determi
nați de forța colectivului să 
pătrundă înțelesul unei alte de
vize : fiecare să muncească 
după puterea lui, dar fiecare să 
se depășească pe sine. Vor să fie 
mereu „pe recepție“ pentru a 
detecta lipsurile și a Ie veni 
de hac după expresia lor — 
prin critică și atitudine comba
tivă — dovadă a militantismului 
lor de ucenici ai comuniștilor. 
Totodată, însă, sint conștienți că 
nimic nu se poate realiza fără 
coeziunea colectivului, fără prie
tenie și colaborare, gîndul lor 
conduce spre replica dată de pio
nieri egoismului, invidiei, refu
zului de ajutor, pentru reușita 
întregului colectiv. Ajutor, din 
punctul lor de vedere, merită 
însă, cei care fac efort, dar au 
greutăți, și nu cei care se bizuie 
doar pe ajutor fără să se bizuie 
pe ei înșiși, în primul rind, pe 
munca lor.

O altă deviză a lor este : nici 
un pionier inactiv.

— Aceasta presupune nu nu
mai dorință din partea copiilor 
de a activa. ci și existența unui 
cadru în care să se poată ma
nifesta toți.

— De acțiuni care să-i atragă 
pe toți, pionierii nu duc lipsă. 
Iată, bunăoară, și-au propus ca 
fiecare pionier să planteze cîte 
un pom. Să ne imaginăm țara 
împodobită cu încă două mili
oane de pomi, atîțîa cîți copii 
sînt purtători ai cravatei ! Vor 
colecta 200 tone plante medici
nale, față de 16 cîte au colectat 
în 1973. Pionierii din fie
care județ și-au propus alte și 
alte obiective gospodărești : fie 
să amenajeze un parc, fie să 
planteze o pădure la graniță 
de județ, să amenajeze spații 
verzi, să aibă grijă de școală, 
de strada ori ulița pe care lo
cuiesc, de bazele turistice, de 
satele lor de vacanță — toate 
acestea rămînînd amintiri peste 
timp din anul ’25 al organizației 
lor. în organizația lor copiii

DIN INFORMARE 
IN INFORMARE

(Urmare din pag. I) 

tanță: învățământul politia
U.T.C. ?

De fapt, din cele consemnate 
mai sus, se poate ușor observa 
că există o dezinformare în lanț. 
Propagandista — ca să nu aibă 
„probleme“ — informează, chiar 
cu lux de amănunte, că totul se 
desfășoară normal. Prin „nor
mal“ nu știm însă ce înțelege 
Elena Carpov. Este cu atit mai 
regretabilă această inactivitate 
colorată în roz, cu cit propagan
dista mai este și cadru didactic.

Această situație este cunos
cută și totuși purtată mai de
parte spre județ de secretarul 
comitetului comunal. Paul Vișan. 
„Avem o activitate mulțumi
toare“ îmi spunea el la sediul 
comitetului județean. (Ce era 
mai rău era faptul că activista 
de la județ își Însușise și ea a- 
ceastă părere și cota organiza
ția din comuna Mihail Kogălnl- 
ceanu ca avînd o activitate mul
țumitoare. Cît de mulțumitoare, 

cu soția, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
țării noastre la Viena, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești, Werner Sautter, și mem
bri ai ambasadei.

Ieri s-a deschis în Capitală, în 
pavilionul B al Tîrgului inter
național (Piața Scinteii) Bucu
rești, a V-a Expoziție jubiliară 
columbofilă. Vor putea fi admi
rate exemplare de porumbei că
lători, standard, de performanță 
precum și porumbei de agre
ment și ornament.

se formează astfel ca oameni 
gospodari, participanți de acum 
la treburile obștei, la efortul e- 
conomic al țării.

— Ar fi bine să ne amintiți 
și alte cîteva din acțiunile de 
amploare care vor preceda ani
versarea. finallzindu-se de ziua 
sărbătorii.

— O mare masă a pionierilor 
este antrenată la elaborarea 
monografiilor unităților de pio
nieri. Acțiunea are largi ecouri 
educative în colectivele de pio
nieri, întrucît mijlocește cu
noașterea istoriei organizației 
de la formarea primelor detașa
mente de pionieri și pînă în 
prezent, paralel cu inițierea în 
istoria organizației revoluțio
nare de tineret, care ani 
și ani, din însărcinarea par
tidului, a îndrumat mișcarea 
pionierească. Copiii studiază, 
adună documente, caută foști 
pionieri și instructori de pio
nieri, care le pot oferi mărturii 
autentice din anii de început ai 
pionieriei. în felul acesta, ideea 
ca fiecare unitate de pionieri 
să aibă o monografie a sa „la 
zi“, alcătuită de pionieri, devine 
fernfentul unei adevărate școli 
de Inițiere politică a copiilor 
într-un limbaj și într-o formă 
care le sînt accesibile. Se pre
gătesc expoziții cu tema „Mul
țumim din inimă partidului“, 
finalizate cu o expoziție repu
blicană sintetizînd ceea ce s-a 
petrecut in organizația copiilor, 
sub conducerea partidului, în
tr-un pătrar de veac. Se con
turează organizarea unei miș
cări turistice, sportive și de pre
gătire pentru apărarea patriei 
cu totul inedită, purtind titlu! 
„Marșul victoriei“ — organizată 
în cinstea aniversării celor trei 
decenii de la Eliberare. Dună 
ce ștafeta va fi transmisă din 
localitate în localitate, cele mai 
bune echipaje pionierești, sim- 
bolizînd năzuința copiilor țării 
de prietenie, de frăție și colabo
rare. de afirmare a curajului și 
cutezanței, vor cuceri crestele 
Carpaților, iar punctul terminus 
al marșului va fi stabilit pe cea 
mai înaltă creastă de munte — 
Virful Moldoveanu. Se mai 
pregătește un simpozion națio
nal pe tema aniversării organi
zației...

Practic, însă, nu puteam epui
za acum întreaga agendă a ma
nifestărilor omagiu jubileului 
organizației, manifestări la care 
participă foarte mulți uteciști. 
Numeroase organizații U.T.C. se 
alătură copiilor în acțiunile pe 
care aceștia le realizează, ute- 
ciștii le sînt parteneri, sfătuitori, 
colaboratori apropiați și doriți 
de pionieri.

s-a văzut). Pentru activista care 
răspunde din partea comitetului 
județean de comuna Mihail Ko- 
gălniceanu a fost desigur mal 
simplu, mai comod, să informe
ze că lucrurile merg bine, decît 
să le facă să meargă într-ade- 
văr bine, însă nu acesta era ro
lul ei în comună. Ne întrebăm 
pe drept cuvînt : cui folosește 
acest procedeu ? Tinerilor din 
organizație în nici un caz. Ei 
așteaptă. Așteaptă ca cei cărora 
le-au acordat încrederea lor să- 
și onoreze mandatul încredințat, 
nu prin informări care mai mult 
dezinformează, ci prlntr-un e- 
for corespunzător, prin asigura
rea tuturor condițiilor pentru ca 
învățămîntul politic să se desfă
șoare normal. Or, dacă nu a- 
cum, în perioada cînd acțiunile 
polltico-aducative au un teren 
prielnic de organizare, cînd cred 
factorii care răspund de activi
tatea organizației U.T.C. a co
munei că vor mai putea aduce 
acest capitol la o stare de lu
cruri cu adevărat mulțumitoare ?

DE MASĂ CU CARACTER REPUBLICAN

• PESTE 1000 DE PATINATORI ÎN 

CIȘMIGIU • 7 000 DE TINERI DIN JUDEȚUL 
TELEORMAN —LA ÎNTRECERILE ETAPEI 
DE MASĂ •TINERI MINERI —LA START
• LA BRĂILA S-AU ÎNTRECUT... CAMPIONII
• OBSTACOLE PE TRASEELE ÎNTRECERII

LA TG. MUREȘ.

IATĂ CE A ÎNSEMNAT, IERI, COMPETIȚIA

ÎN CIȘMIGIU
CiȘmigiul, ieri a fost, pur șl 

simplu, asaltat de tinerețe. Ciș- 
migiul era cum nu l-am văzut 
niciodată. Sub egida organiza
torilor din municipiul București 
ai Cupei Tineretului, s-a orga
nizat un mare concurs de pati
naj viteză (pista măsura 100 m.) 
la care au luat startul, mai în- 
tîi, pe grupe de virste : 6—10 șl 
11—14 ani, fete și băieți, apoi 
în finale pe sectoare — peste 
1 000 de patinatori, probabil tot 
cam atîția... părinți, peste o sută 
de profesori de educație fizică 
și un număr triplu de specta
tori. După aproape 3 ore de în
treceri, organizatorii i-au invitat 
pe ciștigători să urce pe podiu
mul de onoare. Sectorul 5 a 
avut o participare deose
bit de numeroasă : aproape 200. 
Dintre ei. cei mai buni s-au do
vedit a fi, în ordinea grupelor ■ 
Narcisa Nistor (Șc. gen. 126). 
Gabriela Giorcuță (Șc. gen. 188). 
Ovidiu Cîrjan (Șc. gen. 189). Din 
sectorul 6 s-au înregistrat 120 
de participanți. Ca să nu 
vorbim și de absențe... nemoti
vate : sectoarele 4 și 8, iar sec
torul 7 doar cu participanți 
pentru o singură probă : fete 
11—14 ani. ciștigată de Aurica 
Saldoveanu (Șc. gen. 201). Io- 
nescu Bogdan, 8 ani, clasa a 
Il-a a concurat de... 3 ori, la 
3 sectoare — (el reprezintă, de 
fapt, sectorul 2), Sorin Croitoru, 
Maria Wță. au cucerit titlurile 
pe sectorul 2. Dar nu asta est» 
important și semnificativ, ci fap
tul că toți sînt colegi la... Școa
la generală nr. 26. O performan
ță nu mai puțin notabilă au 
obținut și Manuela Dumitrescu 
și sora ei Daniela, colegul lor 
Grațian Gherghel, de la Școala 
generală nr. 56. din sectorul 3. 
Dar, în fond, cei care s-au cla
sat pe alte locuri, sau care nu
mai au luat startul, nu sînt. 
oare, la fel de merituoși 7 De 
exemplu, Ileana Gheorghieș lo
cul 3 (Liceul 10), Alina Filip. 
locul 3 (Liceul 36) și atitea alte 
fete sau alți băieți care și-au 
dat întilnire, ieri. în Cișmigiu. 
Deopotrivă, merituoși, sint și 
organizatorii marelui concurs 
care, sperăm, va deschide o se
rie duminicală neîntreruptă.

C. V.

CAMPIONII ȘCOLILOR 
— ÎN FAZA PE MUNI

CIPIU I
Profitlnd de faptul că timpul 

a devenit favorabil, mai ales 
pentru organizarea de întreceri 
la săniuș și patinaj, organizațiile 
U.T.C. și asociațiile sportive din 
municipiul Brăila au mobilizat, 
ieri, un număr mare de tineri 
la Cupa Tineretului. Bunăoară, 
din primele ore ale zilei peste 
300 de elevi din școlile generale, 
campionii etapei de masă, s-au 
întrecut în faza municipală a 
competiției de masă cu caracter 
republican, la săniuș. Am remar
cat printre cei care au obținut 
rezultate mai bune pe Velev 
Cristian (Școala generală 10), 
Marinela Vîlcea (Școala gene
rală 14), Săndel Lungu (Școala 
generală 25), Norocel Dimitriu 
(Școala generală 7) și alții. In
tr-adevăr, pantele din jurul Gră
dinii Publice au cunoscut o vie 
animație, iubitorii sportului cu 
săniuța luîndu-le cu asalt. In 
Grădina Publică, pe gheața pa
tinoarului peste 300 de elevi din 
școlile generale din municipiu 
s-au Întrecut, de asemenea, la 
patinaj. Același lucru l-am re
marcat și la patinoarul asociației 
sportive de la I.C.M.J. In afara 
elevilor au fost cuprinși in în
treceri și 300 de tineri, — din

tre care peste 100 fete — din cele 
3 cămine ale tineretului, la pa
tinaj, tenis de masă și șah.

TRAIAN ENACHE

TELEORMĂNENII - ÎN 
ÎNTRECERE

In județul Teleorman, etapa 
de masă a Cupei Tineretului a 
cuprins numeroși concurenți 
din asociațiile sportive din 
școli, întreprinderi și de la 
sate. Numărul tinerilor cuprinși 
în aprigele dispute se ridică, în 
urma datelor primite, la peste 
7 000. S-au remarcat, printr-o 
bună organizare a întrecerilor, 
asociațiile sportive din comunele 
Toporu, Conțești, Drăgănești- 
Vlașca, Cervenia, Bragadiru, Pe- 
retu, ca și cele din școlile și 
liceele din Roșiori, Alexandria 
și Tr. Măgurele. Dintre campio
nii declarați pină în prezent re
marcăm pe Gheorghe Penche și 
Emilia Stănescu (Conțești), Oli
via Popa, Florian Trostoc (Tr. 
Măgurele), Nicolae Chenescu, 
Petre Mocanu (Nanov). în con
tinuare, factorii cu atribuții în 
domeniul activității sportive de 
masă vor lua toate măsurile 
pentru terminarea etapei de 
masă și organizarea etapei a 
doua în cele 13 centre de co
mune.

TOMA VRÎNCEANU 
Subredacția 

„Scinteii tineretului“ — 
Alexandria

PE PIRTIILE 
PARÎNGULUI...

în județul Hunedoara au con
tinuat azi întrecerile și compe
tițiile sportive programate de 
„Cupa tineretului“. Pirtiile din 
masivele Paring și Retezat au 
atras numeroși iubitori ai schiu
lui. în centrul minier Vulcan, 
din bazinul Văii Jiului s-au des
fășurat concursuri de săniuțe, 
la care au luat parte aproape 
1 000 de tineri mineri și elevi. 
Astfel de întreceri au avut loc 
și în zona localităților miniere 
Ghelar, Teliuc, Muncel și Țe- 
bea, precum și în alte centre 
urbane și rurale unde se mai 
păstrează mantia albă a zăpezii.

Competițiile și concursurile 
sportive din această zi Îmbogă
țesc bilanțul activităților de a- 
cest fel care au avut loc în săp- 
tămînile precedente. De la Con
siliul județean pentru educație 
fizică și sport aflăm că de la 
declanșarea „Cupei tineretului“ 
pînă în prezent la etapa de 
masă au participat peste 25 000 
elevi și tineri din orașele și sa
tele hunedorene.

De la Comisia 
centrală de organizare 
Etapa pe școală la patinaj, sanie și schi pentru categoria 

pionieri și școlari (6—10 ani) se prelungește de la 3 pînă la 
17 februarie. Etapa pe școli, facultăți. întreprinderi, institu
ții, comune și cooperația meșteșugărească, la patinaj, sanie 
și schi, pentru toate categoriile de tineri, începind de la 11 
ani, se prelungește de la 20 ianuarie, la 3 februarie. Celelalte 
etape — inclusiv finalele pe țară — rămin programate con
form prevederilor inițiale ale regulamentului.

Etapele de desfășurare a întrecerilor de tenis de masă, 
pentru categoriile de elevi, tineri din întreprinderi și insti
tuții, din cooperația meșteșugărească și din mediul rural 
(15—19 ani) se prelungește astfel : etapa I. de la 27 ianua
rie, la 10 februarie : etapa a Il-a. de Ia 17 februarie, la 24 
februarie ; etapa a III-a, de ia 3 martie la 10 martie.

Etapa pe institut la șah, pentru studenți, se prelungește 
de la 27 ianuarie la 10 februarie.

O AUTOCRITICĂ CE SE 
VROIA... PRIN FAPTE
Intr-o discuție avută, săptăml- 

na trecută, cu primul secretar 
al Comitetului municipal Tg. 
Mureș al U.T.C., tovarășul Ște
fan Kadar, interlocutorul era 
nemulțumit de criticile făcute la 
adresa organizatorilor ediției de 
iarnă a „Cupei Tineretului“. îmi 
mărturisea, printre altele, inten
ția de a răspunde prin fapte, 
printr-o mobilizare masivă la 
schi, săniuș, patinaj pentru du
minica de ieri.

Duminică mi-am început rai
dul. La patinoar am întîlnit ele
vii Școlii generale nr. 3 și 9. 
Au participat la un concurs de 
patinaj. Gheața de la week-end, 
a cărui suprafață ar satisface 
pretențiile a cel puțin 2 000-3 000 
de tineri, era acoperită cu ză
pada căzută peste noapte. Cîțiva 
părinți au înlăturat-o pe o mică 
porțiune pentru a împlini dorin
țele copiilor pe care îi supra
vegheau. Mică „masă“ în... com
petiția de masă — „Cupa Tine
retului“. îmi zic. Hai să vedem 
săniușul și schiul. ‘

Platoul Cornești. în jur de 200 
de oameni. Și un concurs. Aici 
trebuie să mă întîlnesc și cu ac
tiviști ai organizației municipa
le de tineret. mi-am zis. Am 
greșit. Printre organizatori îl re
cunosc pe tovarășul Alexandru 
Rech, președintele comisiei ju
dețene de schi.

— Am organizat faza muni
cipală a campionatului de schi, 
probele olimpice și fond, pentru 
seniori, senioare, juniori, ju
nioare și copii. Participă 70 
membri ai asociațiilor sportive 
din oraș. Concursul este organi
zat în cadrul Campionatului re
publican de schi, așa că nu e 
vorba de „Cupa Tineretului“ pe 
care o căutați dumneavoastră, 
îmi mai rămînea un loc. Pirtiile 
pădurii Cocoș. Ia-le de unde 
nu-s. Intr-adevăr, printre copaci 
copii și alți cetățeni mal virst- 
nici. Unii cu sănii, alții cu pa
tine, alții cu schiuri. Să fi fost 
vreo sută.

Nu afirmăm că ieri, la Tg. 
Mureș, nu s-a făcut sport. S-a 
patinat, s-a schiat, derdelușurile 
din apropierea blocurilor, străzi
le erau pline de copii. Intre 
prieteni, sîntem siguri că s-a 
jucat șah, remi, poate și cărți. 
Autocarele agenției B.T.T. și 
O.J.T. au urcat pline la Bucin. 
Sperăm, însă, că organizatorii 
„Cupei Tineretului“ nu confundă 
aceste acțiuni cu etapa de masă 
a Cupei.

MIRCEA BORDA

ÎN RELUARE, O ACȚIUNE DE TRADIȚIE 

A ZIARULUI NOSTRU

MARI PERFORMERI —
IN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ

• CEPTURA (PRAHOVA)

Aici, șahuS are mulți prieteni...
Reluînd inițiativa organizării 

interesantei acțiuni denumită 
„Mari performeri — în arenele 
sportului „de masă“, ziarul nos
tru, in colaborare cu Comitetul 
județean Prahova al U.T.C. a 
organizat joi seara, in comuna 
Ceptura, o atractivă întilnire in
tre tinerii din localitate și au
torul acestor rînduri. întilnirea 
a avut loc la Școala generală 
din Ceptura. în prezența unui 
numeros public, alcătuit în ma
joritate din elevi. Astfel, din cei 
500 de elevi ai școlii au fost 
prezenți circa 150, dintre care 23 
au luat parte, apoi, alături de 
cițiva reprezentanți ai generației 
vîrstnice, la un simultan de șah. 
Sala de clasă s-a transformat 
ad-hoc într-o sală de concurs, 
băncile strîngîndu-se într-un ca
reu ce permitea desfășurarea si
multanului. Pe bănci au apărut 
Șahurile, care de care mai di
ferite ca construcție, dar acest 
amănunt nu a împiedicat desfă
șurarea unor partide intere
sante...

După prezentarea făcută oas
peților. de către profesorul Ste- 
lian Coroabă, secretarul comite
tului U.T.C. din comuna Ceptu
ra, a avut loc o animată discu
ție, surprinzător de bogată și di
versă, în care micii interlocutori 
au ținut să afle multe lucruri 
interesante din istoria șahului 
și din marile concursuri actuale. 
Iată cîteva exemple de astfel 
de întrebări interesante : „cina

• BRĂNEȘTI (ILFOV)

Dialog de... mare performanță
Tinerii din Brănești, de fapt 

vlrfurile sportive, în special de 
la cele trei licee — Liceul 
teoretic, Liceul de îmbunătățiri 
funciare și Liceul silvic — în 
număr de peste 300, plus nu
meroase cadre didactice, s-au 
întîlnit cu trei dintre marii 
campioni ai țării și ai lumii la 
handbal : Gheorghe Gruia,
fostul căpitan al reprezenta
tivei României, Cristian Gațu, 
actualul căpitan al naționalei 
și Cornel Penu, toți maeștri 
emeriți ai sportului. La sfirșitul 
emoționantei reuniuni, toți au 
fost unanimi în a aprecia, oas
peți și gazde, că a fost un dia
log... de mare performanță !

Cascada de întrebări nu vizau 
numai dorința tinerilor de a 
afla ce performanțe au obținut 
cele trei vedete, de mare cali
bru — acestea le cunoșteau ei, 
bine — sau amănunte despre 
viața lor sportivă : punîndu-le 
întrebări și cunoscîndu-și bine 
oaspeții, gazdele încercau să 
afle subtilități din tehnica și 
tactica jocului de handbal, 

a inventat șahul și unde 7“, 
„cine a fost primul campion 
mondial de șah ?“, „dacă au fost 
vreodată două partide în între
gime la fel ?“, „care dintre cei 
doi tineri mari maeștri, Karpov 
sau Mecking, are un viitor mai 
strălucit ?“, „dacă este echitabil 
sau nu actualul sistem de des
fășurare al campionatului mon
dial ?“... Printre cei mai dezghe
țați copii prezenți la acest dia
log s-au numărat Veronica Biz- 
doacă din clasa a Vil-a, care a 
vrut să știe ce părere am des
pre... ploieșteanul Carol Partoș 
vechi coleg de club cu mine și 
campion al României în 1972 și 
Nenciu Stavăr din clasa a 
VIII-a, care dorea să afle dacă 
am mutări preferate, sau mă 
orientez după situația de pe ta
blă ! Probabil cea mai la obiect 
întrebare a fost cea pusă de 
către un pici, ce nu ajungea 
bine la masă, care vroia să știe 
exact dacă „pentru a ajunge 
maestru de șah trebuie să ai 
talent sau să muncești“ ?... După 
acest instructiv dialog a urmat 
simultanul, desfășurat la 27 de 
mese. Jucătorii erau de toate 
vîrstele, de la cei mai tineri 
participanți, Bărbuceânu Nico
lae și Gănescu Viorel din clasa 
a V-a. pînă la studentul Rădu- 
lescu Gheorghe, tehnicianul Tu- 
dora Constantin, ' sau inginerii 
Teodorescu Gheorghe și Căpă- 
țînă Octavian. Nivelul tehnic al 
partidelor nu a fost deosebit, 

cereau să li se explice proce- 
. deele pe care acești sportivi de 
excepție le-au perfecționat, pină 
la culmile măiestriei sportive. 
Bunăoară, Gruia, ce a făcut la 
antrenament, încit el, un fost... 
voleibalist, a ajuns să arunce 
la poartă cu cea mal mare 
forță care s-a întîlnit vreodată 
in istoria handbalului ? De la 
Cornel Penu „curioșii“ doreau 
să afle unele subtilități tactice 
privind apărarea loviturilor de 
la 7 metri. Dacă nu-1 cunoaște 
pe jucătorul care aruncă, unde 
se plasează ? Cum reușește să 
intuiască direcția de aruncare 
a adversarului ? Nici lui Gațu 
nu i-a fost ușor să reziste 
bombardamentului de întrebări 
— care în general, ținteau să-1 
descoase pe marele tactician și 
coordonator de joc al naționa
lei, cum de-i reușesc atît de 
magistral derutantele lui fente 
cu care păcălește chiar și pe 
cei mai experimentați handba- 
liști. Firesc, cum Campionatul 
Mondial din R. D. Germană se 
apropie (28 februarie — 10 mar- 

dar nu aceasta era important, 
după cum ilici rezultatul final 
nu a contat prea mult. Din a- 
ceastă manifestare șahistă au 
avut de ciștigat tinerii care se 
întîlneau pentru prima oară cu 
un șahist de performanță. La 
sfîrșitul simultanului am avut 
o scurtă discuție cu „ultimul 
mohican“, micuțul Matei Gheor
ghe, care ne-a declarat că are 
o mare rivalitate sportivă fami
liară cu fratele său Laurențiu, 
rivalitate ce continuă și in me
ciurile lor de tenis de masă. în
cheierea cu deplin succes a a- 
cestei manifestări șahiste. orga
nizată în cadrul „Cupei Tinere
tului“, m-a convins că la Cep
tura șahul are mulți prieteni și 
că din sutele de mici pasionați 
(in comună există sute de șa- 
huri), vor ieși, probabil, peste 
cițiva ani, cîțiva jucători talen
tati. De altfel, atit profesorul 
Coroabă cît și directorul școlii, 
profesorul Valeriu Gănescu, au 
vrut să afle dacă nu s-ar putea 
introduce șahul in școli, ca ma
terie obligatorie ! Desigur aceas
ta e o idee interesantă, aplicată 
deja în alte țări... Am plecat de 
la Ceptura avînd revelația pa
siunii deosebite a copiilor din 
această comună pentru sportul 
minții', copii care au aflat ieri 
că șahul este atît sport cît și 
artă și știință.

FLORIN GHEORGHIU 

tie), tinerii din Brănești s-au 
interesat de modul cum se des
fășoară pregătirile echipei, de 
șansele pe care le are de a-și 
menține titlul și suveranitatea 
în handbalul mondial. Speran
țele într-un nou succes de pro
porții le-au fost și mai mult 
întărite de către cei care vor 
pleca într-o dificilă expediție 
doar peste cinci săptămîni...

A fost un dialog viu, antre
nant, din care au avut de 
ciștigat toți cei prezenți, dar 
mai ales handbalul. Aici, la Bră
nești, există mulți amatori și 
practicanți ai handbalului. De 
acum înainte, sîntem siguri, — 
cum, de altfel, ne-a asigurat și 
profesorul Victor Marinescu, el 
însuși, cîndva, handbalist de 
mare performanță — vor fi și 
mai mulți. Ceea ce ne face să 
lăudăm inițiativa și sprijinul 
Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C. al cadrelor didactice din 
Brănești. în organizarea acestei 
memorabile întilniri.

V. CABULEA

MUTAȚII CARE 
VIZEAZĂ ESENȚA

(Urmare din pag. I)

locțiitor al comandantului deta
șamentului, lăcătușul Vasile 
Pîrvu, conducătorul mecanic 
auto, Constantin Pătrăulescu sau 
sudorul Mihai Botezatu.

Următoarea etapă a vizitei 
noastre, cuptorul de 50 tone al 
oțelăriei electrice nr. 2. Tocmai 
se toarnă o șarjă de oțel tîrgo- 
viștean. Sub conducerea mais
trului principal Vasile Solcan 
își desăvîrșesc măiestria oțelarii 
dîmbovițeni. toți tineri, toți u- 
teciști : maistrul Miron Ignat, 
topitorul șef Lucian Nedelcu, to
pitorii Ilie Popa, Nicolae și Ion 
Anrodu. Maistrul e mulțumit de 

seriozitatea și sîrguința

cu care își fac datoria.
Dată fiind intrarea în func

țiune înainte de termen a celor 
două cuptoare ale oțelăriei e- 
lectrice — pe șantierul național 
al tineretului Tîrgoviște s-au 
produs mutații ce ating esența. 
Acum, constructorii privesc spre 
cuptoare și munca le e mai 
spornică. Acum, în pauză, con
structorii dau o fugă pînă la 
oțelărie, asistă la fluxul de pro
ducție. se interesează de mersul 
treburilor și se întorc la lucru 
animați mai puternic de hotă- 
rîrea de a menține avansul con
semnat pe curba graficelor, de 
a-1 mări cît mai mult, folosind 
din plin fiecare clipă.

TECUCI:

„CUPA UNIRII”
în organizarea Comitetului municipal U.T.C. și C.M.E.F.S. 

Tecuci au avut loc, în sălile special amenajate ale Casei 
de cultură din localitate, întrecerile finale ale „Cupei 24 
Ianuarie" Ia șah și tenis de masă, competiția fiind închinată 
aniversării zilei Unirii. După ce in prima fază, cea de masă. 
Ia concursurile desfășurate în școlile generale, liceele și în
treprinderile municipiului luaseră parte circa 1 000 de tineri, 
în finală s-au întîlnit peste 180 de uteciști — muncitori și 
elevi — împărțiți pe grupe de virstă. Deosebit de disputate, 
întrecerile au prilejuit remarcarea unor sportivi foarte bine 
pregătiți, cum ar fi ÎUanolia Pop și Luminița Lupu (Școala 
generală nr. 6). Marinei Huzum (Liceul nr. 1), Onel Gheorghe 
și Toma Petru (Fabrica de conserve), Mihacla Vieru (Liceul 
nr. 2).

Cîștigătorîi întrecerilor au primit diplome și premii în 
obiecte din partea Comitetului municipal U.T.C., care, prin 
competiția organizată confirmă bunele tradiții ale sportului 
de masă tecucean.

P. OVIDIU

• ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT ® ACTUALITATEA
• FOTBAL. La Tokio a luat 

sfîrșit turneul internațional de 
fotbal organizat de federația 
niponă de specialitate. în ulti
mul joc, echipa F.C. Constanța 
a terminat la egalitate : 0—0 cu 
selecționata Japoniei. clasin- 
du-se pe locul 3. Meciul a fost 
de un bun nivel tehnic și a fost 
urmărit de peste 30 000 de spec
tatori. prezenți în tribunele sta
dionului olimpic. în cadrul a- 
cestui turneu, echipa F.C. Con
stanța a terminat două întilniri 
la egalitate, pierzînd în fața 
echipei braziliene Juventus Sao 
Paulo. După cum se știe, fotba
liștii români au făcut meci nul 
(0—0) cu selecționata olimpică 
a Japoniei la Osaka și repre
zentativa Japoniei Ia Tokio, și

au pierdut (1—2) partida cu 
Juventus (Brazilia).

• BOB : Campionatele mon
diale de bob pentru două per
soane s-au încheiat pe pîrtia de 
la St. Moritz (Elveția) cu victoria 
primului echipaj al R. F. Ger
mania (Wolfgang Zimmerer-Pe
ter Utzschneider) care, în cele 
patru manșe, a totalizat timpul 
de 5’10”25 100. în ultimele două 
manșe sportivii vest-germar.i au 
fost cronometrați în 1T6’’70TOO 
și respectiv 1T7”38'1OO. Pe locu
rile următoare s-au clasat R. F. 
Germania II (Georg Heibl-Fritz 
Ohlwaerter) — 5’12”60 100 și El
veția I (Fritz Luedi-Karl Hae- 
seli) — 5’13”69/100.

• SLALOM URIAȘ. Schiorul 
francez Alain Penz a ciștigat 
proba de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional

desfășurat la Montreal. Alain 
Penz a terminat învingător, 
avînd un timp mai bun cu 27 
sutimi de secundă față de cel 
de-al doilea clasat, americanul 
Rudd Pyles. Pe locul trei s-a 
situat cunoscutul campion aus
triac Hugo Nindl.

o VOLEI. în meci retur pen
tru sferturi de finală ale „Cu
pei Cupelor“ la volei masculin, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova a în
vins. pe teren propriu, cu sco
rul de 3—0 (15—11. 15—9. 15—8) 
formația Partizan Belgrad. în
vingătoare și în primul ioc cu 
același scor (3—0), formația so
vietică s-a calificat pentru se
mifinalele competiției.

• HOCHEI. La Stockholm 
s-a desfășurat meciul interna

țional amical de hochei pe 
gheață cu mingea (bandy) din
tre reprezentativa U.R.S.S. și 
selecționata de tineret a Sue
diei. Sportivii sovietici ău obți
nut victoria cu scorul de 6—0 
(4-0).

• CICLISM. Cea de-a 38-a 
ediție a tradiționalei competiții 
cicliste internaționale „Turul 
Elveției“ va începe la 12 iunie 
cu o etapă „prolog“, care se va 
desfășura la Gippingen. Ultima 
etapă a turului, cea de-a 11-a, 
se va disputa la Olten. La star
tul cursei și-au anunțat partici
parea unii dintre cei mai valo
roși cicliști din Spania. Italia. 
Franța, Belgia, Portugalia și 
alte țări.



de peste hotare Africa la timpul prezent

După încheierea acordului Consilierul președintelui Consiliului

privind dezangajarea trupelor
dintre Egipt și Israel

PAmint a! luptei
pentru independentă...

CAIRO 20 (Agerpres). — In 
capitala Egiptului a avut loc o 
sesiune a Secretariatului Gene
ral al Uniunii Socialiste Arabe 
Intr-un comunicat difuzat la 
Cairo în urma sesiunii se arată 
că recentul acord de dezanga
jare și separare a trupelor 
egiptene și israeliene oferă 
Egiptului „o mai mare flexibi
litate în acțiunile menite să 
ducă la îndeplinirea prevederi
lor rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate al O.N.U. Totodată, 
acordul nu reprezintă o înțele
gere separată a Egiptului cu 
Israelul și nici un acord politic. 
Egiptul, arată comunicatul, 
este, în același timp, pe deplin 
hotărît să acționeze pentru se
pararea trupelor de-a lungul 
frontului sirian, ca un prim pas 
spre retragerea trupelor israe
liene de pe înălțimile Golan, 
în același timp, acordul „nu re- 
strînge acțiunile noastre vii
toare, și Egiptul iși va continua 
lupta politică și militară pentru 
eliberarea tuturor teritoriilor 
arabe ocupate și pentru satisfa
cerea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian“.

relevat„Henry Kissinger — a 
premierul iordanian — ne-a in
format în legătură cu rezulta
tele vizitelor sale în Egipt și în 
Israel, și, îndeosebi, cu datele 
acordului privind dezangajarea 
și separarea forțelor de la Ca
nalul de Suez, semnat de cele 
două țări. La rîndul nostru, 
i-am prezentat secretarului de 
stat nord-american diferite as
pecte ale situației și am conve
nit pe deplin asupra etapelor 
care trebuie parcurse pentru a 
ajunge la o pace justă și ono
rabilă în Orientul Apropiat, la 
o reglementare acceptabilă 
actualei situații de criză
care o cunoaște această 
giune“.

a 
pe 
re

vineri de Egipt și Israel, postul 
de radio Sanaa relevă că a- 
ceastă dezangajare a trupelor 
reprezenta o necesitate imperi
oasă. Se pune, astfel, capăt stă
rii conflictuale din zonă, care a- 
menința în mod constant să de
genereze într-un nou război, fă- 
cînd inutile toate eforturile de
puse în vederea ajungerii Ia o 
reglementare pașnică a situației.

Situația de pe frontul de la 
Canalul de Suez — precizează 
postul de radio nord-yemenit 
nu putea să se prelungească 
infinit, semănînd neliniștea 
întreaga lume.

KHARTUM 20 (Agerpres). — Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat al României, care a partici
pat la lucrările simpozionului internațional cu tema „Diplo
mația, dezvoltarea și cooperarea internațională“, desfășurat 
la Khartum, a fost primit de președintele Sudanului, Gaafar 
Numeiri. Cu acest prilej, el a transmis șefului statului suda
nez un salut din partea președintelui Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind călduros, 
Gaafar Numeiri a transmis, la rindul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său prietenesc, subliniind totodată că ac
tualele relații româno-sudaneze ilustrează cu pregnanță ten
dințele nou apărute in domeniul cooperării pentru progresul 
țărilor în curs de dezvoltare.

De asemenea, Mircea Malița, a avut convorbiri cu Mansur 
Khalid, ministrul de externe al Sudanului, cu alți membri 
ai guvernului în legătură cu relațiile existente între cele 
două țări.

la 
în
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AMMAN 20 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută după ple
carea spre Damasc a secretaru
lui de stat nord-american, 
Henry Kissinger, primul minis
tru al Iordaniei, Zeid Rifai, a 
arătat că in cel mai scurt timp 
posibil vor fi amorsate nego
cieri privind „separarea“ forțe
lor tordaniene și israeliene, re
levă agenția France Presse.

RABAT 20 (Agerpres).
Acordul semnat de Egipt și 
rael în legătură cu dezangajarea 
și separarea trupelor lor de la 

•Canalul de Suez poate fi con
siderat ca un prim pas către o 
reglementare justă și echitabilă 
a crizei din Orientul Apropiat, 
în cazul că partea israeliană va 
da dovadă de bună voință — se 
arată într-un comentariu al pos
tului de radio Rabat 
agenția M.E.N.

„Acest acord — se 
în comentariu — nu 
decît un început, dar el poate 
constitui un pas important pe 
calea unei

Is-

reluat de

subliniază 
reprezintă

păci reale în zonă“.

20 (Agerpres). — 
acordul privind dez-

SANAA
Comentînd
angajarea și separarea trupelor 
de la Canalul de Suez, semnat

AMMAN 20 — (Agerpres). — 
Intr-o scurtă declarație făcută 
presei Înainte de a părăsi Ior
dania, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a sub
liniat că „pacea este acum mai 
aproape decît oricînd“. Referin- 
du-se la convorbirile avute cu 
regele Hussein al Iordaniei, 
Henry Kissinger a menționat că 
ele s-au axat pe acordul privind 
dezangajarea și separarea tru
pelor egiptene și israeliene la 
Canalul Suez, semnat vineri. El 
și-a exprimat speranța că acor
dul va marca o 
pace în Orientul Apropiat, 
pace permanentă în Orientul 
propiat, a declarat secretarul 
stat american trebuie să se i 
tindă asupra tuturor părților im
plicate din regiune“. Guvernul 
S.U.A., a adăugat el, este con
vins că Iordania va juca un rol 
major în stabilirea păcii.

cotitură spre
„O
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ex-
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J'RiVIM CU INTERES lUlATIILI’ 
CU TORITUL ROMÂNIEI“

Metin Tüzün și Vahit Ci alin, deputati
in parlamentul fure, vorbesc ziarului nostru

Turcia : lecțiile scrutinului, perspectivele poli
tice. Interlocutorii noștri sînt doi deputați în noul 
parlament — aleși la Istanbul pe lista Partidului 
republican al poporului — care ne vorbesc des
pre realitățile din țara lor. Discută cu pasiune, 
năvalnic, frazele se suprapun uneori, dar ceea 
ce frapează este sentimentul certitudinii. Firește, 
în dialogul cu domnii METIN TUZUN și VAHIT 
CIALÎN problemele generației tinere revin mereu.

• Succesul electoral 
al Partidului republican 
al poporului a fost mult 
comentat, indicînd sem
nificative mutații pro
duse în rîndul alegăto
rilor turci. Care sînt iz
voarele acestui succes ?

• Am citit în o serie 
de reportaje și informa
ții că tinerii au jucat 
un rol deosebit în vic
toria electorală a Par
tidului republican al 
poporului. Este exactă 
afirmația ?

Congresul Partidului Comunist

Mesajul reprezentantului 
Partidului Comunist Român

La Viena s-au încheiat 
lucrările celui de-al 
22-lea Congres al Parti
dului Comunist din Aus
tria.

cele trei zile ale Congre- 
delegații au dezbătut și 

raportul Comitetului 
Central privind situația politică 
din Austria și sarcinile parti
dului. De asemenea, a avut loc 
alegerea Comitetului

In 
sului, 
aprobat

— Succesul se datorește fap
tului că partidul nostru se află 
alături de popor, se bazează pe 
popor, exprimă cerințele Iui. Ne 
cunoaștem bine poporul și tot 
ceea ce facem este pentru pro
gresul lui, progres care poate fi 
obținut prin promovarea unui 
model propriu de dezvoltare, 
adaptai condițiilor specifice.

• S-a remarcat că, în 
special, în centrele ur
bane votul în favoarea 
Partidului republican al 
poporului a fost masiv. 
Cum explicați acest 
fapt ?

— Categoric. Tineretul s-a do
vedit receptiv la programul nos
tru, l-a susținut. Nenumărați 
tineri, fără să aștepte vreo re
compensă, ne-au dat un sprijin 
esențial. Știau că acționează 
pentru binele țării, al generației 
lor și al generațiilor viitoare. 
Partidul nostru militează ca ti
nerii să aibă drept de vot de la 
18 ani. Actualmente, te poți pre
zenta la urne doar dacă ai îm
plinit 21 de ani. Credem, însă, 
că tinerii ajunși la vîrsta majo
ratului și care pot fi trași la 
răspundere pentru faptele lor, 
trebuie să fie admiși și la vot...

— Prin atenția deosebită acor
dată problemelor maselor ur
bane, îndeosebi ale celor care 
muncesc. Dar noi considerăm că, 
în Turcia, progresul trebuie rea
lizat luindu-se in considerare 
cu precădere situația de la sate. 
Intr-o țară cu o suprafață de 
716 006 km. p. trăiesc 35 000 000 
oameni. Majoritatea lor se află 
in mediul rural. După cel de al 
doilea război mondial, odată cu 
începerea procesului industria
lizării, s-a produs un aflux de 
populație rurală către zona ma
rilor orașe. A rezultat o dezvol
tare industrială dar, în paralel, 
s-a înregistrat și o micșorare a 
producției agricole. Deși pose
dăm intinse suprafețe arabile, 
de o remarcabilă fertilitate, am 
devenit din exportatori de grîu 
importatori. Dezvoltarea econo
miei trebuie să se realizeze e- 
chilibrat și în această privință 
ne gindim la prefaceri in viața 
satului. Printre ele ar fi stimu
larea unor forme cooperatiste 
de muncă și desfacere a produ
selor, acordarea într-o măsură 
mai mare de credite ale stalu
lui pentru țărani etc. Va trebui 
îmbunătățită asistența medicală 
și ameliorată rețeaua învățămîn- 
tului. adaptarea lui specificului 
condițiilor din țara noastră. 
Schimbările ce vor interveni pot 
avea multiple influențe pozitive.

• Ce ne puteți spune 
despre organizația de 
tineret a partidului 
dumneavoastră ?

— Ea este deosebit de activă 
în orașele mari, unde dispune 
de o reală influență. Activitatea 
ei constă în susținerea ideilor 
partidului în rindurile tineretu
lui. Audiența organizației creș
te printre tinerii din diferitele 
pături...

• Ce însemnătate a- 
cordați raporturilor de 
prietenie cu România ?

— Credem că legăturile prie
tenești cu România trebuie dez
voltate și prețuim foarte mult 
aceste legături. In pofida deo
sebirilor de orînduire social-po- 
litică’, considerăm că avem multe 
puncte comune cu România. In 
primul rînd ne leagă 
țările noastre aparțin 
balcanice.

faptul că 
regiunii

la semi-• Ați asistat 
nărui internațional „Stu
denții și securitatea eu
ropeană“. Ce părere a- 
veți despre această reu
niune ?

• Ce intenții există în 
privința industriei ?

— Dezvoltarea prioritară a in
dustriei constructoare de mașini. 
Vrem să creăm mai ales fabrici 
care să producă... fabrici.

— Mulțumim pentru invitația 
ce ne-a fost adresată, pentru a- 
mabilitatea gazdelor care au or
ganizat foarte bine seminarul. 
La această manifestare am avut 
prilejul să întilnim reprezentanți

Central 
și a Comisiei Centrale de Re
vizie.

Congresul a fost salutat de 
reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești care au 
participat, ca invitați, la lucrări.

în aplauzele asistenței, re
prezentantul Partidului Comu
nist Român, tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R., a transmis delegaților 
la Congres, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii 
Austria un cald salut 
precum și un mesaj de 
nie și solidaritate din 
P.C.R., a Secretarului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu.

După ce a subliniat că mem
brii partidului nostru urmăresc 
cu interes și sentimente de 
caldă simpatie activitatea Parti
dului Comunist din Austria, 
consacrată slujirii intereselor 
fundamentale ale celor ce mun
cesc, contribuția pe care parti
dul o aduce la lupta împotriva 
imperialismului, pentru promo
varea cauzei 
în Europa și 
vorbitorul a

T din 
frățesc, 
priete- 
partea 

general 
Nicolae

păcii și securității 
în întreaga lume, 

evidențiat relațiile

ai multor universități, să schim
băm opinii, să ne cunoaștem. Ar 
fi minunat dacă toți oamenii ar 
putea să se cunoască mai bine 
între ei. N-ar mai 
boaie...

fi poate răz-

că tineretul 
un rol

• Credeți 
poate avea 
priu, prin acțiuni 
crete, în evoluția 
tivă din Balcani ?

pro- 
con- 
pozi-

— Cînd se pun problemele cu 
sinceritate totdeauna este posi
bil să se ajungă la bune rezul
tate. Dacă tinerii din țările noas
tre vor întări legăturile dintre 
ei, în viitor problemele le vom 
putea rezolva mai ușor pentru 
că tineretul este generația căre- 
ia-i aparține viitorul. Cert, ti
neretul poate acționa 
sens pozitiv. Privim 
relațiile cu tineretul 
și avem convingerea 
relații vor fi mereu 
Dorim relații bune cu toți tine
rii din toate țările. Am vrea, de 
ar fi posibil, ca omenirea să a- 
runce armele in mare și fiecare 
să poarte în miini ramuri de 
măslini adresîndu-se semenului 
său ca unui frate...

într-un 
cu interes 
României 

că aceste 
mai bune.

• V-a plăcut Bucu- 
reștiul ?

Mult. Foarte mult...
EUGENIU OBREA

0 declarație 
agenției China 

Agenția China Nouă

a
Nouă

Agenția China Nouă anunță 
că autoritățile saigoneze din 
Vietnamul de Sud au trimis, în 
mai multe rînduri, avioane și 
nave de război în apele terito
riale și în spațiul aerian al Re
publicii Populare Chineze, în 
zona Hsisha, au ocupat cu forța 
aceste insule, deschizînd focul 
împotriva pescarilor chinezi și a 
navelor chineze ce efectuau ac
țiunile normale de patrulare. In 
acest mod, arată agenția China 
Nouă, autoritățile saigoneze au 
încălcat ir. mod flagrant inte
gritatea și suveranitatea terito
rială a Chinei, lansînd provocări 
împotriva poporului chinez.

Autoritățile saigoneze — sub
liniază China Nouă — nutresc 
demult planuri teritoriale față 
de insulele chineze din Marea 
Chinei de Sud, ocupînd ilegal 
unele dintre ele, cum sînt 
Nansha și Hsisha. In acest sens 
se precizează că, în septembrie 
anul trecut, autoritățile de 
la Saigon anunțau includerea 
a încă 10 insule din arhipelagul 
chinez Nansha, în cadrul 
tierelor lor.

Asemenea provocări 
scrupule ale autorităților 
Saigon, relevă agenția 
Nouă, au stîrnit indignarea pu
ternică a poporului chinez. Po
porul chinez este hotărît să-și 
apere integritatea și suveranita
tea sa teritorială.

tron

fără 
de la 
China
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(oreleCIDUL : Patria
16.30 ; 20,15).

LUNA FURIOASĂ :
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; io>, 

ZĂPADA FIERBINTE :

Scala
18,30 ;

12.45 ;

(orele 
. 21).
Lumina 

(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
20.45).

CAPCANA : Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), Ex* 
celsior (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30). Melodia (orele 9 ;
11 15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45),
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ : 
ceaffirul (orele 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,30 ; 21). București
8.30 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18.30 ; 
Favorit (orele 9 ; 11.15 ; 
15,45 ; 18.15 ; 20.45).

FELIX ȘI OTILIA : Doina (ore
le 8,45 ; 13 : 19)

JUDO : Festival (orele 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45), Modern 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20.30).

MARELE VALS : Central (orele
9.15 ; 12,30 ; 16 ; 19.30), Buzești
(orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19.15).

Lu- 
13.30 ; 
(orele

21),
13.30 ;

de prietenie și colaborare tovă
rășească care s-au statornicit 
intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Aus
tria. Sîntem hotărîți să acțio
năm, în continuare, în direcția 
diversificării raporturilor cu 
Partidul Comunist din Austria, 
în convingerea că aceasta co
respunde intereselor comune, 
ale celor două partide și po
poare ale noastre, cauzei întă
ririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
spus tovarășul Miu Dobrescu.

El a reafirmat, totodată, do
rința extinderii, în continuare, 
a relațiilor de colaborare între 
Republica Socialistă România și 
Republica Austria, în spiritul 
prieteniei dintre popoarele 
noastre. în folosul cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Abordind apoi poziția Româ
niei pe plan extern, vorbitorul 
a relevat că țara noastră desfă
șoară o intensă activitate inter
națională, corespunzător inte
reselor fundamentale 
porului român, cauzei 
mului și comunismului 
împlinirii aspirațiilor 
bunăstare, libertate și progres 
ale omenirii.

Țara noastră dezvoltă con
stant raporturile de prietenie și 
colaborare frățească cu toate 
țările socialiste, extinde relațiile 
cu țările care se pronunță pen
tru dezvoltarea independentă, 
pe calea progresului economic 
și social, acționează pentru lăr
girea, în spiritul coexistenței 
pașnice, a relațiilor cu celelalte 
state ale lumii.

în încheiere, vorbitorul a. urat 
succes deplin comuniștilor aus
trieci în activitatea de transpu
nere în viață a hotărîrilor a- 
doptate Ia congres, pentru în
făptuirea aspirațiilor de progres 
și prosperitate ale poporului 
austriac.

ale no- 
socialis- 
în lume, 
de pace,

Majorări
de prețuri în
R. P. Polonă
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

— Agenția P.A.P. transmite că 
in cadrul sesiunii Seimului, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P, Polone, 
Piotr Jaroszewicz a anunțat 
majorarea, incepînd cu 20 ia
nuarie, a prețurilor la benzi
nă, de la 6,5 zloți la 11 zloți 
pentru benzina „super“ și 
de la 5 zloți la 9 zloți pen
tru cea obișnuită.

Totodată, vor fi majorate 
prețurile la diferite sorti
mente de ulei, precum și la 
alte produse petroliere.

Vor crește, de asemenea, 
tarifele la taximetre și se 
vor scumpi cu 25 la sută ta
rifele la autobuzele inter
urbane. Nu vor spori prețu
rile la transportul urban.

EI a anunțat, de asemenea, 
o majorare de prețuri la 
băuturi alcoolice. Totodată, 
vor fi sporite prețurile la 
produsele desfăcute prin re
țeaua restaurantelor. Aceas
tă măsură nu va afecta can
tinele.

nahite de a puna 
I piciorul pe pămin-

tul Africii m-am 
uitat incă o dată pe 
harta continentu
lui. Ca un miraj- 

privirile mi-erau atrase de „cen
tura de foc“ : Guineea-Bissau, 
Angola, Mozambic... Dacă-mi a- 
mintesc exact, ne aflam într-un 
avion de coastă al companiei 
„Ghana Airways" cînd pilotul, 
cu o voce metalică avertiza pa
sagerii : „Survolăm Bissau“. Cu 
greu am reușit să descifrez prin 
hubloul „Fokker“-ului. în păien
jenișul de meandre îngrămădi
rea urbană. întocmai unui ge
neric. cu imagini suprapuse, pe 
durata cîtorva secunde aveam 
să trăiesc o asociere ciudată 
născută din conturul continen
tului, împrumutat de pe hartă, 
momentul zborului și tentativa 
apropierii de păminturi șl oa
meni răscoliți de patima nestin
să a luptei pentru libertate.

însoțind delegația de tineret 
din România, in cursul recentei 
vizite prin mai multe state afri
cane, am putut intra in contact 
nemijlocit cu partlcipanți la 
lupta pentru independență, cu 
conducători ai mișcărilor pentru 
eliberare națională. Fe unii din 
ei ii cunoșteam de la reuniuni 
internaționale sau fuseseră oas
peți ai țării noastre. Acolo in 
Africa, însă, convorbirile cu ei 
au căpătat sensuri mai profun
de, mai apropiate de preocupă
rile, de năzuințele lor. Ne-am 
intilnlt cu conducători al Tine
retului Mișcării populare pentru 
eliberarea Angolei (J.M.P.L.A.), 
ai Tineretului Frontului națio
nal pentru eliberarea Angolei 
(J.F.N.L.A.), ai Frontului pentru 
eliberarea Mozambicului (FRE- 
LIMO), ai Ligii tineretului Or
ganizației poporului din Africa 
de sud-vest (S.W.A.P.O.) și ai 
Congresului Național African 
(A.N.C.) din Republica Sud- 
Africană.

De fiecare dată, am fost bucu
roși să auzim din partea lor cu
vinte de mulțumire, de caldă a- 
preciere, de prețuire, Ia adresa 
poporului și tineretului român, 
a României socialiste. Vizita în
treprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Africa, contactele 
avute cu conducători ai mișcă
rilor de eliberare națională, in
tensificarea legăturilor de prie
tenie și solidaritate militantă, 
creșterea sprijinului politic, di
plomatic, material, și moral a- 
cordat luptei pentru indepen
dență — sînt fapte care au un 
larg ecou în rindul luptătorilor 
pentru libertate de pe continent, 
în repetate rînduri, ei au rele
vat aportul deosebit de prețios 
pe care România, Partidul Co
munist Român, activitatea neo
bosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îl aduc la lupta ge
nerală a popoarelor pentru afir
marea aspirațiilor lor legitime 
de libertate, 
progres social, 
rialismului și

...îmi revăd 
semnări, luate 
vorbirilor purtate, la Brazzaville 
cu conducători ai M.P.L.A. șl la 
Kinshasa, cu conducători ai 
F.N.L.A. încerc să reconstitui 
un tablou...

Lupta pentru independența 
Angolei a demarat cu peste un 
deceniu în urmă. în perioada 
scursă, în cronica marii bătălii 
s-au înscris fapte consemnînd 
hotărîrea unui popor decis să-și

Luptător pentru eliberarea 
Angolei

doblndească, cu prețul oricăror 
sacrificii, independența. După 
circa cinci secole de dominație 
străină, momentul victoriei se 
apropie cu fiecare etapă, cu fie
care bătălie, cu fiecare succes. 
Patrioții controlează aproape

tineretului. Interlocutorii țin să 
sublinieze că in fapt este fi
rească ampla prezență a tinerei 
generații din Angola in lupta 
pentru independență. In pre
zent, tineretul este un factor e- 
sențial în luptele care se extind 
tot mai mult pe fronturile din 
Angola. Tinerii sînt cei care a- 
duc cele mai mari jertfe pentru 
libertate, plătind uneori chiar 
cu viața acest scump deziderat. 
O parte a tinerilor activează in 
condiții de ilegalitate, suportînd 
cu stoicism represiunile colo
nialiste, regimul de teroare, im
pus celor care se opun „ordinii" 
stabilite de metropola portu
gheză. In zonele eliberate tinerii 
organizează ample acțiuni de a- 
părare împotriva raidurilor bar
bare ale aviației inamice, mobi
lizează populația locală pentru 
sporirea producției agricole, 
creează unități medlco-sanitare. 
In zonele eliberate s-a trecut la 
vaccinarea pe scară largă împo
triva unor epidemii, care făceau 
adevărate ravagii printre looui- 
torll Angolei.

Printre consecințele de tristă 
faimă ale secolelor de dominație 
colonială se află și analfabetis
mul : 98 la sută din populație 
nu știe să scrie și să citească. 
Și în acest domeniu — în care 
incă se simte o mare lipsă de 
cadre șl mijloace materiale — 
tineretul este activ, incercind, in 
limita posibilităților șl a condi
țiilor speciale, să organizeze 
cursuri do alfabetizare, 
nele eliberate, in care 
sute de mii de oameni, 
deschise sute de școli.

in zo- 
trălesc 

au fost

E)e pe fronturile de luptă«««

independență și 
împotriva împe- 

coîonialismului. 
frînturile de în- 
cu prilejul con-

• Trei plutoane portugheze, care însoțeau un convoi in 
provincia angoleză Moxico de Jos, au fost interceptate prin- 
tr-o ambuscadă organizată de unități de luptă ale M.P.L.A. 
După aproape o oră de lupte violente, în ciuda intervenției 
a trei elicoptere aparținînd forțelor aeriene portugheze, pa
trioții au trecut la asalt. Numărul militarilor portughezi uciși 
se ridică la 23. S-au capturat puști mitraliere de tipul „G-3“, 
muniții, echipament militar, alimente și medicamente. Ulterioi 
opt elicoptere inamice au survolat zona, în încercarea de a 
localiza forțele M.P.L.A., a ridica moralul supraviețuitorilor 
portughezi și a transporta răniții. De partea M.P.L.A. un lup
tător și-a pierdut eroic viața, alți doi fiind ușor răniți.*

• Grupe speciale de asalt ale Armatei de eliberare națională 
a Angolei (din cadrul F.N.L.A.) au avut mai multe ciocniri 
cu unități portugheze care patrulau pe drumul care ducea de 
la Quimblele la Santa Cruz, pe frontul de Nord-Est. In cursul 
acestor operațiuni combatanții F.N.L.A. au produs inamicului 
pierderi importante : au fost uciși 32 soldați portughezi, s-a 
capturat un lot important de puști, un mortier de 81 mm, 
muniții, precum și medicamente și documente strategice ale 
Biroului operațional al armatei coloniale portugheze în An
gola. Un alt convoi colonialist a fost atacat în zilele următoa
re. Numeroși portughezi au fost uciși, au fost capturate ar
mament ușor, 4 posturi de emisie,— recepție, alimente și me
dicamente.

jumătate din cei 1 246 700 kmp, 
cit însumează suprafața Ango- 
lei. în multe regiuni, colonialiș
tii își mențin dominația datorită 
fortificațiilor care înconjoară 
perimetrele urbane sau cîmpu- 
rile de exploatare a unor bogă
ții naturale. Aproape că nu exis
tă acțiune care să nu fie aso
ciată de participarea directă a

...îmi revăd carnetul de note, 
însemnări luate de o parte și de 
alta a marelui Congo, in seri de 
decembrie, cînd apele sale, a- 
parent domoale, spărgeau opre
liștile stincoase ale cataractelor, 
ducînd spre largul ocean ecoul 
unei lumi de suferințe și spe
ranțe, de lupte și izbînzi.

IOAN TIMOFTE
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• CU PRILEJUL PREZENȚEI 
tovarășilor Petre Lupu, minis
trul muncii, și Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., la cea de-a doua Con
ferință regională europeană a 
Organizației Internaționale a 
Muncii, reprezentantul perma
nent al țării noastre la Geneva, 
ambasadorul Constantin Ene a 
oferit un cocteil.

Au luat parte președintele 
conferinței, Michael O’Leary, 
ministrul muncii din Irlanda, 
directorul general ad interim al 
Biroului Internațional al Mun
cii, Francis Blanchard, președin
tele Federației Sindicale Mon
diale, Enrique Pastorino, mi
niștri ai muncii și conducători ai 
unor organizații sindicale 
numeroase țări europene.

Să înceteze provocă
rile militare în apele 
teritoriale ale R.P.D. 

Coreene

din

de 
din 
lui

• LA BELGRAD au ieșit 
sub tipar primele 10 volume 
ediția completă a Operelor 
V. I. Lenin în limba sîrbo-croată.
Culegerea va fi alcătuită din 40 
de volume și urmează să fie edi
tată în întregime pină în anul 
1976 — informează agenția TASS.

Potrivit agenției A.C.T.C., 
regimul sud-coreean conti
nuă provocările militare în 
apele teritoriale ale litora
lului vestic al R.P.D. Co
reene. In prima jumătate a 
lui ianuarie 1974, au avut Joc 
40 cazuri de acest fel, între 
acestea de o deosebită gra
vitate fiind provocările co
mise în zona Peninsulei 
Ongjin și a insulelor Harin- 
Do, Kirin-Do și Ong-Do. A- 
genția A.C.T.C. cere înceta
rea imediată a acestor ac
țiuni care violează prevede
rile Acordului de armistițiu 
din Coreea, sporesc încorda
rea în zonă și reprezintă o 
încălcare a Declarației co
mune a Nordului și Sudului 
din 4 iulie 1972.

• FRANȚA A PROPUS orga
nizarea unei conferințe mondiale 
in problema energiei, sub auspi
ciile Națiunilor Unite — a de
clarat, potrivit agenției U.P.I., 
un purtător de cuvînt al O.N.U.

Propunerea a fost cuprinsă în 
nota adresată secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
de către reprezentantul Franței 
la O.N.U., Luis Guiringaud, a a- 
rătat purtătorul de cuvînt.

Protocol comercial 
greco-iugoslav

• LA ATENA a fost semnat 
protocolul comercial greco-iu
goslav pe anul 1974, care pre
vede o sporire substanțială a 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări. După cum in
formează agenția Taniug, în a- 
nul curent, volumul acestor 
schimburi va fi de 160 milioa
ne de dolari, ceea ce va repre
zenta o creștere de circa 35 la 
sută față de nivelul comerțului 
bilateral din 1973, care s-a ci
frat la 115 milioane dolari.
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Iul. La cotele anului XXX 20,00 
Anchetă TV. Pămîntul avuție 
națională. 20,30 Revista literar-ar- 
tistică TV. 21.15 Roman foileton : 
POT BOUILLE. Episodul IV 22.15 
24 de ore.

CEAȚA : Unirea (orele 16 ;
20).

JOE KIDD : Victoria (orele 9 ; 
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20.15). Flamura (orele 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Bu- 
cegi (orele 15.30 : 18 ; 20.15)

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA : Grivita (orele 9 ; 11,15 ;
13.30; 16: 18,15; 20.30). Volga (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ;
20.15) Arta (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Co- 
troceni (orele 14 ; 16 ; 18 ; 
Popular (orele 16 i 18 : 20).

GENERALUL DOARME ÎN 
CIOARE : înfrățirea (orele 15,30 : 
18 ; 20.15).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Lira (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Drumul Sării
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Dacia (orele 9.30 ; 12 ; 15.15 ;
17.45 ; 20.15)

20).

pi-

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINĂ : Sala Palatului (orele 17,15 ;
20.15) . Giulești (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) , Flacăra (orele 9,15 ; 11.30 ;
13.45 : 16 ; 18.15 ; 20.30).

NUNTA DE PIATRĂ : Viitorul 
(ora 20.15).

ANONIMUL VENEȚIAN : Viito
rul (orele 15,30; 18).

BUNĂ SEARA. DOAMNĂ 
CAMPBELL : pacea (orele 15,30 ;
17.45 : 20).

ANATOMIA DRAGOSTEI : Mo
șilor (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18 ; 20.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : Crîn- 
gași (orele 16 ; 18.15)

„VILA“ NOASTRĂ DE VACAN
ȚĂ : Cosmos (orele 18 ; 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE î 
Cosmos (orele 15,30).

DOI PE UN BALANSOAR : Flo- 
reasca (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

POVESTE DE DRAGOSTE : Fe
rentari (orele 16 ; 18 ; 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI 
ȘAPTE PITICI : Ferentari 
10 : 14).

ULTIMUL TREN DIN 
HILL : Munca (orele 10 ; 
18 : 20.15)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; Vitan (orele 10 ; 15,30 ;
19).

FATA DIN ISTANBUL ; Progre
sul (orele 15.30 ; ..........

VAGABONDUL
10 ; 15.30 ; 19).

INCIDENT LA
14,30) ; AȘA A FOST (ora 
rulează la Cinemateca „Union“.

PROGRAMUL II

CEI 
(orele

GUN
15,30 ;

18 ; 20.15). 
: Rahova

OX-BOW

(orele

(ora
16.30)

LUNI, 21 IANUARIE 1974

PROGRAMUL I

16.00 Emisiune în limba maghia
ră. 19,00 Campionatele internațio
nale 
niei.
Sala 
19,20

de tenis de masă ale Româ- 
Transmisiune directă din 
sporturilor de la Ploiești.

1001 de seri 19.30 Telejurtia-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Plata „Scinteli“. Tel : 17.60.10. 17.80.20. Abonamentele se tac la oriclile poștale șl dituzorii din Întreprinderi șl Instituții — Țipatul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteli". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Impuri Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 F O B — 2001,

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Album coral. 17,50 Istoria 
filmului sonor. Cinematografia 
spaniolă contemporană 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal.
Film serial : DAKTARI. 20.25 
economică. Azi, județul 
20.45 Muzică romanească în 
temporaneitate. Achim Stoia 
Drumuri în istorie. Blaj, 
Gala maeștrilor. Basul 
Florei. 22,00 Cărți și idei.

20,00 
Viața 
Ilfov, 
con- 
21.20 
21,10

Nicolae

LUNI. 21 IANUARIE 1974

Teatrul Țăndărică (Sala Victo
ria) : AUDIȚII MUZICALE — ora 
19; (Sala Academia) : PUNGUȚA 
CU DOI BANI — ora 17 ; Circul 
„Globus“ : Circul BUSCH-RO- 
LAND — ora 19,30.


