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în aceste zile, cînd prezența 
iernii ne este amintită doar de 
filele calendarului, soarele și 
temperatura de afară învăluind 
pămîntul cu miresme primăvă- 
ratice, 24 de oameni au început 
ofensiva pentru recordurile vii
toarei recolte. Fiindcă de cîțiva 
ani la rînd producțiile de fruc
te realizate pe cele 290 hectare 
de livadă ale fermei nr. 4 Ho- 
norici, I.A.S. Lugoj, s-au al
cătuit într-o adevărată salbă 
de recorduri. Iată de pildă, cî- 
teva cifre ilustrative. Planul de 
producție al fermei a fost în 
1973 de 1 146 tone fructe. S-au 
realizat 2144. Beneficiile au 
fost peste dublul planificat. De 
la 600 000 lei la 1 370 000 lei. Pro
ductivitatea muncii pe salariat 
raportată la valoarea producției 
globale a fost superioară. 16 403 
lei ceea ce reprezintă o depăși
re cu peste 15 la sută față de 
cea planificată. Aportul tineri
lor la aceste realizări este mai 
mult decît substanțial. Șeful 
de fermă, inginera Veronica 
Mîndruleanu, nu se mulțumeș
te doar să afirme. își deschide 
carnetul în care, pe parcursul 
discuțiilor, ne dăm seama, este

24 de oameni vor 
sa reediteze o performanța, 

depășind-o
consemnată pînă Ia amănunt, în 
limbajul cifrelor și al prezenței 
oamenilor, întreaga istorie a 
producției pe un an de zile. 
Pe ultimele 20—30 de file neocu
pate în anul trecut, au început 
consemnările rezervate lui 1974. 
„în ferma pe care o conduc, nu

lucrează decît vreo 10 tineri, 
dintre care majoritatea sînt 
membri de partid. Trei sînt 
mecanizatori ceea ce înseamnă

ION DANCEA
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Șiretul va uda 
grădinile

La „Semănătoarea“ 
roadele unor inițiative

întreprinderea „Semănă
toarea“ din Capitală. In
ginerul Victor Vasiluța, 
coordonatorul activității me- 
cano-energetice ne oferă 
o foarte lungă listă cu 
măsurile prin materializarea 
cărora, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, se vor economisi 
1 milion kwh și 500 tone 
combustibil convențional. O 
listă cu peste 100 de măsuri 
tehnice și organizatorice, 
termene și responsabilități 
precise și economiile de gaz 
metan, păcură, sau energie 
electrică ce se vor obține.

— Ne preocupă în special 
modernizarea unor utilaje 
pentru sporirea randamen
tului de funcționare, ne ex
plică ing. V. Vasiluța. Tn 
acest an vrem să mărim 
randamentul tuturor cuptoa
relor din întreprindere. Pe 
această cale vom obține cele 
mai mari economii.

Datorită inovațiilor pro
puse de inginerul Dumitru 
Ștefănescu și ing Grigore 
Dumitrescu randamentul e- 
nergetic al cuptoarelor de

Angajamentul 
utecistîlor 

se va majora
Tinerii de la întreprinde

rea de sîrmă și produse din 
sîrmă, Buzău, sînt antrenați 
în cursul acestui prim tri
mestru al anului in conti- 
nțtarea și definitivarea mă- 
sv.zllor adoptate în 1973, în 
vederea economisirii com
bustibilului și energiei elec
trice. Astfel, în aceste zile se 
instalează ultimele aparate 
de măsură și control Ia prin
cipalele agregate ale între
prinderii și se continuă izo
larea tehnică a băilor de 
zincare. Măsurile stabilite în 
1973, privind încărcarea cup
toarelor de tratament la ca
pacitățile nominale, utiliza
rea reglării automate a tem
peraturii, evitarea mersului 
în gol și folosirea rațională a 
iluminatului sînt respectate 
cu strictețe.

Paralel cu Inventarierea

M. ZVIRJINSCHI
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stfegi Æg

„Am colindat Maramureșul
pe sub 
pămînt"

Vine dintr-un sat de pe 
Valea Lăpușului : Remetea 
Chiuatului. Un sat aflat în 
inima exploatărilor miniere 
din bazinul maramureșean.

După absolvirea școlii ele
mentare, primul drum l-a fă
cut la Liceul industrial mi
nier din Baia Mare. A dat 
concurs de admitere și a 
reușit. Cu bursă. în fiecare 
vacanță, pe rînd, George 
Pașca a fost muncitor neca- 
iîficat. vagonetar, ajutor de 
miner și, spre sfîrșit, mi
ner calificat. Apoi, studiile și 
experiența s-au cumulat și a 
devenit maistru de mină. A- 
vea 20 de ani.

Nu s-a oprit, nu a vrut să 
se oprească aici. A dat con
curs de admitere Ia Institu-

EMANUEL ISOPESCU
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la forjă va crește cu 42 la 
sută. Jumătate din ele sînt 
modernizate deja. Următo
rul este în lucru. Obișnuitele 
cărămizi refractare au fost 
înlocuite cu un ciment re
fractar, rezultatul unei in
venții românești de valoare. 
Astfel, randamentul este 
sporit cu încă 7 la sută. Pînă 
la sfîrșitul anului și cele
lalte cuptoare de la forjă vor 
fi echipate cu schimbătoare 
de căldură iar exploatarea 
lor va fi automatizată.

Atenția specialiștilor de la 
„Semănătoarea" este îndrep-. 
tată acum, spre cuptoarele 
de maleabilizare. Ele înghit 
circa 1 milion de mc de gaz 
pe lună. Se caută o soluție 
pentru a le mări randamen
tul de citeva ori. Un colec
tiv format din ing. Dumitru 
Ștefănescu și alți doi ingi
neri de la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
mașini agricole și-au asu
mat această sarcină.

Anul trecut, întreprinderea 
a realizat o economie de 
250 000 kwh. în acest an, se

Bunul gospodar 
se cunoaște 

la propriul său 
loc de muncă
Tinerii de la Depoul de 

locomotive Brașov au de
clanșat acțiunea de econo
misire a energiei incepind, 
fiecare, cu propriul său loc 
de muncă. în interiorul re
mizei s-a făcut o reducere 
a consumului de energie e- 
lectrică pînă la 25 kw/h. 
iar in exterior cu 8,4 kw/h, 
Astfel numărul consumatori
lor a fost diminuat cu 63. 
Reducîndu-se la 11 ore pe 
zi perioada de funcționare 
a centralei termice, se reali
zează o economie de 4 500 
kg, păcură. într-o lună se e- 
conomisesc 135 tone moto
rină, ceea ce echivalează cu 
incă o lună de funcționare a 
centralei. (Valoric aceasta 
Înseamnă 48 600 lei).

V. RAVESCU

se culeg 
eficiente

va economisi un milion de 
kwh. Pe ce căi ?

— Prin raționalizarea con
sumului la cei mai mari 
consumatori, precizează in
ginerul V. Vasiluța. Aproape 
o treime din energia elec
trică consumată de uzina 
noastră este folosită pentru 
producerea aerului compri
mat, pentru că, să recunoaș
tem, nu era folosit rațional. 
Acum, robinetele care rămî- 
neau deschise în gol, se în
chid automat. Prin schimba
rea ventilatoarelor vechi, cu 
altele noi, mai bune, randa
mentul se va dubla. Cinci 
dintre acestea sînt în curs 
de montare.

O perdea de aer cald, diri
jată greșit nu în hală ci a- 
fară, este corectată ; nu mai 
vezi mașini mergînd în gol, 
nici la prelucrări mecanice, 
nici în altă parte : becurile 
ard doar acolo unde trebuie 
și cit trebuie. Abaterile de 
la această regulă generală, 
constatate de echipele zilnice 
de control sînt tot mai pu
ține.

I. MORARU

1 000 tone 
fontă cu 

combustibil 
economisit

Mai buna gospodărire a e- 
nergiei și combustibililor — 
cerință înscrisă in preocupă
rile tuturor colectivelor de 
muncă — a găsit un larg e- 
cou și în rindul tinărului co
lectiv al întreprinderii de 
fier Vlăhița, singura unitate 
din țară specializată în pro
ducerea fontelor pe bază de 
mangal. Prin creșterea 
temperaturii aerului insu
flat în furnal, precum și prin 
alte măsuri de economisire a 
prețiosului combustibil, în
treprinderea din Vlăhița a 
reușit să realizeze o econo
mie de 40 kg. mangal de fie
care tonă de fontă produsă. 
La nivelul unui an, aceasta 
înseamnă elaborarea a peste 
1 000 tone fontă cu man
gal economisit. Precoupările 
pentru reducerea consumu
lui specific de energie și 
combustibil sint aici în con
tinuare, „la ordinea zilei“.

PREA MULTĂ
GRIJĂ PENTRU PEREȚI!

Un raid întreprins în numeroase așezări rurale, din mai multe 
județe — Ilfov, Prahova, Brașov, Sibiu — ne-a oferit din nou 
prilejul să constatăm, pe lingă multe altele, că unul dintre mo
tivele invocate pentru a justifica neorganizarea activității spor
tive suficiente și cuprinzătoare la sate, a întrecerilor în cadrul 
competiției de masă cu caracter republican, „Cupa Tineretului“, 
ediția de iarnă, este un simplu pretext. Lipsa de spațiu reclamată 
aproape pretutindeni nu corespunde adevărului. Sălile și încăpe
rile anexe ale căminelor culturale stau închise, reci și neprimi
toare, poate șase zile din cele șapte ale săptămînii. Ele includ un 
spațiu adecvat pentru practicarea unor discipline în fiecare co
mună și în numeroase alte sate. Deși atît la nivel central, cit și 
pe plan județean, s-au elaborat instrucțiuni pentru valorificarea 
lui, instrucțiunile rămîn încă literă moartă. De ce nu se joacă 
sau pe cine deranjează că se joacă, de exemplu, tenis de masă și 

" șah in căminul cultural ?

Cîteva observații privind 

activitățile sportive ce se pot 

organiza în căminele culturale

în comuna Ceptura, județul 
Prahova, interesindu-mâ de acti
vitatea sportivă de masă, primul 
răspuns a invocat ca de obicei, 
insuficiența spațiului. Un număr 
prea mic de tineri — și numai 
elevi — fuseseră angrenați la 
etapa de masă a „Cupei Tine
retului“. „Avem un cămin nou, 
cu o sală frumoasă, 10 pe 20 m., 
și cu multe încăperi anexe — 
ne spune directorul școlii, Vale- 
riu Gănescu, locțiitorul secreta
rului de partid. Se mai joacă 
șah, uneori se mai instalează și 
cite o masă de tenis, in hol, dar

CLUJ:

CARNET DE MUNCĂ
• In luna Ianuarie a acestui 

an cei 350 tle tineri de la Ex
ploatarea minieră din Agliireș 
au prestat muncă patriotică în 
sprijinul producției în valoare 
de 400 000 lei. O sumă care 
onorează emblema tinerilor 
mineri !

• Tot in cursul aceste! luni 
uteciștii de la Industria Sîrmii 
Cîmpia Turzii au colectat 60 
tone deșeuri feroase și nefe
roase. In același timp colegii 
lor de la Șantierul național al 
tineretului Amenajarea hidro- 
energetică-Someș au predat 
deșeuri metalice în valoare de 
30 000 lei.

• Economii de carburanți în 
valoare de aproape 15 000 lei 
au obținut tinerii de la între
prinderea de transporturi auto-

căminul nu a devenit și un club 
de sport, cum ar putea fi, și e pă
cat. Avem o sumă de incăperi 
care stau goale, nu sint solici
tate niciodată“.

Timp de 10—15 ani, în căminul 
cultural din Cristian — Brașov, 
sub îndrumarea profesorului 
Cornel Suciu, s-a jucat nu nu
mai șah sau tenis de masă, ci 
și volei și baschet. Se făcuseră, 
în acest sens, tot felul de in
stalații. Costaseră circa 10 000 de 
lei (plase de sîrmă pentru pro
tecția celor 30 de ferestre, insta
lație electrică, cîrlige pentru în

Turda în primele treizeci șl 
una de zile ale anului. Deci, 
citeva mii litri de carburant 
convențional. In plus au recon
diționat piese de schimb in 
valoare de peste 11 000 lei. 
Circa 3 500 litri carburant au 
fost trecuți la rubrica benefi
cii de către tinerii de la Tră- 
gătoria de oțel tare nr. 2 In
dustria Sirmii Cimpia Turzii. 
Deși cifrele sînt modeste, efi
ciența economiilor este de 
necontestat.

® Organizația U.T.C. de ia 
Fabrica de ciment din Turda 
și-a propus și a efectuat mun
că patriotică în sprijinul pro
ducției în ziua de 20 ianuarie. 
Sintem informați că acțiunea 
va căpăta caracter permanent. 
Constructorii au nevoie de ci
ment !

tinderea plaselor etc.). Am vă
zut acum această sală și trebuie 
să vă spun că este unică în țară. 
Tavanul, sub formă de cupolă, 
ars o înălțime de 14 m. ! Capa
citate — 1 000 de locuri. Sala o- 
ierâ condiții excelente pentru a 
ti și un veritabil club de sport. 
Cum a mai fost, de altfel. Lo
calnicii, cuprinși de nostalgia 
amintirilor, cînd Ia meciurile e- 
chipei de volei sala era arhipli
nă de săteni, îi spun „Floreasca 
Cristianului“. Actualul director 
al căminului cultural, Victoria 
Lemnaru, a interzis organizarea

Un procent 
în anchetă

La Institutul de subingineri 
din Reșița : 

integraliștii pe ultimul loc

In urma rezultatelor sesiunii 
din iarnă studenții Institutului 
de subingineri din Reșița au o- 
cupat locul ultim într-un clasa
ment pe țară al cărui principal 
indicator a fost numărul stu
denților integraliști.

de activități sportive. Plasele de 
sîrmă au fost desprinse și cobo- 
rîte în beci. Președintele aso
ciației sportive, care nu este 
altul decît același profesor Cor
nel Suciu, ni s-a plîns că inter
dicția de â mai face sport în 
cămin a dus la diminuarea con
siderabilă a activității sportive 
de masă și de performanță a 
comunei. în timpul iernii nu au 
unde se antrena și organiza în-

VASILE CABULEA
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Ajungînd de dimineață în co
muna Braniștea, județul Galați, 
am întîlnit zeci de grupuri de 
țărani cooperatori, tineri și 
vîrstnici, care cu tîrnăcoape, 
hîrlețe și lopeți pe umeri ieșeau 
din sat și porneau pe cîmp spre 
Șiret. „Am început lucrările de 
desecări, ne întîmpină tovarășul 
Ioan Cocu, secretarul comitetu
lui comunal de partid. Avem în 
vedere 1200 hectare teren bun, 
din care în ultimii 5 ani, dato
rită inundațiilor provocate de 
Șiret, nu au putut fi valorifi
cate decît în proporție de 40 la 
sută. Anul acesta ne străduim 
și sîntem siguri că vom reuși 
să obținem aici o producție bo
gată pe întreaga suprafață“.

Mergem la Șiret și ne rea
mintim : anul trecut, prin par
ticiparea a zeci de mii de oa
meni din toate comunele și ora
șele județului Galați a fost în- 
diguită zona inundabilă dintre 
Fundeni și Braniștea, o zonă de 
11 500 de hectare. Acum, s-a în
ceput a doua etapă : executarea 
lucrărilor de desecări și a ame
najărilor pentru irigații. Pentru

Capitala face eforturi deo- 
' sebite pentru realizarea, în 
toate domeniile economice, a 
cincinalului înainte de ter
men. Și în construcții, inves
tiții serioase prind ritmic via
ță în noi blocuri de locuințe, 
noi cartiere. O astfel de sec
vență a surprins fi fotorepor
terul nostru zilele trecute.

■ Fotografia de GHEORGHE 
[ CUCU.

Care este explicația dată de 
cadrele didactice acestei situa
ții ? Menționăm înainte de a le 
da cuvîntul că, anul trecut, ac
tualul an III a obținut cele mai 
bune rezultate pe țară.

Șef de lucrări ing. Mircea Go- 
lumba, secretarul B.O.B. pe 
institut : Nu există suficiente 
cursuri și materiale bibliogra
fice; studenții locuiesc în con
diții necorespunzătoare și nu au, 
de asemenea, suficiente condiții 
de studiu (o parte locuiesc în
tr-un cămin muncitoresc, alții 
la un liceu industrial, fără a a- 
vea săli de studiu, iar biblio
teca are o capacitate de maxi
mum 40 de locuri Ia aproape 400 
de studenți numai la cursurile 
de zi). De asemenea, o altă 
cauză a unor rezultate necores
punzătoare o constituie faptul 
că puține cadre didactice au 
norma de bază în institut (mai 
puțin de 20 la sută). Celelalte 
cadre didactice, fie că sînt de 
Ia Institutul politehnic din Ti
mișoara, clar, mai ales, cele 
care sint asociate și au plata cu 
ora, nu respectă întotdeauna o- 
rarul, perturbînd procesul de 
învățămint. Un alt aspect .• nu 
există suficiente cadre tehnice 
în atelierui-școală.

Asistent ing. Petrică Iulius s 
Marea majoritate a anului III 
provine din producție și seriozi
tatea în studiu caracterizează, 
dealtfel, această promoție. în 
anul universitar trecut, cei din 
actualul an III au obținut cele 
mai bune rezultate din țară. 
Greutățile întimpinate se leagă 
de organizarea orelor de labora
tor in producție. Aici, standul 
de încercări fiind suprasolici
tat de producție, la tensiuni 
mari, periculoase, se lucrează 
intermitent, incomplet. Astfel, 
nu s-au putut realiza mai mult

CALIN STANCULESCU
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aceasta vor trebui să fie dislo
cați 800 000 mc. de pămînt, din 
care 85 000 m.c. numai prin a- 
portul cooperatorilor din zona 
respectivă. Ei și-au luat uneltele 
în mîini și continuă lucrările 
începute din ajun. Are fiecare 
o porțiune de canal de executat 
și muncesc cu multă rîvnă deși 
e o ceață deasă și e frig și la 
suprafață pămîntul este încă în
ghețat. Neobosiți sînt Luca Ste- 
rea, Nicolae Ciurea, Ioana Me- 
reuță sau tinerii Ana Mogoș, 
Ghiță Leopa, Gelu Manoliu, Pe
tre Gavriliu sau Frosa Costin, 
secretara comitetului U.T.C. de 
la C.A.P. Braniștea. „Pe acest 
teren de 1 200 hectare, ne spune 
Gheorghe Leca, președintele 
C.A.P. Braniștea, vrem să semă
năm 200 hectare cu porumb 
boabe, 150 hectare cu soia, 50 
hectare cu sfeclă de zahăr, 50 
hectare cu cartofi. Vrem, de a- 
semenea, să mutăm aici grădina 
de legume de 100 hectare. Alte 
620 hectare le vom amenaja 
pentru irigații“.

ION CHIRIC

„PENTACONTA“ 
Șl RADIORELEUL

Noutatea „la zi*' în telefo
nia românească o constituie 
legăturile automate interur
bane. La ora actuală, 24 de 
orașe ale țării pot comunica 
în direct, fără intervenția 
telefonistei. Aflăm că anul 
acesta și următorul se înscriu 
ca decisivi în extinderea te
lefoniei automate. Noi orașe 
vor fi racordate la rețea, se 
mărește considerabil numă
rul liniilor.

— Este vorba — ne spune 
tovarășul Lucian Constanti- 
nescu, din cadrul Direcției 
generale a poștelor și teleco
municațiilor a ministerului 
de resort — de o amplă creș
tere cantitativă, însoțită de 
o exigență calitativă la ni
velul parametrilor mondiali. 
Radioreleul — formula în 
care se realizează aceste legă
turi — este o aparatură mo
dernă, tranzistorizată, com
plexă, care cere competență 
pe măsură, efort deosebit. 
Investiții de ordinul sutelor 
de milioane de Iei sint diri
jate in acest sens. Se află in 
curs de construcție o vastă 
rețea de radiorelee.

...Telefonul nu mai pare, 
care va să zică, chiar așa de 
simplu. Ceea ce in 1878 (la 
numai doi ani de Ia breveta
rea „aparatului care transmite 
vocea omenească Ia distan
ță“, aparținind americanului 
Beli) constituia „minunea“ 
Bucureștiului, nu și-a pier
dut nici astăzi din mister. 
Vocea așteptată de la capă
tul firului este înlesnită 
acum de zeci, sute, mii de 
conexiuni mecanice, trimi- 
să-n eter și preluată de sub
tile antene, i se subordonea
ză procese electronice și 
ecuații ale inteligenței, o 
acustică miraculoasă ne-o 
aduce-n ureche, limpede, 
clară, așa cum o știm, 
în termeni strict teh
nici, lucrurile stau cam așa : 
de la obișnuitul nostru post 
telefonic, comanda este pre
luată de centralele automa
te, dirijind-o spre centrala 
interurbană ; intră apoi in 
funcțiune radioreleul, care o 
catapultează in eter. La ce
lălalt capăt — primitor — 
slalomul sc reface invers. Un 
drum presărat cu efort și 
inițiative, cu sacrificii și re
nunțări, cu inovațiile și in
vențiile a zeci și zeci de des
tine umane.

Propunem cititorului un 
singur popas, din acest la
birint al perfecțiunii : Ia 
centralele telefonice auto
mate. Adică, la întreprinde
rea „Electromagnetica" din

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a ll-a)
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A ZI-IN ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR U.T.C

BRAȘOV : Angaja
mente și realizări

• în cadrul întrecerii „Tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen“, comitetul U.T.C. al în
treprinderii „Electroprecizia“ 
Săceie s-a angajat în acest an 
să efectueze în sprijinul pro
ducției muncă patriotică în va
loare de 9 milioane lei în acest 
an. Valoarea acțiunilor reali
zate astfel va fi echivalentă cu 
5 000 kw motoare asincrone, 
9 000 bucăți alternatoare, 1 200 
demaroare, 1 600 distribuitoare, 
2 400 tablouri de bord și lucrări 
de autoulilare de 2 milioane lei.
• Zilele trecute, în cadrul 

analizei privind felul in care a 
fost îndeplinit angajamentul 
luat în întrecerea utecisiă de 
întreprinderea de tractoare 
Brașov, au fost desemnați eiști- 
gătorii acțiunilor de muncă pa
triotică pe anul 1973. Locul 1 a 
fost ocupat de organizațiile 
U.T.C. din secția sculărie, locul 
2 de tinerii de la montaj gene
rai, locul 3 de organizațiile de 
la reparații mașini.

0 In 1974, printre numeroase 
alte lucrări edilitare se vor da 
în folosință în Brașov și 1088 
de locuri în cămine pentru ne- 
familișli, o școală sanitară cu 
21 săli de clasă și laboratoare, 
un internat cu 304 locuri și o 
cantină în cadrul Grupului șco
lar de construcții, mai multe 
creșe și grădinițe cu capacita
tea totală de 740 de locuri. 
La construirea lor își vor adu
ce contribuția și tinerii prin 
numeroase acțiuni de muncă pa
triotică.

retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men“, tinerii uteciști din orga
nizația azotat 3 din cadrul Com
binatului de îngrășăminte chi
mice din Tg. Mureș s-au anga
jat ca pînă la 23 August, ani
versarea a 30 de ani de la eli
berarea patriei, să efectueze 
muncă patriotică în valoare de 
1000 lei fiecare. In acest, sens, 
au lansat o chemare la întrecere 
către toate organizațiile din 
combinat.

GALAȚI : Tinerii în 
adunarea oamenilor 
muncii

M. BORDA

PIATRA NEAMȚ:
Pe urmele lui Hogaș

In adunarea generală a oame
nilor muncii de la laminorul de 
benzi la cald, din cadrul Uzinei 
de laminate plate — C.S. Galați, 
Adrian Miron, secretarul comite
tului U.T.C., a prezentat angaja
mentul tinerilor: ei vor produce 
11 000 tone benzi peste plan, 
vor reduce consumul de metal 
cu 1,5 kg. pe tonă fi consumul 
de energie electrică cu 2 kilo
wați oră pe tonă. Prin înfăptui
rea acestui angajament se vor 
realiza economii în valoare de 
60 milioane lei.

zilele trecute, la întreprinderea 
de reparații auto din Suceava. 
Tema schimbului de experiență 
la care au participat acolo ii 
interesează de multă vreme pe 
tecuceni : recondiționarea pie
selor de schimb. Ei au reușit 
pînă în prezent, să recondițio
neze multe repere, obținînd pe 
această cale însemnate: econo
mii ; consideră însă că se mai 
pot găsi noi soluții, ața incit 
să sporească aportul la rezolva
rea acestei probleme majore cu 
care se confruntă întreprinde
rea lor. Și nu au mers degeaba 
la Suceava : au aflat acolo me
tode noi de valorificare a unor 
piese uzate, precum și forme 
eficiente pentru antrenarea ti
nerilor la mișcarea de inovații 
și raționalizări. Schimbul de 
experiență a fost organizat de 
cele două comitete U.T.C.

Dar destinul 
ne aparține.

ie a suferi, 
'ubi nu i-au

3N
'?-c.1

Femeia aceasta rafinată, 
cu lecturi impecabile ca în
treaga ei ființă pe care un 
pictor ar picta-o în game de 
ocruri și garanță, pe un fun
dal discret, lăsînd să strălu
cească pe Întreg tabloul nu
mai privirea intensă, grea. 
N-are vîrstă. între douăzeci 
și opt și patruzeci. Este o fe
meie — un exemplar de lux, 
cum s-ar exprima un cinic. 
Dacă ar încerca însă s-o tra
teze ca atare, ar suferi nu 
numai un penibil eșec — ci 
un șoc foarte puternic. în ca
zul cînd printr-un hazard ar 
ajunge în intimitatea ei, deși 
lucrul este puțin probabil, ar 
descoperi nu numai un mun
te de inaccesibilitate, ci un 
virtual dușman, de care s-ar 
grăbi să fugă înapoi, in ve
sela. inocenta lui imoralita
te. Biografia ei este cu mult 
mai spectaculoasă decît lasă 
să se întrevadă ochii umbriți 
de cearcăne, zîmbetul rar și 
obosit, princiara sa elegan
ță care nu este decît masca 
unei forțe liniștite, sigură de 
sine, cum numai forța năs
cută din tragic poate fi. S-a
născut intr-un mediu obscur, 
de fată săracă, dată cu enor
me sacrificii la școală. Prima

ADINA VELEA
TÎRGU MUREȘ : In 

cinstea zilei de 23 
August

Analizind rezultatele obținute 
anul trecut în întrecerea „Tine-

Comitetul județean Neamț al 
U.T.C., a declanșat o frumoasă 
drumeție în mijlocul naturii, in
titulată „Pe urmele lui Hogaș“. 
Sînt antrenați în această instinc
tivă acțiune tineri din toate or
ganizațiile județului Neamț, 
scopul acesteia fiind stimularea 
interesului pentru excursii și 
drumeții. Organizatorii vor acor
da premii în obiecte și diplome 
organizațiilor U.T.C. cu cel mai 
mare număr de participanți, cu 
cele mai interesante și instruc
tive itinerarii, cu cele mai fru
moase albume de fotografii și 
jurnale de excursie. Debutul a- 
cestei competiții turistice a fost 
făcut de membrii cercului de 
ocrotire a naturii „Crinul Alb“ 
de la liceul „Calistrat 
din municipiul Piatra 
care au întreprins zilele 
o excursie documentară 
sivul Ceahlău.

C. ION

SIGHIȘOARA : 
Flori pentru tinerii 
de 30 de ani

La întreprinderea de stofe 
din Sighișoara a avut loc o în- 
tilnire a tinerilor cu tovarășul 
Gheorghe Dragomir, directorul 
cabinetului de partid, care le-a 
vorbit despre realizările socie
tății noastre în anii care au 
trecut de la eliberare. Cu acest 
prilej, au fost sărbătoriți tinerii 
care au depășit vîrsta de 30 de 
ani, pragul despărțirii de orga
nizația U.T.C. în cinstea lor, 
uteciștii au prezentat un pro
gram artistic și le-au oferit 
flori.

MIRCEA BORDA

ION CHIRIC

TIMIȘOARA: în 
muncă, în viață, în 
societate

Interior al stației de pompare Poa-rta-Albă din cadrul sistemului 
de irigații Valea Carasu.

„PENTACONTA“

vas ceramic și ultima nuan
ță care il obsedează acum pe 
Dali — fără doar și poate 
că-ți poate indica mult mai 
fără greș unde se ascunde, 
sub ce zîmbet, canalia. Ochii 
ei au obosit de plins secret 
și de privit intens, ochii ei 
au obosit pe planșa de lu
cru sau pe lectură, dar asta 
le mărește strălucirea.

Este comunistă. își iubește, 
mai presus de orice, țara și 
nevoia de a dărui tot ce are 
mai bun în ea pentru că 
această țară și acest ideal să 
se împlinească. Firește, fără 
vorbe multe. îi repugnă de
magogia. Mai ales. tace. Dacă 
ceea ce se discută n-o inte
resează. Dacă nu are nimic 
de spus. Sau dacă vorbele 
sînt inutile. Exploziile el in
terioare sînt însă devastatoa
re. Capacitatea cp 
capacitatea de a n 
topit-o nicicum anii, renun
țările, izbinzile. întreaga ei 
existență are o aură de cla
sicism, cu patimi puternice 
bine strunite, 
ei exemplar 
Destinul ei exemplar nu se 
putea petrece decît aici și 
acum. La colocviile interna- Ç-

„Am colindat
Maramureșul ■ ■■

(Urmare din pag. I)

tul de subingineri din Baia 
Mare — secția mine. Din nou 
a reușit, de asemenea cu 
bursă. A muncit in mină pînă 
la începerea cursurilor. Apoi, 
în vacanțe, dincolo de practi
ca obligatorie, a muncit fără 
răgaz.

Este, acum, in anul al II- 
lea.

..„Am văzut și am lucrat 
in ultimii ani în aproape 
toate minele din Bazinul Ma
ramureș. La vară, după ce 
voi vedea și mina Rodna, voi 
putea scrie într-o autobiogra
fie sentimentală : am colin
dat Maramureșul pe sub pă- 
mint. Mult bine mi-au prins 
acești ani în care am făcut 
naveta casă-mină. Dealtfel, 
cred că nici n-ar mai trebui să 
existe în viitor facultate fără 
liceu premergător, de profil. 
Eu. prin studiu am ajuns să 
înțeleg că eterna dilemă — 
ori respectarea normelor de 
tehnica securității muncii ori 
producție sporită — poate și 
trebuie să fie tranșată. Vreau 
să spun că nu va mai trece 
mult timp pînă cind vor co
exista in mod real pașnic. La 
minele de minereu complex, 
cum sînt cele de pe-aici. cea 
mai mare problemă 
ceea a combaterii 
fin — generator de 
Sînt multe metode, 
una nu duce treaba 
capăt. Cu un grup de colegi 
aș vrea să răpunem această 
năpastă in suitoare și 
întări, adică acolo unde 
ea mai aprigă. Aș vrea 
odată, oamenii cu care 
muncit cot la cot să-mi spu
nă că le-am ușurat munca 
in subteran. Atunci aș ști că 
nu m-am școlii de pomană“.

este a- 
prafului 
silicoză, 
dar nici
pînă Ia

ina- 
este 

ca. 
am

Hogaș“ 
Neamț, 
trecute 
în ma

DAN FILIPESCU

TECUCI - SUCEA
VA : Un schimb de
experiență

Un grup de tineri de la în
treprinderea de reparații auto 
din Tecuci a mers, într-una din

în curînd, va apare primul 
număr al pliantului „Tinerii 
față în față cu problemele lor 
bune și rele". Editat de Comi
tetul județean Timiș al U.T.C., 
Inspectoratul școlar județean 
și filiala din Timișoara a 
asociației juriștilor, scopul său 
este de a populariza pre
zența tinerilor în muncă, viață 
și societate, in contrast cu cei 
puțini la număr care refuză să 
muncească, ducînd o existență 
parazitară. Pliantul va fi difu
zat in școli, întreprinderi și in
stituții ca și in locurile de mare 
circulație din oraș, 
semnată de elevii 
estetică industrială.

(Urmare din pag. I)

I.

Grafica este 
liceului de

DANCEA

Capitală. Aici, o secție, care 
poartă însuși numele produ
sului finit — centrala „Pen
taconta“ — s-a extins la în
ceputul acestui an de-a lun
gul a trei nivele din clădi
rea uzinei, concentrînd acti
vitatea a 1 490 de lucrători. 
A fost atinsă performanța 
ca o asemenea centrală să se 
realizeze în 35-40 de ore. In 
ceea ce privește calitatea, 
doar un amănunt : ea se ex
portă astăzi chiar și in țara 
din care a fost importată li
cența. Anul trecut, uzina a 
livrat 116.000 de linii, anul 
acesta producția crește cu 38 
la sută, în 1975 „marca fa-

I

SURISUL

PENTRU ROADELE ACESTUI AN
FIECARE ZI POATE FI HOTĂRÎTOARE

UN TERMEN
CARE POATE FI

DEVANSAT
In județul Vîlcea, campania 

— șe poate spune — a început. 
Cooperatorii participă Ia activi
tățile de fertilizare a solului. La 
C.A.P. Lăcusteni, s-au adminis
trat pînă acum peste 200 de 
tone gunoi de grajd la grădina 
tle legume, 100 tone în planta
țiile intensive și 40 tone in plan
tațiile viticole. De altfel echipa 
de fertilizare a solului alcătuită 
inclusiv din uteciști acționează 
în aceste zile în toate unitățile 
agricole din județ.

Continuînd o inițiativă începu
tă anul trecut — este vorba de 
concentrarea și sppcializarea ac
tivității de reparații — acțiune 
care a adus în 1973 economii în 
valoare de aproape o jumătate 
milion lei — trustul S.M.A. Rm. 
Vîlcea a Organizat și în acest an 
3 centre pentru revizuirea și 
repararea tractoarelor în vede
rea apropiatei campanii agricole 
de primăvară. La Rm. Vîlcea, 
Bălcești și Drăgășani numeroși

tineri mecanici și mecanizatori 
desfășoară in aceste zile o acti
vitate susținută. La inițiativa 
lor s-au înființat și se vor dez
volta secții specializate în re
pararea diferitelor tipuri de ma
șini precum și ateliere care vor 
recondiționa unele piese : pom
pe hidraulice, demaroare, alter- 
natoare, relee sau 
electric. La centrul 
de la Rm. Vîlcea 
organizația condusă 
Ion Vavelescu au 
vreme instruirea întregului 
fectiv de mecanici si mecaniza
tori. De remarcat că la iniția
tiva tinerilor s-au realizat în 
atelierul propriu scule și utilaje 
pentru reparații cum ar fi dis
pozitiv pentru montarea și de
montarea 
de bobinaj.

Acțiunea 
toarelor se 
Șurare. Tinerii s-au angajat să

echipament 
de reparații 
uteciștii din 
de inginerul 
realizat din 

e-

șenilelor, dispozitive 
bancuri de rodaj, 
dc reparare a trac- 
află in plină desfă-

o încheie înainte de 10 februa
rie. Tovarășul Constantin Fulga, 
președintele Consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 
Vilcea al U.T.C. ne-a asigurat

că — judecind după rezultatele 
de pînă acum — este posibilă 
cbiar devansarea acestui termen.

DORU MOTOC

CRESC LIVEZILE ȚĂRII

bricii“ o vor purta 210.000 de 
linii. Mai tîrziu... Dar și aici 
a fost un început. Prima 
„Pentaconta“ a fost trimisă 
Craiovei cu numai cinci ani 
în urmă. La inaugurarea ei 
au ținut să fie de față toți 
lucrătorii secției : 34 de inși, 
între aceste apropiate borne , 
ale timpului s-a produs sal
tul la care asistăm 
Maistrul 
unul din cei 34, este 
incă, dc nostalgie, 
vorbește despre prima,: „deși 
centrală..., era doar de două 
mii de linii". Lăsăm atunci 
la latitudinea lectorului să 
bănuie gravitatea emoției 
care va fi însoțit. în 1885, 
darea in folosință a celei 
dinții centrale din țară — în 
București, cu trei posturi te
lefonice : la ministerele de 
finanțe, interne și externe 
— „cazată“ în biroul directo
rului poștei și deservită chiar 
de el. Gîndul mai îndeamnă 
lai o comparație : zilele aces
tea s-a pus în vînzare noua 
carie de telefon a Bueureș- 
tiului. Are 1280 de pagini. 
Cea dinții carte de telefon 
ora o fițuică de-o șchioapă 
pe care erau înscrise, mari 
și late, 
„tratat“ 
său un 
ceea ce 
civilizație.

„Pentaconta" va deveni 
ca o amintire. Maistrul Si
mion ne vorbea de perspec
tiva centralelor semielectro- 
nice. Sînt, deci, suficiente 
argumente să credem că și 
interurbanul automat va fi, 
nu peste mult timp, o pre
zență obișnuită în viața 
noastră.

Simion
astăzi. 

Teodor, 
cuprins, 
cînd ne

șapte numere. Noul 
constituie în 
indicator elocvent 
privește gradul

felul 
în 
de

(Urmare din pag. I.)

jumătate din efectivul nostru. 
Anton Feiler, Caupa Iosif și 
Mălin Ion, despre ei este vor
ba. și-au provocat colegii la în
trecere. Rezultatul a fost că în 
1973 din totalul celor 
de regie planificate pe 
tractoare existente, ca 
a îngrijirii, întreținerii 
ploatării în bune condițiuni

285 zile 
cele 8 
urmare 

și PX- 
a 

tractoarelor și utilajelor timpul 
afectat staționării pentru repa
rații curente s-a redus cu 63 
de zile. S-a realizat astfel o 
producție suplimentară in va
loare de 22 600 lei, economisin- 
du-se în același timp pe fieca
re tractor 3 400 lei“.

în momentul de față 
tratament de iarnă s-a 
nat 
tox 
rile 
s-a 
din 
ga suprafață. La rampa de ali
mentare cu substante fito-sani- 
tare agregatele de stropit își 
fac apariția cu o precizie ma
tematică. în livada din partea 
dreaptă a drumului două echi
pe de oameni printre care și 
tinerii Gheorghe Cîmpeanu. Pe
tre Grega, conduse de tehnicia
nul pomicol Zoia Zăuleț, lasă

in urma lor pomii eliberați de 
lăstărișul inutil și de uscături. 
Toate acestea oamenii le știu 
nu numai din experiență, dar 
pot explica și științific de ce 
unui pom căruia nu i-ai făcut 
cum trebuie toaleta coroanei 
face ca producția să scadă cu 
20 la sută. Și mai știu că după 
aceea, pentru a-1 aduce în rind 
cu ceilalți nevitregiți, este foarte 
greu să-i restabilești echilibrul 
fiziologic. Pentru ei pomicultu
ra nu mai este o muncă 
care oricine ar putea-o 
Este o profesiune căreia
fiecare an îi adaugă noi cunoș
tințe. Toate aceste amănunte 
care sînt aparent neglijabile ni 
le-a spus Ioan Visegan care du
pă felul cum vorbea despre io- 
nathan roșu delicios.
auriu sau alte 
și mai nobile 
recoltate peste 
să să înțelegi
siune nu poate fi mai 
ca cea de pomicultor. 
la sfîrșit : „Acum 
depinde tot mai
oameni iar nu de capriciile 
turii, pregătirea ei începînd 
1 ianuarie și sfîrșind la 31 
cembrie“.

ne 
face.

în

primul 
termi
cii Ni-iar cel de al doilea

a trecut de jumătate. Tăie- 
de întreținere a coroanelor 

făcut deja la 10 000 de pomi 
cei 48 000 cît sînt pe întrea-

parmen
mere din soiuri 

ce urmează a ti
2—3 ani, te ia

că nici o profe- 
frumoasă 
Ne spune 

recolta 
mult de 

na
ia 

de-

GIOCONDE!
lecție de educație pe care a 
primit-o în familie a fost 
cum se îndură foamea fără 
să te plingi. Prima îngriji
re estetică a mîimlor a fost 
spălatul cu leșie de frica 
păduchilor. în timpul răz
boiului. Crescută la școala 
mizeriei, intransigența a 
crescut la rîndu-i in ea fi
resc. odată cu ura. Odată cu 
înțelegerea, odată cu opțiu
nea. odată cu lupta. A fost 
utecistă. A fost activistă. 
A învățat noaptea, cu dispe
rare, cu ură poate. Prima 
lecție de franceză a fost 
Marselieza. Au urmat al
tele. A urmat descoperirea 
lumii, descoperirea artei, 
a urmat demnitatea. Via
ța ei personală a fost nă
ruită de o enormă tragedie. 
Pentru că a trăit totul intens, 
cu patimă atît de mare, in
cit disimularea patimii, pon
derea și reținerea, arderea 
interioară se subînțeleg. Gă
lăgioasă e numai suferința 
mică. Multe au trecut peste 
destinul acestei femei. In
transigența a rămas aceeași, 
opțiunea fundamentală ne
știrbită. reacția la cinism și 
discutabil — la fel de pu
ternică. Este, desigur, profe
sional, o mare valoare. Este 
o intelectuală. Dar valoarea 
ei umană este copleșitoare. 
Dacă îți poate indica fără 
greș vîrsta probabilă a unui

ționale la care participă, tn 
străinătate ca și acasă, din
colo de excelenta ei prezen
ță fizică și intelectuală, din
colo de farmecul ei discè->t ' 
și de eleganța ireproșabilă' a 
întregii ei ținute. această 
femeie își reprezintă patria 
șl convingerile, ea este pre
zentul acut și adevărat. Me
ritul Malvinei Urșianu, care 
a creat acest fascinant per
sonaj. acest destin patetic și 
adevărat, este unul de ex
cepție. Nu este la îndemina 
oricui să exprime fără osten
tație acest adevăr al femeii 
intelectuale de astăzi și de 
aici, acest tezaur de sensibi
litate și inteligență străluci
tă care s-a dezvoltat și va 
înflori nu intr-o seră de fa
milie — ci în zgomotul asur
zitor 
vieți 
nată

Și 
acea 
nespus 
acea Gioconda 
rar, cu voce de contraaltă și 
frunte rotundă, nobilă și 
pură ca o idee frumoasă — 
Silvia Popovicl — pare a-și 
crea personajul din ea în
săși, din propria ei fibră ar
tistică și de viață, cu un fi
resc tulburător.

uneori al trăirilor unei 
morale, demne, 

unei idei.
acea interpretă 
actrită de un 

și greu de
care

închi-

ideală, 
farmec 
definit 
surlde

SMARANDA JELESCU

ECONOMISIREA ENERGIEI
Un grafic
respectat
întocmai

Informațiile tovarășului 
inginer Ștefan Majoran, de 
la Serviciul energetic ai în
treprinderii Textile „Oltul" 
din Sf. Gheorghe — unul 
din marii consumatori de e- 
nergie electrică și termică 
din județul Covasna, se re
feră la cîteva măsuri aplicate 
cu strictețe în toate sectoa
rele unității, de către toți ti
nerii care constituie aici 
partea majoritară a colecti
vului. Birourile și magazi
nele au un grafic strict de 
încălzire. O cantitate mărită 
de energie termică se recu
perează prin utilizarea cît

mai rațională a aburului 
pandat. Două uscătoare 
Ia „finisaj" — mari i 
consumatoare de abur 
lucrau cu pierderi, au 
modernizate. S-a experimen
tat o nouă garnitură mai re
zistentă Ia uzură mecanică 
și la temperatură. Pentru 
producerea unei tone de abur 
se face o economie de 16 kg 
păcură. Planificarea ilumina
tului în birouri, laboratoare, 
magazii, coridoare, în exte
rior, revizuirea utilajelor teh
nologice și schimbarea mo
toarelor electrice supradi
mensionate, eliminarea mer
sului în goi ai utilajelor și 
crearea posibilităților de de
cuplare a iluminatului unde 
procesul tehnologic in schim
burile II și III stagnează 
etc., sînt tot atîtea căi de re
ducere a consumului de e- 
nergie electrică, cu care ac
tivitatea 
poate fi 
tregi.

ex- 
de 

utilaje 
care 

i fost

complexă a unității 
întreținută zile in-

V. RÄVESCU

Angajamentul
uteciștilor

se va majora
(Urmare din pag. I) 

resurselor energetice secun
dare, care se va încheia in 
cursul trimestrului I, specia
liștii uzinei lucrează la de
finitivarea studiilor privind 
reducerea suprafeței de încăl
zire a cuptoarelor de trata
ment termic și folosirea ga
zelor arse pentru uscarea 
sîrmei zincate.

Deocamdată angajamentul 
uteciștilor de la întreprinde
rea de sirmă din Buzău 
ridică Ia 498 G. cal 
termică. 44 430 kwh 
electrică și 50 000 
metan, urmînd a fi 
simțitor odată cu încheierea 
bilanțului energetic și a stu
diilor amintite.

se 
energie 
energie 
m3 gaz 
majorat

INTREPRINDEREA ENERGO-REPARAȚII 
BUCUREȘTI

cu sediul în Bd. Mărășești nr. 2, sectorul 5 
(lingă Parcul Libertății)

Primește imediat absolvenți ai școlii generale în vîrstâ 
pînă la 18 ani pentru calificare prin ucenicie la locul de 
muncă în următoarele meserii :

— MODELIERI
— SCULERI-MATRIȚERI

Se vor prezenta următoarele acte :

• certificat de naștere original ți copie
• certificat de absolvire a școlii de 10 ani sau ade

verință de promovare a clasei a Vlll-a
• fișa copilului de la 0 la 15 ani de la școala ge

nerală
• buletinul de analiza sîngelui ți rezultatul radio- 

scopiei pulmonare

Pe timpul școlarizării tinerii vor beneficia de toate drep
turile legale. Se încheie contracte de școlarizare și după 
absolvire vor fi repartizați în producție la ENERCzOREPA- 
RAȚII, sediul nou al întreprinderii, care este dotat cu uti
laje și instalații ultra moderne.

Infomații suplimentare se pot obține la sediul Întreprin
derii Energo-Reparații. telefon 23 26 40,

Mijloace de transport: tramvai 7. 12, autobuz 32, 33, sta
fia Parcul Libertății,

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII METALICE Șl APARATAJE
București, str. Industriilor nr. 3-5, sector 3 

Angajează :
muncitori necalificați, absolvenți a 4 clase ele
mentare, avînd 16 ani împliniți, pentru calificare 
prin cursuri de gradul I, cu participare în produc
ție, durata 6 luni, în meseria de CAZANGIU.

Pe timpul școlarizării cursanții vor primi un salariu de 1 040 lei/lună.
In întreprindere există cantină, masa servindu-se contra cost.
Se asigură cazarea pe timpul școlarizării.

GRUPUL DE ȘANTIERE INSTALAȚII - MONTAJ BUCUREȘTI
Angajează:

• Muncitori instalatori caloriferiști ;
® tinichigii ventilație ;
• sudori electricieni și autogeni ;
• montări conducte tehnologice ;
• montori montaje industriale și lăcătuși sudori, 

pentru șantierele din București, Pitești Giurgiu,
Curtea de Argeș, Alexan dria și Balș.

Se angajează și echipe de specialitate și complexe prin detașare pe 
perioade de 1 la 6 luni.

Se asigură condiții optime de cazare și masă la cantină.
Solicitanțit se vo< adresa la sediul întreprinderii din București, str Academiei nr. 2, etaj II, 

sector 4, telefon. 16 72 00'03 și in proflncie la sediile șantierelor sus-amintile,
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ACȚIUNI IN CADRUL 
„LUNII FERTILIZĂRII“

multe comune din județul 
Galați tinerii cooperatori, mobi
lizați de organizațiile U.T.C., au 
ieșit ieri (duminică, 3 februarie) la 
acțiuni de fertilizarea solului. La 
Drăgușent, de pildă, au partici
pat la acțiuni T20 de tineri. Ei au 
transportat în cimp 125 tone de 
gunoi de grajd. Cei mai harnici, 
ne comunică secretarul comite
tului comunal U.T.C., au fost 
Aurică Moroianu, Vasile Poștei-

ACTUALITATEA
• SALA „ARTA“ din Deva 

a găzduit faza județeană a 
festivalului de teatru și de 
poezie patriotică și revoluțio
nară „Partid fubit, inima ță
rii“, organizat de Comitetul 
județean Hunedoara al U.T.C. 
și Inspectoratul școlar jude
țean. La această manifestare 
cultural-educativă, dedicată 
celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și Congre
sului al Xl-lea al partidului1, 
și-au dat concursul un mare 
număr de formații artistice și 
recitatori din școli.

» LA MUZEUL DE ARTA 
contemporană românească 
din Galați a avut loc, dumi
nică, deschiderea celei de-a

CRONICA U. T. C.
Sîmbătă a părăsit Capitala, 

indreptindu-se spre Dacca. o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
tovarășul George Ghenoiu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., care va par
ticipa la Congresul Ligii Ti
neretului Awami din Bangla
desh.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășul Francisc

EXPERIMENT C8
Selecțiuni din programul acestei 

săptămini la „Modem Club“
Marți, orele 18.30 : Concert inaugural al stagiunii permanente. 

susținut de elevii Liceului de muzică ,G. Enescu". In program, 
piese de largă accesibilitate din repertoriul muzicii de cameră 
comentate de prof. D. Avachian.

Miercuri, orele 16,00 : Dimensiunile viitorului — o dezbatere 
condusă de D. Rădulescu, cercetător la Institutul de viitorologie. 
urmată de întâlnirea cu membrii cercului O.Z.N. de la Casa de 
cultură a studenților „Grigore Preoteasa“.

Vineri, orele 15,30 : Antiteze — Ciclu de educație ateistă. Prof. 
N. Jderu, lector la Cabinetul municipal de partid, prezintă tema 
„Sensul ateist al revoluției tehnico-științifice contemporane“.

Orele 18.30 : Ziua elevului — băieții și fetele de la Școala gene
rală nr. 170 se vor întâlni cu colegii lor de la Grupul școlar nr. 2.

Duminică, orele 10,00 : Tenis de masă — Finala Cupei „16 
februarie".

In fiecare joi. sîmbătă și duminică, de la orele 18,00 seri cul- 
tural-distractive și de dans cu formația „Melody“. în pauze, 
jocuri și concursuri distractive, proiecții de filme documentare 
și de desene animate, momente vesele.

UN PROCENT
IN ANCHETĂ

(Urmare din pag. 1.)

de un sfert din lucrările prevă
zute.

O dotare mai bună a labora
toarelor din institut ar elimina 
acest inconvenient. Corelația în
tre cursuri statuată de programe 
csie dezechilibrată de cadrele 
didactice asociate, care nu-și pot 
ține eu regularitate orele. Ast
fel, la Mașini «electrice mai sint 
restanțe față de semestrul tre
cut. iar Ia Electrotehnica se în
registrează, de asemenea, peste 
50 Ia sută din cursuri restante.

Șef de lucrări ing. lulia Voia: 
Semestrul a fost scurt. Ceea ce 
anul trecut s-a predat în 15 săp- 
tămini, acum s-a realizat în nu
mai 10, elimlnindu-se astfel 3 
capitole importante. O disciplină, 
Construcția și exploatarea 
stanțelor și dispozitivelor, sc 
predă Ia politehnică in două 
cursuri pe parcursul a două se
mestre, iar pentru subingineri 
se comprimă intr-o disciplină de 
un semestru. Un alt inconve
nient — nu există sală de pro
iecte și institutul are doar 3 
planșete de desen. Solicitările 
sint mult mai mari și pentru a 
obține bune rezultate trebuie să 
oferim și condiții efective do 
muncă.

Ce spun studenții ? Ililda 
Stikl (anul I Tehnologia su
durii) : „La bibliotecă sint pu
ține cursuri, iar unele (Elec
trotehnică) au un alt specific 
decit cel al secției noastre (me
canică agricolă). Multe cursuri, 
s-au predat în orele de seminar 
și de laborator“. Pantelic Rado- 
vicl (anul III Tehnologia sudu
rii) : „Unele bilete de examen 
au cuprins subiecte de laborator 
ale căror lucrări au fost pre
date, dar nu s-au efectuat 
practic. Unele manuale : Mașini 
și construcții sudate, Exemple 
de calcul, sint intr-un singur 
exemplar pentru 23 de stu
denți“. Dumitru Mica (anul II 
T.C.M.) : „Voi da numai citeva 
exemple de cursuri necesare ce 
lipsesc : „Acționări electrome
canice", „Utilizarea energiei e- 
lectrice", „Mașini electrice". Al
tele sint in bibliotecă cu 1—3 
exemplare : Atlas de redac
toare, Catalog de rulmenți, Teh
nologia fabricării mașinilor", 
loan Dincă — președintele 
C.U.A.S.C. pe institut (anul III. 
T.S.) : „Absența unor cadre di
dactice a perturbat predarea u- 
nor cursuri — mașini electrice, 
sudură".

Lipsa cursurilor specifice a- 
cestei forme de învățămint su
perior se răsfrînge asupra ni
velului calitativ al pregătirii : 
la o serie de examene, care s-?u 
continuat din anul trecut, nu 
s-au susținut parțialele nece- 

'sare degrevării materiei pentru 
sesiunea de iarnă. în general, 
cele arătate de profesori și stu

nicu fi Manolache Condu. Și la 
Piscuri s-a muncit cu midi spor, 
în fruntea acțiunilor de fertili
zare situindu-se Glieorghe Stoica, 
Manache Pleșcan și Ion Morun. 
Jn cealaltă parte a județului, la 
Bălășești, ieri s-a putut face un 
bilanț: în cursul săptămînii, tine
rii au împrăștiat cantitatea de 
2 000 tone gunoi de grajd.

C. ION

CULTURALĂ
V-a ediții a acțiunii intitula
te sugestiv „Prin filmul de 
artă la muzeul imaginar'. De 
asemenea, pentru a oferi pu
blicului posibilitatea să cu
noască mai bine arta contem
porană românească, muzeul 
gălățean a deschis, recent, trei 
expoziții.

• DUMINICA, a fost inau
gurat în comuna Clopotiva, 
județul Hunedoara, un nou că
min cultural, construit cu 
contribuția și participarea vo- 
luntar-patriotică a cetățenilor. 
Evenimentul a coincis cu a 
50-a aniversare a înființării 
formațiilor de călușari din lo
calitate și din satele Rîu de 
Mori și Valea Dîjei.

Toriik, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

★
Sîmbătă a părăsit Capita

la. indreptindu-se spre pa
trie, delegația Comitetului 
Norvegian pentru Tineret și 
Informație (N.I.U.) condusă 
de Bjorn Jaaberg Hansen, 
secretar general N.I.U. care. 
Ia invitația Uniunii Tinere
tului Comunist, a efectuat o 
vizită în țara noastră.

denți constituie cauze reale, de 
necontestat.

în urma analizei rezultatelor 
sesiunii s-a constatat însă și 
faptul că nivelul pregătirii este 
afectat de neștiința de a învăța 
a unor studenți. De asemenea, 
nici consultațiile oferite de ca
drele didactice n-au fost utili
zate eficient de studenți (la ma
tematici superioare nici un stu
dent de la TS și TCM n-a ve
nit la consultații), anul III nu 
s-a prezentat in totalitate la 
două discipline „Tehnologia su
durii“ și „Electrotehnică și au
tomatizări“. Faptul se datorăște 
unei sesiuni scurte, de 20 de 
zile, în cadrul căreia trebuiau 
susținute cinci examene, sesi
une anunțată cu puțin timp îna
inte de terminarea cursurilor. 
Rezultatele celorlalte examene 
arată că, în ciuda unor condiții 
mai grele, anul III a muncit mai 
bine obținîndu-se promovări în
tre 89—100 la sută (la tratamen
te termice, economia și organi
zarea producției, utilizarea e- 
nergiei electrice) notele de 9 și 
10 fiind majoritare. Iată deci că 
se poate. De aici trebuie pornit, 
de la exemplul celor care arată 
că dificultățile pot fi învinse.

Avîndu-se in vedere situația 
existentă, atât Institutul tutelar 
— Institutul Politehnic Timi
șoara, dar mai ales Ministerul 
Educației și Tnvățămîntului, 
trebuie să rezolve de urgență 
citeva obiective principale pen
tru creșterea eficienței acestei 
forme de Învățămint : încadra
rea majoritară a cadrelor didac
tice cu normă de bază in insti
tut pentru buna desfășurare a 
cursurilor, editarea de manuale 
specifice secției de subingineri, 
dotarea completă a tuturor la
boratoarelor (este adevărat că 
la Institutul din Reșița am vi
zitat laboratoare excelent do
tate — electrotehnică, mașini- 
unelte — dar și altele, care 
nu-și justifică denumirea decit 
pentru un număr infim de lu
crări). asigurarea bibliotecii 
institutului cu un număr co
respunzător de manuale exis
tente și material bibliografic, 
asigurarea unor condiții de stu
diu, fie la cămine, al căror nu
măr actual de locuri este insu
ficient, și unde nu există săli 
de lectură, fie prin extinderea 
bibliotecii, soluționarea proble
melor admiterii și a calității ce
lor admiși, prin revizuirea ac
tualului statut. La aceste pro
bleme se adaugă dezideratele 
mai vechi ale studenților sub
ingineri în ceea ce privește e- 
laborarea unui statut ferm al 
profesiei, atît în producție, cit 
și în învățămint (pentru posibi
litățile continuării și completă
rii studiilor) și schimbarea de
numirii (problemă care se dis
cută de mult timp fără rezultat).

AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE 

ETAPEI A DOUA 
A COMPETIȚIEI

DE MASĂ CU CARACTER REPUBLICAN

„CUPA TINERETULUI"
Comana: Au 

fost desemnați 
primii campioni
Căminul cultural și sala de 

sport a Școlii generale din 
comuna Comana (Ilfov) au 
cunoscut, zilele trecute, at
mosfera unor pasionante în
treceri sportive de masă. 
Peste 300 de tineri din lo
calitate și satele învecinate au 
participat la concursurile de șah 
și tenis de masă, care se bucură, 
aici, de o largă popularitate. De 
data aceasta, ei aveau să-și 
dispute întiietatea in cadrul noii 
ediții a „Cupei tineretului“, de- 
semnînd campionii la cele două 
discipline amintite. Printre pro
tagoniști s-au numărat tineri 
mecanizatori (Marin Mirea, Tu- 
dorel Soare. Paul Dragnea, Gh. 
Vasile) și elevi (Marin Nicolae, 
Marin Lixandru. Aurel Ciobanu 
etc.), care și-au disputat șan
sele cu ardoare, ocuplnd locuri 
fruntașe în clasamentul final. 
Concursurile s-au desfășurat pe 
trei categorii de vîrstă la băieți 
și două categorii la fete. Dintre 
participantele la întrecerile de 
tenis de masă, categoria 11—14 
ani, cea mai bună s-a dovedit 
eleva Romanița Dorobanțu (Co
mana), clasată pe locul I. La 
categoria 15—19 ani, victoria a 
revenit elevei Aurica Lira (Co
mana), urmată în clasament de 
Floarea Radu (satul Fălăștoaca) 
și Elena Micu (Grădiștea). La 
băieți, pe primele locuri s-au 
clasat Gh. Predescu (Comana). 
Aurel Ciobanu (Budeni) și Gh. 
Lică (Comana). Concursul de 
tenis de masă rezervat seniori
lor (19—30 de ani) a fost cîști- 
gat de Paul Dragnea (Comana). 
Partide interesante au oferit ti
nerii șahiști Paraschiv Arde
lean«, Dumitru Pescaru, Ionel 
Enache și Marin Iordan, clasați 
pe primele locuri și care s-au 
calificat pentru faza superioară 
a „Cupei tineretului“. La seniori, 
pe primul loc s-a clasat Gh. Do
robanțu (C.A.P. Comana). Con
cursul feminin de șah a fost 
dominat de elevele Elena Dinu 
(locul I la categoria 15—19 ani) 
și Ecaterina Piturcă (învingă
toare la categoria 11 — 14 ani).

M. L.

BASCHET Campioanele

au ciștigat derbiul cu I.E.F.S.
După jocurile din cupele continentale, susținute la mijlocul 

săptămînii trecute, formațiile fruntașe ale baschetului nostru fe
minin, Politehnica București și I.E.F.S. s-au întâlnit, ieri. într-o 
partidă de campionat, contând pentru etapa a 15-a și care avea 
să aducă unele clarificări in privința liderului. De la început, 
ambele echipe studențești s-au angajat intr-o dispută dirză și 
pasionantă, cu numeroase acțiuni spectaculoase, purtate intr-un 
ritm rapid. Scorul s-a menținut strins pină aproape de final, 
cind campioanele au reușit să se detașeze, punctând in serie, prin 
Suzana Szabadoș. Gabriela Ciocan și Cornelia Taflan. Respectiv, 
Politehnica a ciștigat cu scorul de 76—64, după ce la pauză a 
condus cu 40—36. De la I.E.F.S. s-au remarcat: Viorica Balai. 
Diana Mihalic, Angela Tita și Ecaterina Pantea. în deschiderea 
acestui derbi, s-au întâlnit echipele feminine Olimpia București 
și Sănătatea Satu Mare, victoria revenind primei formații cu sco
rul de 61—53.

Miercuri 6 februarie. I.E.F.S. va susține. în deplasare meciul 
retur cu Spartacus Budapesta, din sferturile de finală ale „Cupei 
Cupelor", iar Politehnica va evolua joi seară la Riga, unde în
tâlnește, in partida retur, pe Daugava Riga, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni“.

M. L,

PREA MULTA GRIJA
PEN TRU PERETI!

(Urmare din pag. I)

protocol,
un

treceri. Motivul pe care se în
temeiază refuzul de a accepta 
sportul în cămin este grija pen
tru curățenie. De altfel, un pro
tocol încheiat între C.J.E.F.S. 
Brașov. Consiliul județean pen
tru cultură și educație socialis
tă, Comitetul județean U.T.C.. 
stipulează că se pot organiza în
treceri sportive, dar... fără min
ge. Fără care minge : cea de 
celuloid sau de piele ? Chiar și 
așa, dincolo de acest 
aici nu s-au organizat nici 
fel de activități sportive, fie ele 
chiar de șah sau gimnastică ! în 
schimb, se organizează nunți. 
Cind am vizitat căminul cultu
ral, încăperile erau pline cu 
varză, gîște și găini, budane cu 
vin, cartofi, bucătărese care gă
teau... înțelegem, printre altele, 
și rațiunile de ordin financiar 
ale întrebuințării căminului, dar 
nu putem fi de acord cu inter
zicerea desfășurării activității 
sportive !ntr-o asemenea sală. 
Rezistență la acceptarea spor
tului in căminul cultural 
am întâlnit și în comuna Vul
can, din același județ, din par
tea primarului Stelian Ioana și 
a directorului căminului, Nico
lae Fulea. De data aceasta, o 
rezistență deghizată. într-o în
căpere s-a instalat o... mască de

Imagine obișnuită pentru o zi cu zăpadă pe pîrtia de la Șuta, din vecinătatea orașului Miercu
rea Ciuc. Startul in probele de slalom și sanie se va da peste citeva minute...

Foto: VIOREL RABA

Discipolii Măriei
Alexandru

In Domașnea, tenisul de masă, 
mai ales iarna, e un sport la 
fel de iubit ea fotbalul. Tineri 
și mai puțin tineri, cooperatori 
sau angajați prin diverse părți, 
seară de seară se întilnesc la 
căminul cultural în jurul me
sei de tenis așteptându-și rîn- 
dul. Ciștigătorul rămîne la ma
să. De altfel, se pare că acest 
sport continuă o mai veche 
tradiție. Maria Alexandru, cam
pioana noastră, s-a născut pe 
aceste meleaguri. Tocmai, de 
aceea. înscrierile la Cupa tine
retului au trebuit să se facă se
lectiv. 48 în prima etapă, jumă
tate din ei în cea de-a doua. 
Aceasta din urmă a avut loc 
duminică. în urma unor viu 
disputate întreceri au fost de
semnați participanții la urmă
toarea etapă. Printre cei mai 
buni, cu multe șanse de a a- 
junge în etapa județeană, se 
află Ilie Răzvan, Petre Cristes- 

biliard — pentru cițiva, — pe 
un coridor de trecere, in con
diții improprii, o masă de tenis, 
dar două holuri mari, exceptând 
sala de festivități, stau zile în 
șir nefolosite și, în consecință, 
închise.

Evident, asemenea spații e- 
xistente necesită minimum de 
amenajări. Lucrul este posibil. 
„E momentul să dăm cămi
nelor culturale o funcționalitate 
mult mai largă : pentru educa
ție, cultură, pentru sport — ne 
spunea tovarășul Constantin 
Vulcu, prim secretar al Comite
tului județean Sibiu al U.T.C. 
Ca să-și justifice existența, chel
tuielile care se fac cu întreți
nerea și încălzirea lor în tim
pul iernii. Sportul nu provoacă 
stricăciuni. Ce se-ntimplă dacă 
marchezi parchetul cu linii dc 
vopsea ? Apoi nici mingea nu 
cade in baltă, ca să sc păteze 
pereții. De fapt, unde găsești 
un parchet mai curat, o cu
rățenie mai mare ca in sălile 
de sport ? In cadrul atcliere- 
lor-școală, în atelierele coope
rativelor agricole de producție 
s-ar putea confecționa o serie 
de instalații și materiale spor
tive care să fie folosite pentru 
activitatea sportivă de masă 
în timpul iernii, la căminele 
culturale. în ce ne privește, pe 
linia organizațiilor noastre 

cu, Achim Românu, Vasile 
Constantin Cristescu.

I. D.

Ultimele din Paring
întreceri din 

etapa întîi
Simbătă Și duminică în jude

țele Dîmbovița, Buzău și Pra
hova, s-au desfășurat ultimele 
întreceri ale etapei întîi con
tând pentru marea competiție 
de masă „Cupa tineretului“. La 
Sinaia, Bușteni. Poiana Țapului 
și alte localități, unde vremea 
a fost favorabilă sporturilor de 
iarnă, s-au disputat întreceri de 
schi și săniuțe, primii clasați 
urmînd a lua parte la etapa ju
dețeană. In centrele de comune, 
au avut loc întreceri la tenis de 
masă și șah — discipline spor
tive la care au participat, în a- 
ceastă etapă mai bine de 25 000 
elevi și tineri muncitori din 
cele trei județe.

Mari performeri — în arenele sportului de masă

Cea mai convingătoare 
doarie pentru sport o fac 
„eroii arenei sportive“, 
mari performeri, care sint 
zuți pentru 
sportivi au 
oferit acel 
convins 
in plus, 
pind la 
sportivi 
tineri, i

ple- 
tot 

acei 
cre

de
ne-au

că în viața lor 
demonstrat, 

exemplu viu. M-am 
acest adevăr, odată 

, vineri seara, partici- 
i o nouă întâlnire între 

de mare performanță și 
întîlnire care se înscrie

de

s

întreprinde acțiuni

în discuție această

de tenis, cai pentru 
și alte materiale 
profesorul de edu- 

Mircea Ionescu,

U.T.C., vom 
imediate".

Punînd 
problemă in fața factorilor de 
răspundere din comuna Hotare
le. județul Ilfov, directorul că
minului cultural, Marin Motoroi, 
a promis că se vor instala sobe 
pentru încălzire, cirlige pentru 
coșurile de baschet și pentru 
plasele de volei, și se vor înlo
cui geamurile sparte (?!), ins
pectorul Pompiliu Zigler, de la 
Inspectoratul școlar județean Il
fov, aflat de față, s-a oferit să 
doteze căminul cultural din Ho
tarele, din partea inspectoratu
lui, cu spaliere, saltele pentru 
trintă, mese 
gimnastică 
sportive, iar 
căție fizică, 
ne-a prezentat un nomenclator 
al sporturilor care vor putea fi 
practicate în marea încăpere : 
gimnastică de toate genurile, 
tenis de masă și de cimp. șah, 
judo, haltere, culturism, trintă. 
jocuri sportive cu mingea : vo
lei, baschet, handbal și mini- 
fotbal : se pot desfășura, inclu
siv, ore de educație fizică, se 
pot organiza diferite cercuri de 
inițiere sportivă, gale de filme 
sportive etc. Iată, deci, un vast 
program bazat pe multă bună
voință. Nu e cazul să trecem la 
treabă ?

Pe pîrtiile

Pe pirtiile din Munții Paring, 
s-a desfășurat duminică etapa 
municipală de schi în cadrul 
„Cupei tineretului“. Au luat 
startul numeroși tineri din cen
trele miniere ale Văii Jiului, 
clasați pe primele locuri in e- 
tapele pe asociații sportive și 

j localități. La Lupeni și Petro- 
fțșani a avut loc finala orășe- 

i' .nească la șah și tenis de masă. 
Concursuri sportive similare au 
organizat, de asemenea, asocia
țiile sportive din Vulcan, Petri- 
la și Lonea.

La întrecerile și competițiile 
sportive organizate în cadrul 
„Cupei tineretului“ de la inau
gurare și pină în prezent, în 
localitățile Văii Jiului au parti
cipat peste 20 000 de tineri 
din întreprinderi și instituții, 
elevi și studenți.

acțiunii 
perfor-

ca un succes în cadru! 
ziarului nostru „Mari 
meri — in arenele sportului de 
masă“. A avut loc un dialog 
despre necesitatea sportului in 
viața tânărului, despre drumul 
marilor performanțe, despte 
victorii și infrîngeri, despre 
sport, învățătură și profesie, 
dialog purtat intre grupul de 
sportivi ai clubului Rapid și 
elevii Liceului „Ion Neculce", 
membri ai asociației spor
tive. Declarațiile de opțiune 
pentru o disciplină sportivă sau 
alta, interesul exprimat prin 
multe întrebări adresate perfor
merilor rapidiști, dorința de a 
se înscrie și activa în secțiile 
clubului, atestă succesul acțiunii 
de la Liceul „Ion Neculce“, la 
organizarea căreia și-a dat 
cursul Comitetul U.T.C. al 
toruului 8 și Clubul Rapid.

Această întîlnire de 
uitat, desfășurată în 
de festivități a liceului, a 
debutat cu o „scurtă biografie“ 
a clubului Rapid, prezentată de 
președintele acestuia. 
Vilceanu. Cum se știe, 
feroviar a sărbătorit, de 
50 de ani de existență.

con- 
sec-

Mihai 
clubul 

curind, 
Asocia-

ția sportivă a școlii a primit in

Maestra emerită a sportului Ana 
Stark Stănișel împărtășind dm 
vasta sa experiență competiți- 

onală.

• TENIS
• FINALA PROBEI DE 

SIMPLU din cadrul turneu
lui internațional de tenis de 
la Richmond (Virginia) se 
va disputa între românul 
Ilie Năstase și americanul 
Tom Gorman. In semifinale, 
Năstase l-a învins cu 6—3, 
2—6, 6—3 pe iugoslavul Ni- 
kola Pilici, in timp ce Gor
man l-a eliminat cu 2—6, 
6—3, 6—2 pe francezul Pa- 
trice Dominquez. La dublu, 
in semifinale, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Pilici, 
Stone-Năstase. Barthes 2—6,
6— 4. 6—4 ; Alexander, Dent- 
Drysdale, Maud 6—7, 7—5,
7— 6.

• AU LUAT SFÎRȘIT cam
pionatele internaționale
„OPEN“ de tenis ale Scan- 
dinaviei, desfășurate pe te
ren acoperit la Oslo. Proba 
de simplu a revenit jucă
torului suedez Bjoern Borg.

• ȘAH
TURNEUL FEMININ din 

cadrul „Festivalului șahist 
din Olanda“ a fost ciștigat 
de Alexandra Nicolau (Româ
nia) și Maria Ivanka (Unga
ria) cu cîte 9 puncte din 11 
posibile fiecare. Pe locurile 
următoare s-au clasat în or
dine : Vokralova, Karacas, 
Kalchbrenner 6 puncte ; 
Timmer, Laakmann, Litma-

nowicz 5,5 puncte. în ultima 
rundă Nicolau cu piesele ne
gre, a tnvins-o pe Litmano- 
wiez, iar Ivanka a ciștigat 
la Rodica Reicher.

In turneul maeștrilor pe 
primul loc s-a clasat iugos
lavul Kurajiva — 10,5 puncte 
din 15 posibile, urmat de 
Popov (Bulgaria) — 9,5
puncte, Victor Ciociltea 
(România), Keene (Anglia). 
Kutjpers (Olanda) — 9
puncte.

• FOTBAL
• FORMAȚIILE DIVIZIO

NARE DE FOTBAL au sus
ținut, ieri, noi jocuri de ve
rificare in vederea noului 
sezon competițional, care se 
va inaugura la 3 martie. Pe 
stadionul din Giulești, Rapid 
a jucat în compania forma
ției Dinamo, cu care a ter
minat la egalitate, 3—3. Po
litehnica Timișoara a evo
luat la Oradea și a obținut, 
de asemenea, un rezultat de 
egalitate, 1—1, cu divizionara 
B. Olimpia. Alte rezultate 
din țară : Gloria Bistrița — 
Industria Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii 2—2. Petrolul Berea — 
Gloria Buzău 1—4, Textila 
Buhuși — Știința Bacău 3—1.

• BOX
• UN GRUP DE PROMO

TORI AMERICANI intențio
nează să organizeze anul 
viitor o originală croazieră 
cu un vechi transatlantic, 
modernizat, la bordul căruia 
să se dispute patru meciuri 
pentru titlurile mondiale de 
box. Croaziera urmează să 
înceapă la 9 ianuarie 1975 ia 
San Francisco și să dureze 
trei luni.

H

na- 
este 
de- 

le-a

dar volumul omagial ilustrat 
„Rapid ’50“. Au urmat, apoi. în
trebările adresate oaspeților. 
Mihai Zaharia, campionul 
țional la săritura în lungime 
primul atlet român care a 
pășit granița celor 8 m. El 
vorbit tinerilor despre „marile și 
inegalabilele satisfacții pe care 
ți le dă sportul“. Maestra emeri
tă a sportului, Ana Stark-Stă- 
nișel a vorbit despre succesele 
handbalului românesc. Cei doi 
frați Slăvei, Ilie și Florin, des
pre polo : „dacă un performer 
trebuie să practice mai multe 
sporturi ?“ „Desigur 1 Eu joc 
baschet, fotbal și handbal“, a 
răspuns Ilie Slăvei. Maestrul 
emerit al sportului. Cristian Po- 
pescu (10 ani in naționala de 
baschet a României, 140 meciuri 
internaționale, 20 de ani în 
echipa Rapidului : Intr-adevăr... 
perjormer 1) a vorbit despre 
frumusețile baschetului, iar in
ginerul Cristian Popescu n-a 
ezitat să-și exprime regretul că 
părăsește arena fără ca basche
tul românesc să fi înregistrat, 
ca alte sporturi, succese inter
naționale de răsunet.

Un alt moment emoționant : 
34 de elevi au absolvit cursu
rile de arbitri elevi pentru 
atletism, fotbal, baschet, hand
bal, volei. Brevetele și ecusonul 
le-au fost înmînate de către 
oaspeți. Printre ei și președin
tele asociației sportive 
lor, Viorel Chira, care 
nit arbitru de baschet.

Epilogul serii a avut 
sala de sport a liceului : bas- 
chetbaliștii echipei Rapid prin
tre care . Cristian 
Tursugian Haigazun, 
Stănescu și Vasile 
s-au întâlnit, într-un meci de
monstrativ, cu formația liceu
lui. Rezultatul partidei nu mai 
contează, dar demonstrația de 
virtuozitate a fost subliniată, 
in repetate rînduri, de aplau
zele numeroasei asistențe.

a elevi- 
a deve-

loc în...

Popescu, 
Teodor 

Predulea

C. VASILE

O catedră prin 
corespondență :

10 minute de
exerciții cu

1

EXTENSORUL
LECȚIA a Vll-a

Cel de al doilea ciclu săp- 
tămînal al catedrei noastre 
prin corespondență este re
zervat exercițiilor cu exten- 
sorul. Venim astfel în întâm
pinarea numeroaselor solici
tări ale tinerilor care do
resc să se inițieze în practica 
exercițiilor specifice de cultu
rism. Programul nostru — ca 
durată, dozare și încărcare — 
este minimal. Spațiul nu ne 
permite mai mult. După păre
rea lectorului universitar Du
mitru Hîtru de la catedra de 
Atletică grea a I.E.F.S., pe 
care l-am consultat pentru 
dv., „...cei ce doresc obți
nerea unor rezultate specta
culoase privind dezvoltarea 
masei musculare și îmbunătă
țirea tonusului, pot extinde a- 
cest program pînă la 20—30 
de minute zilnic prin dubla
rea numărului de repetări și 
menținerea blocată a seg
mentelor solicitate, în mo
mentul maxim de efort al fie
cărui exercițiu, timp de 10-15 
secunde“. Citeva detalii în 
plus : înaintea fiecărei lecții 
sint deosebit de necesare unele 
sumare exerciții de încălzirea 
principalelor grupe muscula
re ; este preferabil să folosim 
extensorul cu benzi de cau
ciuc și nu pe cel cu arcuri ; 
pentru începători, se reco
mandă folosirea doar a 2—3 
benzi, pentru avansați se poa
te începe cu toate cele cinci; 
nu uitați deschiderea ferestre
lor camerei în timpul lecției 
Vă mai recomandăm, pentru 
amănunte suplimentare, lu
crarea „Exerciții cu aparate 
elastice de Adrian Dragnea 
și Cornel Atanasiu, apărută în 
Editura C.N.E.F.S.

EXERCIȚIUL NR. 1
Stind depărtat, extensorul 

transversal pe piept. brațele 
îndoite, apucat cu inîinile de 
capete. întinderea brațelor și 
revenire. (4 serii X 8 timpi). 
Se execută și de sus. cu ex
tensorul transversal pe omo
plați.

EXERCIȚIUL NR. 2
Stind depărtat (sau șezînd). 

un braț întins lateral, celă- 
laH îndoit, la piept. Apucat cu 
mîiniie de capătul extensoru- 
lui : întinderea brațului îndoit, 
revenire. Alternativ (4 serii X 
8 timpi) Brațul întins rămîne 
bine blocat.

EXERCIȚIUL NR. 3
Din stind, trunchiul aple

cat înainte. extensorul așe
zat pe coapse transversal 
înapoi Coatele se sprijină pe 
abdomen : flexia antebrațe
lor pe brațe. Menținerea în 
încoidare a blcepșilor 10” (4
serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 4
Depărtat. trunchiul înclinat 

spre stînga, brațul drept pe 
șold Un capăt al extensoruîui 
apucat cu mina stingă bloca
tă în dreptul umărului, celă
lalt capăt agățat cu virful pi
ciorului sting. îndreptare și 
revenire Idem și in partea 
opusă (4 serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 5
Din stind, un capăt al ex- 

tensorului apucat cu mîiniie in 
dreptul pieptului, celălalt agă
țat de vîrful unui picior. Se 
execută extensia spatelui și 
revenirea. Brațele blocate în 
flexie (2 serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 6
Din stind. depărtat. Brațele 

îndoite Ia umeri, extensorul 
ținut la spate, așezat trans
versal pe omoplați, apucat la 
capete. întinderea și revenirea 
cu cîte un singur braț în timp 
ce celălalt rămîne blocat. Men
ținere 10 ”, la jumătatea cursei 
de întindere a brațului activ 
(4 serii X 8 timpi).

Ilustrații de :
ȘTEFAN COCIOABA

Grupaj realizat de :
VIOREL RABA



CONSILIERUL PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI
PRIMIT DE ȘEFUL STATULUI OMAN
MASCAT 3. — Corespondență 

de la Crăciun Ionescu : La 2 
februarie, sultanul Qabus Ben 
Said, șeful statului Oman, l-a 
primit, la Palatul din Sallalah, 
pe Mircea Malița. Consilier al 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, care i-a 
înminat un mesaj din partea 
șefului statului român.

Șeful statului Oman a mulțu
mit pentru mesaj, exprimindu- 
și dorința de a continua schim-

Un interviu 
al președintelui 

Mexicului

bul de vederi cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. Sultanul a 
transmis totodată președintelui 
Consiliului de Stat al României 
cele mai calde urări de sănă
tate și fericire, împreună cu 
sentimente de prețuire, respect 
și prietenie pentru poporul 
român.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme referitoare 
la relațiile dintre cele două țări. 
Sultanul Qabus Ben Said a dat 
o înaltă apreciere politicii ex
terne a României și acțiunilor 
întreprinse de țara noastră pe 
plan internațional.

în cursul vizitei în Oman, 
Mircea Malița a avut întreve
deri cu ministrul dezvoltării și 
cu alte oficialități ale acestei, 
țări.

Agitație socială 
crescîndă in Spania
Climatul social spaniol 

a cunoscut in ultimele zile 
o agitație crescîndă, ca ur
mare a mișcărilor revendi
cative organizate de mineri 
și de alte categorii de oa
meni ai muncii. Agenția 
France Presse transmite din 
Madrid că direcțiunea mi
nelor de cărbuni „Fabero" a 
hotărit să întrerupă extrac
ția in semn de represalii 
față de greva declanșată, în 
urmă cu cîteva zile de mai 
multe sute de mineri. La 
Pamplona. aproximativ 300 
de muncitori au ocupat 
puțurile minelor de pota
siu, protestind împotriva 
concedierii de către patro
nat a doi lideri sindicali, 
acuzați de a fi organizat, re
cent, o acțiune revendica
tivă. Conflictul de muncă de 
Ia uzinele firmei „Standard 
Electrica“ a luat o turnură 
violentă, între forțele de 
poliție, chemate pentru a-i 
evacua pe lucrătorii care 
ocupaseră locurile de muncă, 
și greviști producîndu-se 
ciocniri.

Atacuri ale 
patrioților 

khmeri
Forțele patriotice cambod

giene și-au intensificat ata
curile împotriva unităților 
lonnoliste dislocate la nord- 
vest de Pnom Penh,

Continuă angajamentele mili
tare și pe frontul constituit la 
sud de capitală. Aici, patrioții 
au doborit. un avion ,,T—28“ al 
forțelor inamice. Comandantul 
șef al armatei lonnoliste, care 
în momentul prăbușirii aparatu
lui efectua un turneu de inspec
ție pe frontul sudic, a ordonat 
încetarea misiunilor de bombar
dament asupra acestui sector. 
Un alt „T—28“ s-a ciocnit în 
zbor cu un avion de recunoaș
tere, în apropierea aeroportului 
Pochentong din Pnom Penh,

Aviața lonnolistă era pe punc
tul să piardă și un al treilea 
avion „T—28“, care s-a apropiat 
de reședința lui Lon Noi și a 
devenit ținta tunurilor anti
aeriene.

Președinlele Mexicului, 
Luis Echeverria, a relevat 
într-un interviu necesitatea 
pentru țările in curs de dez
voltare de a lupta pentru 
apărarea și consolidarea in
dependenței lor politice și 
economice.

Menționind că relațiile eco
nomice și comerciale ale Mexicu
lui au fost multă vreme depen
dente de o singură țară, pre
ședintele Echeverria a arătat că, 
in condițiile vieții contempora
ne, economia unei țâri nu mai 
poate rămine in faza de mono- 
cultură. ..Noi — a subliniat el — 
trebuie să ne dezvoltăm legătu
rile cu alte state, pe multiple 
planuri“.

Președintele Luis Echeverria 
a menționat. între altele, că ini
țiativa mexicană privind adop
tarea „Cartei drepturilor și obli
gațiilor economice ale statelor“ 
se bucură de sprijin crescind în 
rindul țărilor in curs de dez
voltare.

Nota a S.II.A.
privind conferința

energetică
GUVERNUL american a 

remis țărilor invitate să parti
cipe la Conferința asupra pro
blemelor energiei, convocată la 
11 februarie la Washington, o 
notă in care este expus punctul 
de vedere al autorităților ame
ricane privind ordinea de zi și 
durata reuniunii.

Documentul menționat arată 
că ordinea de zi a conferinței 
ar urma să includă o analiză a 
situației energetice actuale, a 
efectelor sale asupra economiei 
mondiale și a măsurilor care pot 
fi adoptate în acest domeniu. 
Fiecare participant este chemat 
să-și prezinte punctul de ve
dere asupra acestor chestiuni, 
precum și eventuale inițiative 
de cooperare internațională.

interviul nostru
R. D. VIETNAM. - Aspect de muncă dintr-o secție a Fabricii 

de accesorii pentru motoare din Hanoi.

Cu dr. RAOUL KNEUCKER, 
secretar general al Conferinței Rectorilor 

din Austria, despre 

„Nmtitiw pregătirii continue...“

Situația se mentine
J 9

încordată în Bolivia
Situația internă din Bolivia continuă să se mențină încordată, 

in urma stării de asediu decretată pe intreg teritoriul țării de 
autorități.

• In ultimele decenii asis
tăm la un progres accele
rat al științei și tehnicii, la 
o creștere masivă a infor
mației. Cum poate face 
fată învă(ămîntul superior 
acestei dezvoltări specta
culoase ?

- într-adevăr, avem de-a 
face, în epoca noastră, îndeo
sebi în domeniul științelor na
turale, cu o dublare a volumu
lui de cunoștințe la fiecare 
cinci-zece ani. Aceasta înseam
nă că, la încheierea celor cinci 
ani de studii, absolventul învă- 
țămîntului superior se află ade
sea în situația de a constata că 
pregătirea sa este insuficientă, 
că bagajul său de cunoștințe 
este învechit. Preocuparea pen
tru ca învoiămîntul superior să 
țină pasul cu progresul științei 
există în toate țările europene, 
s-au făcut numeroase experi
mente interesante, dar nu cred 
să se fi ajuns încă la o soluție 
definitivă. Sperăm ca sugestii 
esențiale în rezolvarea acestei 
probleme să vină de la Centrul 
european pentru învățămîntul 
superior de la București.

• Ce orientări predo
mină in Austria in această 
privință ?

- Noi credem că trebuie să 
asigurăm studenților o pregăti
re teoretică fundamentală mult 
mai largă, aptă să asigure a- 
daptarea rapidă la schimbările 
care se produc, după care să 
urmeze o perioadă de pregăti
re adecvată condițiilor concre
te existente. La aceasta se a- 
daugă efortul pentru moderni
zarea învățămîntului superior, 
a cursurilor și programelor de 
studii, a formelor și metodelor 
pedagogice. Ca în mai toate 
țările europene se experimen
tează și la noi în prezent ciclu
rile scurte de studii, de exem
plu. Este vorba de încercarea 
de a introduce pe oameni mai 
repede în producție și de a-i 
readuce periodic la reciclare, 
ori de cîte ori este nevoie.

• Dezvoltarea impe
tuoasă a științei și tehnicii 
a impus in ultimii ani 
principiul educației pei- 
manente. Ce presupune a- 
ceastă educație perma
nentă ?

- Necesitatea pregătirii con
tinue nu mai poate fi pusă la 
îndoială. Pînă acum, această 
problemă a fost lăsată însă

mai mult la libera aprecierea 
individului. în prezent nu ne 
mai putem permite acest lucru, 
deoarece imperativul educației 
permanente ridică individului 
numeroase probleme : de fa
milie, profesionale, financiare, 
de timp liber etc. Pregătirea 
continuă trebuie deci, institu- 
ționalizată. Baza va rămîne și 
în acest mediu, după părerea 
noastră, tot universitatea.

• Ce rol acordați coo
perării internaționale in 
domeniul învățămîntului 
superior P

- Aceasta se impune de la 
sine, căci sîntem interesați cu 
toții în probleme majore ca 
modernizarea învățămîntului, 
găsirea de forme și metode noi 
de predare pentru a satisface 
necesitățile crescînde ale socie
tății în materie de cadre cu 
înaltă calificare. Știința însăși 
este un fenomen de circulație 
internațională, iar acum asis
tăm la o cooperare crescîndă in 
domeniul învățămîntului supe
rior - dovadă numeroasele a- 
corduri deja existente, schim
bul crescînd de informații, 
materiale, experiență, de cadre 
universitare și studenți.

BAZIL ȘTEFAN

Circa 4 800 de mineri de la 
marile mine de cositor Catavi 
și Siglo Veinte, din provincia 
Oruro, au declarat o grevă de 
48 de ore în semn de solidari
tate cu muncitorii agricoli din 
departamentul Cochabamba și, 
totodată, pentru a-și exprima 
protestul față de operațiunile 
de „curățire“ efectuate in a- 
ceastă zonă de efective ale ar
matei, soldate cu victime ome
nești. După cum apreciază agen
țiile de presă, hotărirea de în
trerupere a lucrului a fost a- 
nunțată în cadrul unui miting

de protest față de restricțiile 
impuse de starea de asediu.

Pe de altă parte, comunica
tele oficiale, referindu-se la si
tuația din provincia Cochabam
ba menționează că șoselele spre 
Santa Cruz și El Chapare — 
ocupate, începind de luni, de 
12 000 de lucrători agricoli — au 
fost complet deblocate, conti- 
nuind insă să se desfășoare în 
același scop operațiuni în loca
litățile Cliza, Tonata și Punata, 
aflate în împrejurimile capitalei 
provinciei amintite.

Tragedia de la Sao Paulo
întreaga Brazilie 

este profund emo
ționată de tragedia 
petrecută vineri, la 
Sao Paulo, cînd un 
puternic incendiu — 
cel mai mare din 
istoria orașului — 
a distrus 18 din cele 
25 de etaje ale e- 
dificiului „Joelma“, 
provocînd moartea 
a aproape 200 de 
persoane și rănirea 
altor 500.

Sinistrul s-a de
clanșat la ora 8,45, 
ora locală, la eta
jul 12, și în mai 
puțin de cinci mi
nute flăcările au a- 
tins nivelul supe
rior, provocînd pa
nică generală prin

tre cei o mie de 
funcționari, lucră
tori și persoane par
ticulare ce se aflau 
în imobil. într-o 
jumătate de oră, in
cendiul cuprinsese 
18 . etaje, dind naș
tere unui spectacol 
zguduitor : bărbați, 
femei și copii, în
groziți, aruncindu-se 
de la înălțimea a 
15—20 de etaje, ar- 
zind de vii, in fața 
unei mulțimi la fel 
de îngrozite. în cî
teva minute, în pia
ța „Bandeirantes“ și 
pe străzile din jur 
se strînseseră cir
ca o jumătate de 
milion de oameni :

sute de mașini ale 
pompierilor, poli
ției, unităților mi
litare dislocate de 
urgență în zonă, zeci 
de elicoptere roind, 
pur și simplu, in 
jurul imobilului, în 
tentativa de a-i 
salva pe cei rămași 
în viață, refugiați 
pe balcoanele clă
dirii sau pe acope
riș, unde înfruntau 
fumul și tempera
tura ridicată, de
clanșate de foc.

Potrivit primelor 
aprecieri, incendiul 
a avut drept cauză 
explozia unui apa
rat de aer condițio
nat.

Prietenia frățească 
româno-sovietică

26 de ani de la semnarea primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România și Uniunea Sovietică

D
ata de 4 februarie 1948 se înscrie ca un moment 
memorabil în cronica relațiilor româno-sovietice • 
semnarea primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică — document de înaltă sem
nificație politică.

Aniversarea împlinirii a 26 de ani de la acest eveniment 
prilejuiește, o dată mai mult, evocarea legăturilor dintre 
popoarele noastre, a sentimentelor de adincă stimă, priete
nie Șl prețuire reciprocă care le-a unit in lupta pentru nă
zuințe comune, a relațiilor de prietenie trainică și colaborare 
multilaterală dintre poporul român și popoarele sovietice, 
dintre cele două țări socialiste. Prietenia româno-sovietică 
are bogate tradiții care sint strins legate de puternica soli
daritate internaționalistă dintre partidele clasei muncitoare, 
dintre forțele revoluționare și progresiste din țările noas
tre. Partidul nostru a militat neabătut pentru o politică 
de bună vecinătate, prietenie și colaborare cu Uniu
nea Sovietică. După înfăptuirea insurecției naționale antifas
ciste armate de Ia 23 August 1944, cînd poporul român s-a 
angajat cu întregul său potențial în lupta pentru zdrobirea 
hițlerismului, sîngele vărsat în comun de ostașii români și 
sovietici pe fronturile antifasciste a pecetluit pentru totdea
una prietenia dintre popoarele noastre.

In anii socialismului relațiile de prietenie româno-sovietice 
s-au ridicat pe o treaptă calitativ superioară, și-au îmbogă
țit considerabil conținutul și semnificația prin asemenea fac
tori fundamentali cum sint comunitatea de orinduire, ideo
logia marxist-leninistă. identitatea țelurilor și aspirațiilor. 
Avînd asemenea temeiuri, tratatul semnat în 1948 a consti
tuit un document de o deosebită valoare principială și prac
tică. El a consfințit noua etapă a legăturilor reciproce dintre 
cele două țări, a creat un fundament solid, un amplu cadru 
juridico-politic pentru dezvoltarea și adincirea lor continuă.

Voința ambelor țări și popoare de a întări continuu legă
turile lor frățești și-a găsit o nouă și semnificativă expresie 
prin semnarea, la 7 iulie 1970, a noului Tratat româno-sovie- 
tic de prietenie, colaborare și asistență mutuală. Continuind 
și adîncind prevederile tratatului din 1948, oglindind posibi
litățile sporite generate de progresele celor două țări în dez
voltarea lor politică, economică și socială, noile condiții ale 
evoluției internaționale, acest document constituie un puter
nic instrument de întărire pe mai departe a relațiilor de trai
nică prietenie, alianță și colaborare dintre popoarele și sta
tele noastre, un cadru propice pentru ridicarea lor pe un plan 
tot mai inalt.

Ferm atașată ideilor internaționalismului proletar, cauzei 
socialismului, siluind statornic în centrul politicii sale ex
terne prietenia și colaborarea cu toate statele socialiste, țara 
noastră manifestă o_ preocupare neabătută pentru extinderea 
și adincirea continuă a legăturilor româno-sovietice în toate 
domeniile.

In evoluția ascendentă a raporturilor multilaterale dintre 
cele două țări socialiste frățești s-au înscris ca momente de 
majoră importanță, ca factori de o deosebită însemnătate, în- 
tilmrile și convorbirile prietenești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev care, prin rezultatele lor, ser
vesc. atit intereselor fundamentale ale popoarelor noastre, 
cit și cauzei generale a socialismului și păcii in întreaga lume.

Relațiile de prietenie și colaborare frățească româno-sovie
tice s-au dezvoltat și adîncit permanent în toate domeniile ; 
politic, economic, tehnico-științific, cultural. Pe plan econo
mic, amplitudinea acestei colaborări se reflectă, între altele, 
în faptul că Uniunea Sovietică deține primul loc în comerțul 
exterior al României. Realizările dobindite de cele două țări 
în dezvoltarea forțelor de producție au creat și creează noi 
posibilități pentru extinderea și diversificarea continuă a 
cooperării economice in diferite domenii. Este semnificativ 
în acest sens că in baza acordului comercial de lungă durată 
pe anii 1971—1975 volumul livrărilor reciproce de mărfuri 
crește cu aproximativ 40 Ia sută față de acordul precedent 
pe anii 1966—1970. Departe de a se rezuma la schimburile 
comerciale, relațiile economice româno-sovietice Îmbrățișează 
o mare varietate de forme și domenii, în care un loc tot mai 
important ii ocupă cooperarea și specializarea în sectoare din 
cele mai diverse și largi, în domenii dintre cele mai dina
mice ale progresului tehnic. In același timp se dezvoltă per
manent legăturile româno-sovietice in domeniul culturii, în
vățămîntului. literaturii și artei, se intensifică contactele și 
vizitele de delegații din diferite domenii de activități — pro
ces care permite adincirea cunoașterii reciproce a vieții, pre
ocupărilor și realizărilor celor două popoare, promovînd în
tărirea continuă a prieteniei lor.

„Avem ferma convingere — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că și în viitor relațiile de prietenie și colabo
rare tovărășească dintre România și Uniunea Sovietică, din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul 
popoarelor noastre, al întăririi sistemului mondial socialist, 
in interesul păcii in întreaga lume“.

Ca state socialiste vecine și prietene, România și U.R.S.S. 
desfășoară o susținută activitate pe plan internațional in 
lupta pentru asigurarea păcii și securității în Europa și in 
întreaga lume.

împlinirea a 26 de ani de Ia semnarea primului Tratat ro- 
măno-sovietic constituie un prilej pentru poporul, pentru 
tineretul nostru de a transmite poporului, tineretului Uniunii 
Sovietice un salut frățesc și urări de noi succese în activi
tatea dedicată construcției comunismului, înfloririi continue 
a patriei lor.

P. NICOARA
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• DELEGAȚIA guvernului 
R. D. Vietnam in Comisia mi
litară mixtă cvadripartitâ a 
protestat, într-un comunicat, 
împotriva anulării, de către 
Statele Unite, a cinci zboruri 
succesive de legătură intre 
Saigon și Hanoi, in decurs de 
mai puțin de o lună. Comu
nicatul — difuzat de agenția 
V.N.A. — subliniază că S.U.A. 
poartă întreaga răspundere pen
tru consecințele acestor anu
lări, care duc la paralizarea ac
tivității Comisiei militare mix
te cvadripartite.

» Grevă fulger în R.F.G.
• CEA DE-A TREIA RUN

DA de tratative dintre repre
zentanții puternicului sindicat 
al muncitorilor din industria 
metalurgică a R.F.G. și cei ai 
patronatului s-a încheiat, șîm- 
bătă, în localitatea Travemün
de, fără să se ajungă la un a- 
cord pentru satisfacerea re
vendicărilor formulate de oa
menii muncii.

După ce vineri, mii de me- 
talurgiști și salariați ai servicii
lor publice au participat la o 
grevă fulger, în sprijinul re
vendicărilor lor economice, ac-

țiuni similare urmează să fie 
organizate, săptămîna viitoare, 
și de lucrătorii de la oficiile 
poștale și căile ferate, ca urmare 
a refuzului autorităților de a 
le satisface cererile de îmbu
nătățire a condițiilor de viață.

» Turneul lui Alee Dou- 
glas-Home

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Alee 
Douglas-Home, și-a încheiat vi
zita, efectuată timp de două 
zile, în Zambia, plecînd spre 
Malawi.

în timpul șederii sale la Lu- 
saka, Douglas-Home a fost pri
mit de președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, și a purtat 
convorbiri cu ministrul zam- 
bian al afacerilor externe, Ver- 
non Miwoanga, asupra stadiu
lui actual al relațiilor bilate
rale, precum și asupra altor 
probleme de interes comun, 
printre care evoluția situației 
internaționale, penuria de pe
trol și situația din Africa de 
sud.
• UN TREN care transporta 

produse petroliere, a fost arun

cat in aer de o mină plantată 
sub calea ferată, într-o regiune 
situată la 12 km de gara Muan- 
za (Mozambic). Se menționează 
că nu s-a înregistrat nici o vic
timă omenească.

Mina — arată autoritățile co
loniale portugheze — a fost pla
sată de membri ai FRELIMO 
(Frontul de Eliberare din Mo
zambic), specificind că este pen
tru prima oară că o asemenea 
acțiune are loc atit de aproape 
de capitală.

• LA NURENBERG și-a des
chis porțile al 25-lea Tîrg al 
jucăriilor — cea mai importan
tă manifestare internațională 
din acest domeniu. Participă 
1 540 expozanți reprezentînd 37 
de țări.

• Relații diplomatice 
între Cuba și Burundi

• GUVERNELE Republicii 
Cuba și Republicii Burundi au 
convenit să stabilească, înce- 
pînd de la 2 februarie a.c., re
lații diplomatice la nivel de 
ambasadă — se arată într-un 
comunicat comun cubanezo-bu- 
rundez, dat publicității la Ha
vana.

COREEA DE SUD. - Recent la Seul au avut loc ciocniri intre 
studenți și poliție. In fotografie, o secvență din timpul acestor 

ciocniri.

• ISMAIL FAHMI, ministrul 
egiptean al afacerilor externe, 
l-a primit pe Abu Sayeed 
Shaudri, emisar al Republicii 
Bangladesh, care întreprinde o 
vizită oficială la Cairo — rela
tează agenția M.E.N. Convorbi
rile au prilejuit o abordare a 
problemelor referitoare la evo
luția situației din Orientul 
Apropiat, precum și a celei din 
regiunea sudică a continentului 
asiatic.

» Ravagiile secetei din 
Etiopia

• PESTE 500 000 de persoane 
sint amenințate de foamete în 
Etiopia, avînd urgentă nevoie 
de ajutoare, anunță surse e- 
tiopiene citate de agențiile de 
presă. Se menționează că cele 
mai afectate zone sînt cele din 
nord, est și sud-est ale țării, 
unde în ultimii ani cantitatea 
de precipitații a fost cu mult 
sub nivelul minim. Locuitorii a- 
cestor regiuni sînt, în general, 
nomazi, a căror supraviețuire 
este strins legată de existența 
șeptelului. Or, din pricina sece
tei, se apreciază că au pierit

aproximativ 500 000 de vite și 
cămile.

Pentru remedierea situației, 
apreciază guvernul de la Addis 
Abeba, sînt necesare aproxima
tiv 8 000—9 000 tone de grine și 
lapte praf, în fiecare lună.

» Preocupări algeriene
• în vederea valorificării in

tegrale a unei mari bogății a 
țării — gazul metan — Com
pania națională algeriană de 
navigație a încheiat contracte 
cu șantiere navale franceze, 
printre care „Ciotat“ și „Atlan- 
tique“, pentru achiziționarea a 
patru metaniere. Aceste nave 
speciale, adevărate uzine, cu 
capacități cuprinse intre 125 000 
și 129 500 metri cubi, aprecia
te ca fiind printre cele mai 
mari din lume, vor fi recep
ționate de beneficiar începind 
din anul 1976.

Prevederile actualului plan 
cvadrienal algerian (1974—1978) 
vizează formarea unei puter
nice flote naționale, dotată cu 
vase speciale, necesare trans
portului către beneficiarii de 
pe diferite continente a hidro
carburilor de care dispune țara.

• LA ÎNCHEIEREA tur
neului său în R. D. Ger
mană, Teatrul german de 
stat din Timișoara a fost 
oaspetele orașului Weimar. 
In fața unui numeros pu
blic, în sala Teatrului Na
țional din localitate, colec
tivul din Timișoara a pre
zentat piesa „Urfaust" de 
Goethe. Cu aplauze prelun
gite publicul a mulțumit ac
torilor pentru remarcabila 
lor creație. Aceeași piesă a 
fost prezentată de actorii 
timișoreni în orașele Gera 
și Jena. Lucrarea dramatică 
a clasicului literaturii ger
mane a fost pusă in scenă 
de regizorul Otto Lang de la 
teatrul din Weimar.

• LA BUDAPESTA a avut loc 
o ședință a Comisiei ungaro-iu- 
goslave de colaborare economi
că, la care ș-a constatat dezvol
tarea cu succes a comerțului 
bilateral. A fost relevat, de a- 
semenea, faptul că o cale im
portantă de promovare a rela
țiilor economice o reprezintă 
cooperarea dintre întreprinderile 
celor două țări, pînă în prezent 
fiind semnate 20 de acorduri de 
cooperare.
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Qmema
LUNI, < FEBRUARIE 1974

TRECATOARLE IUBIRI : Ca
pitol (orele 9; 11,15; 13.45; 16;
18.30; 21).

AVENTURA LUI DARWIN : 
Festival (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30: 21).

NU TRIȘA DRAGA : Victoria 
(orele 9: 1115: 13,30; 16; 13.15;
20,30)

E DEPARTE PlNA LA CER : 
Lumina (orele 9: 11.15; 13.30; 16: 
18 S0; 20.45).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT ■ Scala (orele 8.30; 11; 
13.30: 16: 18.30: 21).

CIDUL ; Patria (orele 12,45; 16,30;
20,15).

VERONiCA se Întoarce ; 
Doina (orele 9.15: 11,30; 13.45;
17 30: 20), Floreasca (orele 16; 18; 
20).

PROGRAM DE DOCUMENTARE: 
Doina (ora 16).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18 30; 21) București (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13.45: 16; 18.15;
20,30).

CAPCANA I Dacia (orele 9; 
1115; 13.30: 16; 18.15; 20.30). Moși
lor (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20 15) Flacăra (orele 9; 11,15;
13.30: 15.45: 18: 20.15).

JUDO : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18 15: 20.30), Aurora 
(orele 9: 1115; 13.30; 15,45; 18;
20.15).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : Unirea (ora 20.15).

TOAMNA CHEYMENNILOR : 
Unirea (orele 14; 17)

LUNA FURIOASA : Buzești (o- 
rele 9; 1115; 13,30; 16; 18.15: 20.30), 
Modern (orele 8.30: 11; 13.30; 16; 
18,30: 21).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Lira (orele 15.30; 18: 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Me
lodia (orele 9; 11,15: 13.30; 16;
18.30; 20.45), Gloria (orele 9; 11.15;

13 30: 15 45; 18,15; 20.30), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30).

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

JOE KIDD : Grivița (orele 9; 
1115; 13,30; 16: 18.15: 20,30). Volga 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20.15).

DIN VIAȚA UNUI PIERDE 
VARĂ : Cosmos (orele 15.30: 18;
20.15) .

TORA ! TORA ! TORA f : Cen
tral (orele 9.15: 12,30; 16: 19.30).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL : în
frățirea (ora 19).

INTtMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA : înfrățirea (orele 14: 16,30). 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15)

MARELE VALS : Bucegi (orele 

10; 15.45: 19). Arta (orele 11; 14.15; 
17,30; 20,45).

ZAPADA FIERBINTE : Vitan 
(orele 15.45; 18; 20,15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Ferentari (orele 
1130; 18; 20.15). Pacea (orele 15,30; 
17.45: 20).

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

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY ; Rahova (ora 15.30).

CE SE INTIMPLĂ. DOCTORE ?: 
Cotroceni (orele 14; 16; 18; 20).

VlNTUL CĂLĂTORIILOR : Pro
gresul (ora 15,30).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Pro
gresul (orele 18; 20.15).

FAPT DIVERS IN PRIMA PA
GINĂ : Viitorul (orele 16: 18: 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI

ȘAPTE PITICI : Popular (orele 
16: 18: 20)

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Munca (orele 10: 15,30; 18; 20,15).

OPERA DE TREI PARALE (Ora
14,30);  CĂSUȚA DIN KOLOMNA 
(ora 16.30) : OTHELLO (orele 
18.45; 20.45), rulează la Cinemate
ca „Union“.

Teatrul „Țăndărică“ (Sala Vic
toria) : AUDIȚII MUZICALE CO
MENTATE — ora 19; (Sala Aca
demia) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 17; A.R.I.A : (La 
Sala Savoy a Teatrului ,,C. Tă- 
nase“) x CONCERT EXTRAORDI

NAR DE MUZICA UȘOARA SUS
ȚINUT DE FORMAȚIA „DONU- 
ȘUM“ — Turcia — ora 19.30; Tea
trul de stat Valea Jiului“ — Pe
troșani (La Sala Comedia a Tea
trului Național) : CASA DE 
MODE — ora 19.30; Circul ,,Glo- 
bus“ : CIRCUL BUSCH ROLAND 
— ora ÎL,30.

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55

Melodia zilei .: „Cîntec despre 
cartea mea“ de S Sarchizov. 
10.00 Clubul adolescenților. 11.oo 
Cronica ideilor. 11,10 Profil pe 
portativ: Ion Blăjan; 11,30 Pentru 
prietenii magnetofonului — recital 
de operă. 12,00 Știri. 12.05 Invita
ție în fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 
13.00 închiderea emisiunii. 17,00 
Știrile după-amiezii. 17.05 Alo. 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatura 13.10 
Panoramic muzical. 18,55 Melodia’ 
zilei. 19,00 Tn direct... de la Cine- 
clubul Oțelul Roșu — jud. Caraș- 
Severin. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri ..Philips“. 20,00 Munca iz
vor de bucurie și împliniri 20.30 
Pagini din opera „Scara de mă
tase“ de Rossini. 21.00 Radio-fono- 
rama 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 22.30 Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica. Mihal Stă- 
nescu. 23.20 Fragmente din opera 
. Apus de soare“. 23,55—24,00 Ulti
mele știri

PROGRAMUL I
16.30 — Emisiune în limba ma

ghiară ; 19,00 _ Interpretul prefe
rat : Georgeta Anghel ; 19 15 — 
Publicitate ; 19.20 — 1001 de seri ;
19,30 — Telejurnal ; 20.00 — An
cheta TV. Ce doriți dumneavoas
tră ? (II) ; 20,30 — Revista literar 
artistică TV. ; 21.15 — Roman foi
leton : POTT BOUILLE _ ulti
mul episod : 22,15 — 24 de ore 
PROGRAMUL II

17.30 — Telex ; 17,35 — Avan
premieră ; 17.40 — Vîrstele peli
culei ; 19.20 — 1001 de seri ; 19 30 
— Telejurnal ; 20.00 — Film se
rial pentru copii : „Comoara din 
13 case“ : 20,25 — Muzică popu
lară : 20,35 — Viata economică a 
Capitalei. Azi sectorul II ; 20,55 — 
Muzica românească în contempo
raneitate ; 21.30 — Cunoașteți le
gile ? ; 21.50 — Gala maeștrilor : 
Lola Bobescu (Belgia) ; 22,10 — 
Cărți și idei.
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