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A

Dinamizarea întrecerii socialiste

CAUZA ÎNTREGULUI TINERET
Organizații 

fruntașe
De curînd comitetul mu

nicipal Brașov a desemnat 
organizațiile care s-au situat 
pe primele trei locuri in urma 
realizărilor obținute în ma
rea întrecere „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men“ pe anul 1973. Printre 
organizațiile care au obținut 
cele mai bune punctaje la 
cele 11 criterii de apreciere a 
muncii (economisirea de ma
teriale, materii prime și e- 
nergie, realizarea de inven
ții, inovații și raționalizări, 
reducerea rebuturilor, acțiuni 
de muncă patriotică) se nu
miră organizațiile U.T.C. de 
la întreprinderea Rulmentul 
și întreprinderea de șuru
buri (locul I), organizațiile 
întreprinderilor Tractorul și 
Metrom (locul doi) și orga
nizațiile întreprinderii nr. 2 
a întreprinderii de radiatoa
re și cabluri (locul trei).

A. VELEA

Contribuția 
uteciștilor 

în adunarea generală a 
reprezentanților salariaților 
din Combinatul chimic Fă
găraș, Constantin Faina, se
cretarul comitetului U.T.C., 
și-a axat cuvîntul asupra 
preocupărilor organizației 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan ale acestui an. 
în angajamentul lor, uteciș- 
tii și-au exprimat hotărîrea 
de a-și aduce o contribuție 
maximă la îndeplinirea an
gajamentului colectiv care 
prevede depășirea producției 
globale cu 30 milioane lei și 
a producției marfă cu 15 mi
lioane lei, depășirea planu
lui de export cu 2 la sulă 
și creșterea productivității 
muncii cu 2 500 lei pe sala
riat. Din angajamentul între
gului colectiv de a economisi 
3 500 000 mc. gaz metan și 
550 000 kWh energie electri
că, uteciștii • și-au asumat 
sarcina de a economisi 
220 000 kWh. Mai cităm eî- 
teva puncte din angajamen
tul tinerilor : în 1974 numă
rul de absențe se va reduce, 
fiecare tînăr specialist va 
rezolva o problemă tehnică 
deosebită a secției în care 
lucrează, organizația va con
tribui Ia devansarea cu 30 
de zile a intrării în funcți
une a fabricii de oxigen, fie
care tinăr va realiza lunar 
un minimum de 6 ore mun
că patriotică în sprijinul 
producției.

MONICA ZVIRJINSCHI

Răspunsuri la chemarea
Comitetului județean Buzău al U.T.C.

• Bacău
Comitetul județean al U.T.C. 

se angajează să organizeze ac
țiuni de muncă patriotică in 
sprijinul producției pentru folo
sirea la întreaga capacitate a 
mașinilor (sortarea, depozita
rea materiei prime și materia
lelor, urgentarea lucrărilor de 
revizie și reparație) în valoare 
de ÎS milioane lei.

La obiectivele de investiții 
de la Combinatul Petrochimic 
Borzești, întreprinderea de pos
tav Buhuși și altele se vor 
crea șantiere de muncă patrio
tică ale tineretului, iar în cele
lalte unități echipe de interven
ție ale tinerelului. Vor fi co
lectate 7 800 tone deșeuri meta
lice, 200 tone hirtie. 10 000 mc 
deșeuri lemnoase, 120 000 buc. 
ambalaje.

Vor fi împădurite prin mun
că patriotică 500 hectare 
teren și vor fi executate lucrări 
pentru irigații pe 550 hectare și 
lucrări pentru combaterea ero
ziunii solului pe 650 hectare, 
încă din această lună organiza
țiile U.T.C. de la sectoarele 
zootehnice sătești, împreună cu 
tinerii din întreprinderi, vor 
sprijini sau prelua direct intro
ducerea alimentării cu apă, a- 
menajarea bucătăriilor furajere 
la 28 C.A.P.-uri.

• Bihor
Programul muncii patriotice 

cuprinde :
— Acțiuni de muncă patrioti

că a căror valoare se va ridica 
la 70 milioane lei la lucrările 
nefinanțate și un milion lei la 
cele finanțate ; colectarea a 
7 000 tone metale vechi iar pen
tru a veni în sprijinul produc
ției și al lucrărilor de investiții 
se vor deschide 17 șantiere ale 
tineretului în industrie, agricul
tură și construcții social-cultu- 
rale ; împădurirea a 130 hectare 
în fond forestier și comunal, în
treținerea a 315 hectare de cul

turi tinere, plantarea a 12 000 
plopi în aliniamente, recoltarea 
a 18 000 kg fructe și semințe fo
restiere.

— Amenajarea a 200 hectare 
pentru irigații, combaterea ero
ziunii solului, desecări și regu
larizări de 1-îuri pe 400 hectare, 
curățirea și întreținerea a 15 000 
hectare pășune și finețe, plan
tarea a 55 000 pomi fructiferi și 
ornamentali și recoltarea a 12 000 
kg. plante medicinale. în cam
paniile agricole de vară și toam
nă vor fi antrenați 40 000 elevi, 
studenți și tineri din alte sec
toare de activitate, contribuind 
pe întreaga perioadă la strîn- 
gerea și depozitarea recoltelor.

© Brașov
Se va colecta prin muncă pa

triotică 45 000 tone deșeuri me
talice, 230 tone deșeuri de hirtie 
și 170 000 buc. ambalaje sticlă.

Se va organiza muncă patrio
tică la obiective social-cultura- 
le, cămine de tineret, baze spor
tive, se va da în folosință. în 
trimestrul II a.c., Casa științei 
și tehnicii pentru tineret din 
municipiul Brașov, valoarea 
acestor lucrări fiind de 55 mi
lioane lei.

Acțiunile de muncă patriotică 
în sprijinul producției se vor ma
terializa in peste 35 milioane lei 
prin : lucrări de combatere a' 
eroziunii solului, de regulariza
re a riului Birsa, Timiș și Valea 
Homorodului, efectuarea unor 
lucrări de introducere a apei in 
zootehnie la C.A.P.-urilc din 
comunele Dumbrăvița, Feldioa- 
ra, Hălchiu și construirea din 
deșeuri metalice a unor unelte 
și mașini agricole simple in va
loare de 10 milioane lei.

Vor fi împădurite, prin mun
că patriotică, 90 ha în fond sil
vic și comunal, vor fi întreți
nute alte 320 ha in culturi sil
vice, se vor planta 50 000 de 
buc. pomi fructiferi și arbuști 
ornamentali, se vor recolta 3 
tone semințe forestiere și 12 
tone plante medicinale.

• Sibiu
Pornind de la rezultatele ob

ținute în anul 1973 și de la sar
cinile de plan pe acest an, or
ganizația județeană U.T.C. se 
angajează să îndeplinească pînă 
la 23 August 1974 80 la sută din 
valoarea lucrărilor finanțate și 
nefinanțate și să realizeze inte
gral următoarele obiective : 
Colectarea a 180 tone deșeuri 
hirtie ; 70 tone deșeuri metalice 
neferoase ; plantarea a ■ 10 500 
buc. plopi în aliniament și 
50 000 buc. pomi fructiferi și 
ornamentali ; recoltarea a 20 
tone plante medicinale ; împă
durirea în fond silvic a 70 ha 
teren.

In cinstea Congresului parti
dului planul va fi realizat 
la toți indicatorii pină la data 
de 15 noiembrie 1974.

Peste 25 000 tineri vor partici
pa la acțiunile organizate in 
timpul campaniilor agricole și 
vor executa lucrări în valoare 
de peste 15 000 000 lei.

1 500 000 Iei economii vor fi 
realizate de către tineri prin e- 
conomisirea de combustibil și 
lubrifianți.

• Caraș-Severin
Prin acțiunile in sprijinul pro

ducției se vor realiza economii 
in valoare de.,13-milioane lei; 
la cuptoarele tineretului de la 
O.S.M. din C.S.R. și întreprin
derea Oțelu Roșu se vor da 
peste plan 6 500 tone oțel, va fi 
generalizată inițiativa „Fiecare 
tinăr specialist să soluționeze o 
problemă tehnică cu eficiență 
de minimum 25 000 lei“.

Se va realiza planul de mun
că patriotică la principalii indi
catori pînă Ia 23 August 1974, 
depășindu-se cu cel puțin 10 la 
sută toți indicatorii.

Se va planta o suprafață de 
2o ha cu dud pitic și se vor 
deschide 34 șantiere locale de 
muncă patriotică, la lucrări de 
îmbunătățiri funciare. împădu
riri și obiective de interes so- 
cial-culturai.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

SECRETAR GENERAL AL P. C. R., 
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ 

ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro

mân, va întreprinde o vizită 
oficială de prietenie în Re
publica Arabă Siriană, în 
cursul lunii februarie 1974, 
la invitația președintelui

Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, secretar 
general al Partidului Baas 
Arab Socialist.

TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ
A ÎMPLINIT 70 DE ANI

Scrisoarea Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.
și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mult iubite tovarășe Bodnaraș,

Avem deosebita plăcere, ca la împli
nirea virstei de 70 de ani, să-ți transmi
tem un călduros salut tovărășesc din 
partea Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, să te felicităm 
din toată inima și să-ți adresăm cele mai 
bune urări de sănătate, viață lungă și 
fericire.

Cu acest prilej, dorim să te asigurăm 
încă o dată de înalta stimă și aleasa 
prețuire pe care, împreună cu întregul 
nostru partid, le acordăm activității și 
devotamentului cu care te-ai dăruit 
cauzei libertății și independenței patriei, 
propășirii României.

Profund atașat celor mai cutezătoare 
năzuințe ale națiunii noastre - al cărei 
fiu de nădejde ești - ai luat parte ac
tivă, încă din anii grei ai ilegalității, la

lupta dusă de partid împotriva exploa
tării burghezo-moșierești, pentru victoria 
revoluției și făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe păniîntul patriei.

Partidul nostru, toți cei alături de care 
ai adus o valoroasă contribuție la în
făptuirea insurecției naționale antifas
ciste armate din august 1944 îți poartă 
o înaltă considerație pentru tot ce ai 
făcut, pentru abnegația de încercat 
comunist probată și în acele împrejurări.

în anii de după eliberarea țării, ală
turi de ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, în funcțiile de mare 
răspundere care ți-au fost încredințate, 
ai militat cu înflăcărare și înalt simț al 
datoriei pentru elaborarea și înfăptuirea 
politicii de construire a socialismului, 
avîntul economiei naționale și al cultu
rii, întărirea unității partidului și a ro
lului* său conducător, dezvoltarea rela
țiilor cu țările socialiste, cu partidele

comuniste și muncitorești frățești, pentru 
firomovarea idealurilor nobile ale co- 
aborării și înțelegerii între popoare. 

Apreciem în mod deosebit pasiunea cu 
care muncești și în prezent în vederea 
înfăptuirii programului stabilit de Con
gresul al X-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului, de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 

>rare a progresului material și 
al întregii țări.

Iți dorim în continuare multă sănătate 
și putere de muncă, pentru a putea în
cununa cu noi și noi succese activitatea 
rodnică pe care o desfășori spre binele 
și prosperitatea României socialiste, 
pentru bunăstarea și fericirea întregului 
popor.

La aniversarea a șapte decenii de 
viață îți transmitem, scumpe tovarășe 
Emil Bodnaraș, un cald și tovărășesc 
„La mulți ani" I

și accel 
spiritual

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DînS expresie sentimentelor 
de înaltă stimă și prețuire pe 
care partidul, poporul nostru 
le acordă îndelungatei activi
tăți desfășurate în mișcarea 
revoluționară, pentru înfăptui
rea înaltelor idealuri ale na
țiunii noastre, de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, conducerea 
partidului și statului nostru l-a 
sărbătorit, sîmbătă, într-un ca
dru festiv, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 70 de ani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a înmînat 
tovarășului Emil Bodnaraș 
scrisoarea adresată de Comi
tetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Stat, 
l-a îmbrățișat cu căldură, a- 
dresîndu-i urări de mulți ani, 
sănătate și fericire.

La festivitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Ră- 
utu, Gheorghe Stoica, Ștefan

Voitec, Chivu Stoica, Constan
tin Bäbä lau, Cornel Burticä, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Magdalena

Filipaș, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
Alexandru Sencovici, Gheor
ghe Vasilichi.

Intr-o atmosferă de caldă

prietenie, conducătorii parti
dului și statului, împreună cu 
soțiile, l-au felicitat cordial pe 
tovarășul Emil Bodnaraș.

Masa oferită de Comitetul Executiv 

al Comitetului Central al P. C. R.
Cu prilejul celei de-a 70-a 

aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Emil Bodnaraș, 
Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român a oferit, sîm

bătă la amiază, o masă tovă
rășească.

Au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Paul Nicu-

lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, membrii 
și membrii supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai par-

tidului și ai mișcării muncito
rești, împreună cu soțiile.

In timpul mesei a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A răspuns tovarășul Emil 
Bodnaraș.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVÎNTUL tovarășului
EMIL BODNARAȘ

?

Mass-media se extinde 
dar nu In dauna lecturii

Ne vizitează țara, la invitația 
Uniunii Scriitorilor, Robert Es- 
carpit, personalitate marcantă a 
culturii franceze contemporane, 
autor de romane, studii și eseuri 
de istorie, teorie literară și cri
tică literară, profesor de li
teratură comparată, expert 
U.N.E.S.C.O. în problemele di
fuzării, ale comunicării prin in
termediul cărții și „mass-media“. 
Preocupat intens de sociologia 
culturii, a literaturii mai ales, 
Kooert Escarpit a scris nume
roase studii în acest sens, fiind 
un asiduu cercetător al raportu
lui mereu dinamic și mereu 
schimbător între Operă și citi
tor, raport ale cărui sensibile 
modificări indică și ele, o tem
peratură, un puls social pe care 
Robert Escarpit îl studiază cu 
minuție și pasiune. Dealtfel, 
cele două institute pe care le-a 
înființat pe lingă Universitatea 
din Bordeaux și pe care le con
duce — Institutul de literatură 
și Tehnici artistice de masă, si 
Colectivul pluridisciplinar de 
Tehnica expresiei și comunică
rii care sînt asociate Centrului 
Național de Cercetare Științi

fică, care realizează numeroase 
programe internaționale, înde
osebi programul U.N.E.S.C.O. 
„Dezvoltarea cărții în lume“ — 
vorbesc destul de limpede de 
natura preocupărilor distinsului 
oaspete. Pentru Robert Escarpit, 
care afirmă ca iacobinii că „Li
bertatea începe prin citit“ stu-

Interviu cu
ROBERT ESCARPIT

diul cauzelor care determină ine
galitatea pe glob a acestei liber
tăți, studiul marilor zone în care 
încă bîntuie „foamea de lectu
ră“, adică penuria de cultură cu 
profunde implicații sociale, l-au 
condus la afirmația „Pot spune 
limpede că am devenit de for
mație marxistă și gindirea nea 
s-a angajat pe calea gindirii 
marxiste“. Călătorind mult, ca 
expert U.N.E.S.C.O., domnul Es
carpit a avut, în țara noastră, 
posibilitatea do a compara sta
diul culturii românești cu cel al 

culturii mondiale, răminînd în- 
cîntat de opera de culturalizare, 
de permanentă penetrație in rîn- 
dul populației - de cele mai dife
rite nivele a mijloacelor infor
maționale, a Cărții, de faptul că 
în România „Lectura este foarte 
bine organizată, iar difuzarea 
cărții foarte bună, eficace“.

I-am adresat, pentru cititorii 
ziarului nostru, domnului Escar
pit cîteva întrebări, vizînd dubla 
calitate a domniei sale de creator 
și sociolog al culturii.

— Activitatea dumneavoastră 
dublă de scriitor și cercetător al 
modului în care Opera ajunge 
— are șansa să ajungă — la ci
titor vă situează în fericita 
postură a creatorului care știe 
exact „pulsul“ lecturii, recepti
vitatea la lectură. Această cu
noaștere v-a influențat in vreun 
fel creația ?

— Nu. Cînd mă așez la masa de 
scris ignor complet ceea ce știu 
ca cercetător. Cred că se poate

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a ,11-a)
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Dragă tovarășe Bodnaraș,

Dragi tovarăși,

Ne-am reunit pentru a sărbă
tori împreună împlinirea a 70 
de ani de viată și a 40 de ani 
de activitate în rîndurile miș
cării revoluționare a tovarășului 
Si colaboratorului nostru Emil 
Bodnaraș. Desigur, este o vîr- 
stă care spune, prin ea însăși, 
multe. Ceea ce este însă de 
menționat este mai cu seamă 
faptul că o însemnată parte a 
acestor ani a fost dedicată lup
tei revoluționare, cauzei eliberă
rii nationale si sociale a poporu
lui. construcției socialismului în 
România.

Sînt aici unii care îl cunosc pe 
tovarășul Bodnaraș din anii ile
galității, care au lucrat împre
ună cu el in diferite împrejurări 
— în închisoare sau afară. A- 
proape toți, sau o bună parte din 
cei prezenti aici, au lucrat îm
preună cu el imediat după răs
turnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și trecerea la dezvoltarea 
pe o cale nouă a societății ro
mânești. atit in condițiile lup
tei împotriva fascismului, pentru 
victoria deplină asupra Germa
niei hitleriste, cit si pentru în
făptuirea transformărilor demo
cratice. revoluționare, care au 
avut loc în patria noastră. Nu 
doresc, desigur, să fac acum is
torie. Cunoaștem cu toții rolul 
pe care l-a jucat Partidul Comu
nist Român în organizarea lup
telor poporului român — in pri
mul rînd a clasei muncitoare, a 
țărănimii, intelectualității — în 
anii ilegalității, fiind forța prin
cipală în unirea forțelor demo

cratice. progresiste, in lupta îm
potriva fascismului, pentru eli
berarea națională și socială. 
Merită să fie subliniat în mod 
deosebit faptul că tovarășul 
Emil Bodnaraș s-a găsit în rîn- 
dul acestor forțe înaintate. în 
rîndurile Partidului Comunist 
Român, in anii ilegalității, fiind 
unul din ofițerii care a înțeles 
incă de atunci că rolul armatei 
este de a servi întotdeauna, 
și în orice împrejurări, interese
le progresiste ale întregului nos
tru popor, ale eliberării națio
nale și sociale.

In România s-au produs în a- 
ceastă perioadă profunde tran
sformări. In toți acești 30 de ani, 
in care, sub conducerea partidu
lui, s-au obținut succese istorice 
in transformarea revoluționară a 
României pe calea socialismu
lui, Emil Bodnaraș, împreună 
cu alți tovarăși, a colahorat 
strîns în rîndul conducerii de 
partid, a îndeplinit o serie de 
misiuni de răspundere în munca 
de stat si, trebuie spus, s-a a- 
chitat în bune condiții de în- 
datoririlf, ce i-au revenit în di
ferite domenii de activitate.

La această sărbătorire a îm
plinirii a 70 de ani de viată, dar 
și de activitate îndelungată în 
slujba cauzei poporului, a par
tidului, a socialismului, putem 
spune că. în toți anii de muncă in 
rîndurile Partidului Comunist 
Român. în funcțiile pe care Ie-a 
îndeplinit. Emil Bodnaraș. ca 
soldat credincios al partidului, a 
servit cu devotament cauza so
cialismului. interesele vitale ale 
întregului nostru popor, atit în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimați tovarăși,

Scrisoarea Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Stat, cuvintele 
calde rostite la această masă 
festivă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au pentru mine o de
osebită valoare. Permiteți-mi să 
vă exprim pentru această aleasă 
atenție- întreaga mea gratitu
dine.

Cei 70 de ani pe care i-am îm
plinit ar fi un simplu, obișnui! 
eveniment cronologic, dacă nu 
ar cuprinde 40 de ani — care 
prin coincidentă se împlinesc 
tot anul acesta — de cînd Par
tidul Comunist Român mi-a a 
cordat încrederea sa si mi-a sta
bilit locul în rîndurile sale de 
luptă.

Acești 40 de ani dau întregul 
conținut aniversării de astăzi.

Ucenicia politică mi-am făcu 
t-o în condițiile anilor apăsători 
ai dominației burgheziei de asu
prire și teroare, în închisori si 
ilegalitate. Acolo i-am cunoscut 
pe atîția dintre tovarășii pre- 
zenți aici și atiția dintre cei ce 
nu mai sînt. Acolo l-am cunos
cut pentru prima dată pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu : mo
dest si înflăcărat. Avea doar 18 
ani.

In închisoare, transformată de 
comuniști in adevărată forjă de 
cadre, am invătat să dăm viață 
legii de fier a vieții partidului : 
unitatea sa : au fost cimentate 
hotărîrea de luptă și disciplina 
neclintită ’ a rindurilor noastre, 
în acele stări de neuitat ale re
presiunii de clasă a burgheziei 
române întreaga noastră ființă 

s-a identificat cu nesfîrșitul 
dor dc a fi liberi, liberi prin 
lupta organizată, la capătul că
reia trebuia să se găsească pu
terea politică a clasei noastre 
muncitoare și, odată cu ea, ca
pacitatea de a fi stăpîni în ca
sa noastră.

Lupta unită si fermă a par
tidului, iu fruntea clasei munci
toare și a forțelor sociale înain
tate ale țării, le-a realizat rînd 
pe rînd pe toate.

Cu anii, țara, Republica So
cialistă România, a devenit o 
puternică realitate economică, 
politică și socială, o reală forță 
a socialismului, a progresului 
uman.

Nimic nu a fost zadarnic.
In fața acestei înălțătoare re

alități, vă rog să acceptați ex
presia sentimentului meu de pro
fundă satisfacție de a fi putut 
face parte din rindurile acelei 
generații de comuniști români 
care a avui privilegiul de a or
ganiza și conduce pe pămintul 
patriei noastre marea bătălie de 
răsturnare a unei orînduiri so
ciale șl a instaura puterea poli
tică a clasei muncitoare, în ve
derea ridicării treptate a unei 
noi orinduiri sociale, cea comu
nistă.

Port adincă recunoștință Par
tidului Comunist Român pentru 
marea încredere pe care mi-a a- 
eordat-o prin sarcini și răspun
deri, in acei ani grei ai luptei 
sale.

Sentimentul înălțător că tră
irea ta. trăirea fiecăruia dintre 
noi. este parte inseparabilă din 
trăirea partidului dă conținutul 
profund legăturii noastre cu el

(Continuare în pag. a III-a)
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„Omagiu pionieresc“
Peste cinci mii de pionieri din toate șco

lile Capitalei și-au dat întîlnire, duminică 
dimineața, intr-un marș omagial, dedicat 
celei de a 25-a Aniversări a Organizației 
Pionierilor și grevei muncitorilor ceferiști 
din 16 Februarie 1933.

Pe tot traseul parcurs, de la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor la 
întreprinderea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie’“ au răsunat cinteCele purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor. în fața monu
mentului închinat eroilor din 1933 au fost 
aduse drapelele, s-au închinat imnuri de 
slavă ți cinstire. Ilegalistul Turcu Ion, par
ticipant la evenimentele acelui februarie, a 
evocat zilele de luptă, figuri ale eroilor că- 
zuți. în cuvinte calde, pline de emoție, 
pionierii au adus prinos fierbinte de mul-

țumire Partidului, pentru minunatele con
diții în care trăiesc și s-au angajat solemn 
să nu precupețească nici un efort pentru 
ridicarea patriei socialiste pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și civilizației. 
„Vom păstra în inimile noastre exemplul 
muncitorilor participanți la greva din 
1933“.

în această duminică de februarie sărbă
toresc, lecția vie de istorie s-a împletit fi
resc cu cìntecele de avînt al prezentului 
socialist, un neasemuit angajament pe 
care cea mai tînără vîrstă a tinereții și l-a 
luat aici, la locul de cinstire a marilor eroi 
ai clasei noastre muncitoare.

ELENA REBELI 
Fotografii : VABILE RANGA

(Urmare din pag. I)

face analiza unei lucrări dar nu 
Sinteza ei. Nimeni nu poate rea
liza această sinteză, deși, iată, 
Segal a scris o carte, proastă, 
fabricată, un best-seller sinte
tic. Intr-un an. doi. ea va fi ui
tată. Cele două activități despre 
<............. ''-teați sint total dife
rite, Scriitorul cămine singur în 
la. j i.ni de.hirtie, nu cunoaște 
nici un procedeu de a-și atrage 
cititorii. El traduce propria sa 
personalitate, scriind, iar dacă 
această personalitate este străi
nă de viața socială atunci el 
riscă să scrie o operă străină la 
rindu-i de viața socială, și in
vers, dacă scriitorul este angre
nat în viața socială el va scrie 
o operă care va „prinde“ aceas
tă societate.

— Interesarea dumneavoastră 
directă în procesul operă-ieclor 
a influențat la rîndu-i metodele 
și mi jloacele de cercetare ?

— Astă, cu siguranță da. De 
pildă, punctul de plecare al cer
cetărilor pe care le întreprind 
este problema cititorului. Eram 
scandalizat de felul cum se dis
cuta întotdeauna numai despre 
creator și niciodată despre citi
tor. M-am gîndit atunci să por
nesc la studiul lecturii ca un 
proces de comunicare in general 
și în speță, de comunicare ar
tistică.

— Cînd vorbim de circulația 
Talerilor scrise este Imposibil să 
nu ne referim la tinerei. în cea 
de a treia calitate a dumnea

voastră, de profesor, ce ne pu
teți spune in acest sens ? Se 
vorbește mereu de raportul mass- 
nicdia și cultură, in care tineretul 
ar sacrifica-o pe cea de a doua. 
Fluxul tineretului către marea 
cultură ar scădea simțitor in e- 
poca civilizației de consum.

— Mai intii. am să vă spun 
un lucru nu prea potrivit pen
tru un ziar al tineretului : nu 
cred in tineret, ca o categorie 
aparte. Tinerii imbătrinesc. nu 
sint o instituție ci o fază a vie
ții, o vîrstă prin care trece fie
care om. E adevărat că impreju-

tatea, este o parte componentă 
a ei. în ceea ce privește între
barea dumneavoastră referitoare 
Ia mass-media și cultură mare 
am să vă răspund că toți, tineri 
și virstnici, sîntem supuși la 
mass-media, chiar și cei care nu 
o doresc. în Franța de pildă, in 
măsura in care oamenii de virs- 
ta mea au fost fascinați de apa
riția televiziunii, trebuie remar
cat că tinerii au avut de multe 
ori o reacție de împotrivire. Se 
intîmplă des ca părinții să stea 
țintuiți in fața televizoarelor, în 
timp ce copiii refuză televizo-

EXPERIMENT C8
SELECȚIUNI DIN PROGRAMUL SAPTAMÎNII LA 

„MODERN CLUB"
Marți, orele 18,00 — Studioul artistului amator: prima 

întîlnire în plen a celor peste 50 de tineri selecționați în 
cursul săptămînii trecute să facă parte din cercurile ți 
formațiile artistice ale clubului.

Miercuri orele 19,30 — Seara Institutului de teatru : 
promoția absolvenților 1974 de la I.A.T.C. prezintă piesa : 
„BUCĂTĂRIA“.

Joi, orele 16,00 — „Acei oameni născuți din februarie 
’33“ — întîlnire cu participanți la greva ceferiștilor de la 
fostele ateliere „Grivița“.

Vineri orele 15,30 — „Orizont“ — cabinetul de orien
tare pentru elevi oferă invitaților săi posibilitatea de a-și 
limpezi opțiunile profesionale de viitor, discutînd pe în
delete cu oameni care și-au ales demult locul în viață.

In fiecare joi, slmbăiă și duminică, tradiționalele seri 
cultural-distractive și de dans. Cîntă formația instrumen
tală „Melody“. Programele fiecăreia din aceste după a- 
mieze cuprind, alături de „poșta melodiei preferate“, 
surprize, momente poetice, concursuri de îndemînare, test 
de perspicacitate, film documentar.

0 MANIFESTARE DEMNĂ DE REȚINUT

ZILELE CĂRȚII
PENTRU TINERET

Flori pentru 
tinerii căsătoriți

De cițiva ani. in fiecare dimi
neață de marți și vineri, la o 
anumită oră. unul din membrii 
comitetului U.T.C. de la „Elec- 
troputere'“ Craiova dă un tele
fon la Casa de căsătorii a Con
siliului popular municipal. Func
ționara de la celălalt capăt al 
firului are pregătită lista cu ti
nerii și tinerele din Întreprin
dere care se vor prezenta în fața 
ofițerului stării civile in zilele 
următoare : numele și ora cînd 
vor rosti magicul cuvint „Da“. 
De la un timp, acestor informa
ții li se adaugă și numele îm
preună cu locul de muncă al ti
nerilor care s-au hotărit să în
temeieze o familie.

— Fiecare primește un buchet 
de trandafiri sau garoafe și un 
cadou din partea organizației din 
care face parte. împreună cu 
felicitările noastre, ne spune 
Ștefan Etegan, secretarul comi
tetului U.T.C. Anul acesta se a- 
nunță, de asemenea, un an bo
gat m căsătorii. Dintre primii 
felicitați : Angela Avram, N. 
Costescu și Emil Calotă.

„Obiceiul“ a fost preluat de 
aproape toate întreprinderile din 
Craiova. Un reprezentant al Co
mitetului municipal Craiova al 
U.T.C. înmînează de fiecare 
dată tinerilor căsătoriți, o felici
tare scrisă, păstrată cu grijă ca 
amintire, alături de fotografiile 
de la nuntă.

IUSTIN MORARU

Astăzi incep in Capitală 
„Zilele cărții pentru tineret“ 
— manifestare cultural-edu- 
cativă de amploare, eșalona
tă de-a lungul întregii săp- 
tămini — acțiune organizată 
de Centrul de librării Bucu
rești în colaborare cu Comi
tetul municipal al Cniuflii 
Tineretului Comunist. La 
buna desfășurare a ci își vor 
da concursul editurile Poli
tică. Albatros, Enineseu și 
Militară. Am solicitat citeva 
detalii tovarășului VIKGIL 
OLTEANG. directorul cen
trului de librării :

— Deschiderea festivă a ci
clului de manifestări va avea 
loc la orele 13, la Librăria 
„Mihail Sadoveanu“, in ca
drul unei ample expoziții de 
carte.

— Pentru că ne aflăm 
încă la început de an. ce ne 
puteți spune in legătură cu 
titlurile editate, cu situația 
tirajelor ?

— Anul trecut au apărut 
4 200 de titluri de cărți și 
broșuri, intr-un tiraj de 72 
milioane de exemplare. Iată 
și citeva cifre ale unor edi
turi in d'Scuție. în ultimii 
trei ani. redacția pentru ti
neret a Editurii Politice a ti
părit 60 do titluri in 2 150 000 
exemplare. Editura Albatros, 
a cărei producție este consa
crată în mod deosebit adoles
cenților și tineretului, a lan
sat 623 de titluri i.n 13,7 mi
lioane de exemplare. Meri
tă consemnate, de asemenea, 
eforturile redactorilor de la

colecțiile Lyccum — din 
1967. peste 160 de titluri in 
8 milioane exemplare ; Cu
tezătorii — din 1955, peste. 200 
titluri, tiraj : 8 milioane :
Biblioteca școlarului — in 
ultimii patru ani, 49 de ti
tluri, tiraj : peste 5 milioane.

— Ce alte acțiuni vor mai 
'aven loc cu prilejul acestor 
„zile" ?

— La Librăria „Sadoveanu" 
vor fi organizate „zile ale e- 
diturilor“, in cadrul cărora 
autorii se vor întilnl cu ci
titorii, în întreprinderi, in
stituții și unități de învăță- 
mînt — între care „23 Au
gust", „Danubiana“, „Vul
can", „Republica“, „Timpuri 
noi“, liceele „Mihai Vitcazu". 
„Gheorglie Șincai“, „Aurel 
Vlaicu“ : Institutul politeh
nic : Grupul școlar de chimie 
— se vor deschide expoziții 
de carte, la care vor partici
pa autori și redactori din e- 
dituri. se vor organiza ștan
duri la locul de muncă ăl 
tinerilor Acțiunea va cu
noaște un punct culmi
nant vineri, 15 februa
rie, cîhd la Ateneul Ti
neretului va avea loc sim
pozionul ..Tineretul și car
tea“. Vor participa. între 
alții. Scriitorii Ion Grecea, 
Ion Aramă, Virgil Căriano- 
pol.

— Vă mulțumesc în nu
mele tinerilor noștri cititori, 
pe care ii invităm astfel la 
acest veritabil ..festival al 
cărții“, dedicat lor.

I. ĂNDREIȚA

• „Ora locală" se intitulează 
o emisiune care poate fi ascul
tată in toate comunele județu
lui Sălaj. Acestea au fost do
tate cu 100 de stații de radio
amplificare. Emisiunea infor
mează cetățenii despre acțiunile 
ce se întreprind pentru înfru
musețarea localităților, rezulta
tele obținute in activitatea a- 
grozootehnică. cărțile pe care 
biblioteca sătească le pune la 
dispoziția lor. ..Ora locală“ in
clude și rubrici satirice, inter
viuri cu cei mai harnici coope
ratori. reportaje realizate de 
ziariști-țărani.

CONSEMNĂRI
• HUNEDOARA. Astăzi «-• desfășurat fn numeroase comune 

din județul Hunedoara etapa de masă a concursului republican 
al formațiilor teatrale și muzical-eoregrafice de amatori, organi
zat în inlfmpinarea celei de-a XXX-i nniversări a eliberării pa
triei ți a Congresului al Xl-lea al partidului. Au fost prezentate 
bogate programe artistice șl folclorice inspirate din realitățile 
cotidiene ale județului.

• ALBA IULIA. La Casa de cultură din Alba Iulia a avut loc, 
ieri și astăzi, faza județeană a Festivalului de teatru și de poezie 
patriotică și revoluționară „Partid iubit, inima țării", organizat in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a Con
gresului al Xl-lea al partidului. Și-au dat concursul 23 de echipe 
de teatru și brigăzi artistice de agitație, precum și numeroși re
citatori. din 19 licee și școli profesionale de pe cuprinsul județu
lui, care s-au clasat pe primele locuri la faza pe localități.

• LUPENI. In cadrul manifestărilor culturale dedicate Con
gresului Frontului Unității Socialiste, duminică a fost deschisă Ia 
Lupeni o expoziție de artă plastică, cuprinzind peste 20 lucrări de 
pictură, sculptură și grafică realizate de membrii filialei din 
Petroșani a Uniunii artiștilor plastici. Exponatele redau aspecte 
din munca și viața minerilor Văii Jiului, peisaje industriale și 
social-culturale.

• CRAIOVA. 806 de elevi artiști amatori din școlile Doljului att
luat parte astăzi la faza județeană a Festivalului de teatru, da 
poezie patriotică și revoluționară care a avut loc Ia Liceul in- 
d'jstrial energetic din Craiova. Artiștii amatori elevi au prezentat.' 
spectacole de brigadă artistică de agitație, montaje literar-muzi- 
cale, piese de teatru și teatru de păpuși, poezii patriotica și 
revoluționare. !

CONCURSUL: 
„PRIMUL GHIOCEL"

Slmbăiă și duminică la Brașov s-a desfășurat a doua fază 
zonală a concursului orchestrelor și tinerilor interprețl de 
muzică ușoară „Primul ghiocel", festival-concurs susținut in 
prima zi de soliștii și formațiile de muzică ușoară de la Între
prinderile „Măgura“-Codlea, Metroul, întreprinderea de șuruburi, 
tinerii din rețeaua U.J.C.M., de Ia Casele de cultură din Săcele. 
căminul cultural din Tărlungeni, studenți. In cea de a doua zl 
a concursului și-au demonstrat măiestria soliștii formației sindi
catelor, a așezămintelor culturale ca de pildă cele ale palatului 
culturii, școlii populare de artă, Casa armatei, casele de cultură 
din Predeal și Rîșnov.

ADINA VELEA

TĂCEREA

tele. Ar trebui să elaborăm pre
tutindeni mijloace pentru a oferi 
tinerilor o literatură care să 
nu-i fie impusă de către adulți. 
Aceasta ar insemna să le per
mitem să se exprime ei înșiși, 
ceea ce este desigur un lucru 
destul de dificil.

— în legătură cu aceasta, cum 
explicați, daoă-nii permiteți un 
„atac frontal“, tirajele scăzute 
ale unor scriitori de marcă fran
cezi. cunoscuți în lumea întrea
gă ?

— Ei bine, in primul rînd nu 
toate cărțile franceze bune, de

Mass-media se extinde
rărite ne arată că tinerii sint 
din ce in ce mai influenți în 
societate. Cum spuneam, insă, 
tinerii imbătrinesc și ei — un 
proces foarte normal. Ei primesc 
în general valori de la genera
ția precedentă, pe unele le re
fuză în mod critic. Există două 
tendințe în rîndurile tineretului, 
t’na contestatară. cealaltă forma- 
lizantă. Mă refer desigur la re
ceptivitatea față de valorile 
primite de la generațiile trecute, 
în cursul carierei mele de pro
fesor am văzut succedlndu-se 
trei generații total diferite ca 
opțiune și mbd de viață. Tinere
tul se schimbă odată cu socie-

rnl — se duc alături și preferă 
să citească o carte. E un ferio- 
men frecvent. Nu cred intr-o 
„invazie“ a mass-media, și mai 
ales, nu cred că ea a provocat o 
regresiune, a lecturii, ci dimpo
trivă. Statisticile indică faptul 
că exact acolo unde există tele
viziune a crescut numărul citi
torilor de carte. în legătură cu 
tinerii și cultura. în aproape 
toate țările există preocuparea 
pentru o literatură a tineretului. 
Acesta ar fi. să zicem, un ..ra
sism al adulților“, căci o bună 
literatură pentru tineri este o 
literatură serioasă și este o lite
ratură bună pentru toate virs-

autori contemporani, au tiraje 
mici — Maurice Druon. de pildă, 
se tipărește și în 100 000 de e- 
xemplare. Tirajele mici consti
tuie doar o parte a literaturii. 
Dupg 'război asistăm la un fe
nomen foarte periculos, intelec
tualii au început să scrie pentru 
ei înșiși. Aceasta este in primul 
rînd o problemă de tehnică li
terară, scriitorul se folosește de 
formele literare mai repede de- 
cit o fac cititorii. Cititorul se a- 
dresează încă lui Balzac. Zola, 
dar cel care scrie epuizează re
pede o manieră de scriitură șt 
caută altele. Căutarea în sine 
este foarte bună, dar scriitorul

se poate închide intr-un mediu 
intelectual care nu-i mai oferă 
contactul cu masa largă a lec
torilor. Se poate ea noul roman 
să modifice maniera de a se 
scrie și asta, cu timpul, să atra
gă marele public. Problema a- 
ceasta există în toată lumea. Ma
rii scriitori novatori, deschiză
tori de drumuri, nu sint nicioda
tă populari la vremea lor.

— Deci, care este genul de li
teratură care credeți că răs
punde cel mai exact dorințelor, 
aspirațiilor omului modern ? 
Sensibilității sale ?

— Omul modern ? 1 Foarte 
savant trebuie să fie cineva ca 
să știe ce este asta — omul mb- 
dern ! Pot să vă spun ceea ce 
se cere — asistăm in lumea în
treagă la un regres al literaturii 
de ficțiune în favoarea literatu
rii de informare. Oamenii sint 
interesați de realitatea eveni
mentului, de mărturie, fie ei is
torică, autobiografică, memo
riale Aceasta este o tendință 
de astăzi, căci gustul publicu
lui se poate schimba foarte re
pede. Aici poate intr-adevăr să 
intervină raportul cu mass-me
dia. Televiziunea informează 
mereu — oamenii așteaptă de la 
cărți să le adincească informa
ția, s-o explice, s-o epuizeze. 
De fapt, televiziunea, contrar 
pesimiștilor, este un mare aju
tor pentru cultura adevărată, ea 
poate fi un excelent mijloc dț 
difuzare, un instrument perfect. 
Important este să știm cum să-l 
folosim.

Un cunoscut scriitor, iritat că 
din cînd in cînd mă ocup de 
film, ca răspuns la iritarea na 
că el. din cînd în cînd, se ocupă 
de critică literară, mi-a venit cu 
argumentul s— „Filmul nu e 
artă ! Specificul cinematografic 
—■ o poveste. El nu poate fi in
clus în sfera esteticului, pentru 
că tot ce este valabil in film, 
lot ce este emoționant și voi nu
miți particular, vine din cele
lalte arte, aparține fie literaturii, 
fie muzicii, fie plasticii! Esteti- 
cile filmului sint. neconvingătoa
re, apelează mereu la contraar- 
gumentele celorlalte arte — adi
că se anulează pe sine... Dă-mi 
o singură dovadă 1“

Ca întotdeauna cînd iubești 
prea mult un lucru pe care vrei 
să-l susții, n-am cîștigat în dia
logul — oricum inutil. E foarte 
greu să susții evidența. Acum 
însă, aducindu-mi aminte de 
acea neplăcută discuție, firește, 
o serie întreagă de argumente 
îmi vin în minte, deși ele însele, 
argumentele, se golesc de sens, 
devin inutile și reci atunci cînd 
vrei să le aplici la capodopere. 
In viata mea de studentă mi s-a 
întîmplat să fiu nevoită, la un 
examen, să fac analiza literară 
a poeziei „Și dacă'“ a lui Emi- 
nescu ți-mi amintesc și azi, cu 
mare emoție, dialogul mut avut 
cu un mare profesor, Zoe Dumi- 
trescu Bușulenga. M-am trezit 
recitind poezia „Și dacă", după 
care a urmat o lungă tăcere. Ce 
era de adăugat ? Intrucît distin
sul profesor făcea și seminar cu 
noi, mă cunoștea, mi-a dat exa
menul acela de rigide pretenții, 
chiar cu o notă înaltă, pentru a- 
ceastă tăcere. In fața marilor 
opere, spiritul tace. întotdeauna 
am avut o stimă și o mare mi
rare pentru toți cei care se încu
metă să spună vorbe în fața ca
podoperelor. Lucrul ar trebui să 
fie permis numai celor care, ei

înșiși, sint apți de capodopere. 
Poate nu e bine, poate mă înșel, 
poate atitudinea de reculegere 
ți tăcere ar fi fatală unui critic, 
ținui analist, a cărui sarcină este 
tocmai să descifreze sensurile tă
cerii noastre. Dar cum nu sint 
nici una nici alta, cum îmi pot 
permite bucuria exultantă de 
a mă emoționa pur și simplu în 
fața artei, cunosc prețul de taină 
și iubire al tăcerii.

Și iată, unul din argumente, 
atit de la îndemînă, pe care nu 
l-am rostit atunci, și bine am 
făcut de fapt, pentru că nu poți 
vorbi de liniște cu un vorbăreț. 
Tăcerile din marile filme. Mo
mentele de gol absolut, spațiile 
cuprinse într-o singură stare, 
cînd imaginea însăși devine a- 
tribut al liniștii, o liniște care 
cuprinde ecranul, îl devastează 
și se insinuează în noi cuprin- 
zînd o mare pace sau o mare și 
tensionată așteptare. Acestea sint 
proprii numai filmului. Nici o 
altă artă nu cunoaște acest pus
tiu populat de emoție, sau nu-l 
poate realiza atit de pregnant 
ca filmul. Artă a mișcării, filmul 
cunoaște nemișcarea absolută in 
care freamătă viul ca un animal 
nenăscut încă.- Se construiește o 
metaforă cu o liniște — filmul 
cunoaște metafora liniștii. Amin- 
tiți-vă „Fragii sălbatici“, scurtele 
secvențe dinaintea rememorări
lor. Gesturile hătrînului, golul 
transcendent și straniu in care 
era circumscris ecranul, „Moar
tea unui ciclist“, filmul lui Bar- 
dem, era un poem construit din 
mari tăceri, în care simțeai a- 
propierea și inerenta tragediei. 
Tăcerea totală a filmului „Ru- 
bliov“, cu ploaia aceea neconte
nită, în care se mișcau încet, 
caii. Momentele de tensiune a- 
surzitoare ale liniștii în „Dumi
nică la ora șase“. Finalul din 
„La strada", peisajul acela cu
tremurător, cu vuietul mării, ne

gru, și plinsul chinuit al eroului, 
totul, peisaj, zgomot și plins, 
constituinclu-se într-un hallo abi
sal de tăcere. Antonionni, de 
pildă, este un autor obsedat de 
tăcerea totală. Intr-un film care 
se intitula „Strigătul“, el a exer
sat-o îndelung, în peregrinările 
acelea printr-o Italie ciudată, 
sordidă și mizeră, în care urîtul 
era absolut și se prelingea me
reu ud — ploaia, e atributul cel 
mai frecvent cp și marea, apa, 
deci, al acestor construcții de 
tăcere — pe fața, hainele, mîi- 
nile obosite și muncile, spiritul 
și sufletul personajului. Tot An
tonionni, de fapt, a și teoretizat 
tăcerea. în secvența antologică 
din finalul „Blaw-up"-ului, film 
în care era vorba de multe lu
cruri și în primul rînd, despre 
film. Secvența crimei, imaginară 
sau reală din acest film, cu 
parcul care foșnea cum n-am 
auzit niciodată natura foșnind, 
cu cadrele acelea nesfîrțite, atit 
de nesfîrșite incit treceau în 
ireal, punctînd ambiguitatea în- 
tîmplărilor, erau o pledoarie și 
o demonstrație.

Cum in perioada filmului mut, 
s-au făcut destule filme evident 
gălăgioase, nimeni nu va spune, 
desigur, că este o chestiune for
mală, extraeitetică, pur și simplu 
regizorul face să tacă muzica 
sau cuvintele. Oricum însă, nu 
e întîmplător acest aflux de me
ditație, această evidentă tendin
ță de a lăsa filmul să „curgă“ in 
sine, fără prea multe cuvinte și 
cu atit mai puțin fără acompa
niamentul muzical care nu o 
dată este dacă nu frivol, cadtic. 
Numai cînd. se exprimă în pro
pria sa limbă — care nu o dată 
cunoaște vocalele tăcerii — fil
mul este, intr-adevăr aită, pu
ternică și adevărată, care-și cu
cerește propriul drum — in li
niște..

S. JELESCU
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TîrÉul de iarnă
LA MAGAZINELE

COOPERAȚIEI
DE CONSUM

In aceste zile, In Inlreaga țară se desfășoară o largă acțiune 
comercială : Tirgul de iarnă.

Pină ia 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu
cere de pină ta llU/n din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje și încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, compleuri eu 
pantaloni, rochii și fuste din stofă, impermeabile, costumase 
și salopete din țesături de bumbac șl tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și Imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice contextură groasă pentru adulți. ciorapi și 
șosete, căciulite, fulare, basmale, tricotaje din p.n.a., stole 
groase, precum și cizme și ghcle din înlocuitori de piele, 
și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundentă cu mărhiri de sezon, cunosc in aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne și de bună calitate, reaiizind totodată im
portante economii.

Avind in vedere faptul că Tirgul de iarnă se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp : 14 1—24 II. s-au luat măsuri ca 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate, la prețuri reduse.

î ------------------------
j 1 CENTRALA BERII, SPIRTULUI Șl AMIDONULUI
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I ) PENTRU FABRICA PRODUCȚIE UTILAJE Șl CONSTRUCȚII <

S MONTAJ DIN BUCUREȘTI <
lăcătuși mecanici; }
strungari; x
sudori; X
cazangii; <
muncitori necalificați, In vederea calificării la locul de 5 
muncă pentru care se va asigura și cazare. J
primitori-distribuitori bere pentru orașul București. )

Angajarea se face cu respectarea prevederilor Legii nr. < 
12/1971 și Legii nr. 22/ 1969. <

Relații suplimentare la telefon 23 81 10 interior 181 și 115. <
£ VvvVVXAAZVVXAAAAA/AA/VVVVVVXA/VVVV

cu sediul în București, Calea Raliovei nr. 157 sector 5

ANGAJAM PRIN CONCURS SAU TRANSFER:

contabil șef (pentru întreprinderea de bere, spirt 
Mărgineni Bacauj;
șef garaj;
merceolog - recepționer pentru activitatea transporturi.

PENTRU ATELIERUL DE PROIECTARE
inginer constructor;

inginer instalator pentru stație de epurare ape reziduale; 
inginer constructor cu experiență pentru recepția pro
iectelor de construcții și instalații;
proiectant documentații economice - devize.

DRUM BUN, ODIHNĂ PLĂCUTĂ!
E greu să reziști tentațiilor anotimpului alb. Și e greu mai ales, cînd oficiile de turism din 

țară te îmbie să pleci... „din marile cartiere - direct la munte !"
Dar iarna, muntele, pe cit este de frumos, pe atit se dovedește de periculos. Și, fiindcă 

într-adevăr, cu muntele nu-i de glumit, vă recomandăm ca, la plecare, să considerați că, di: 
echipamentul necesar chiar și unei singure zile de concediu sau de deplasare, nu trebuie să 
lipsească „asigurarea turist".

Plătind numai 15 lei, obțineți o poliță de asigurare, valabilă timp de o lună, în care sînl 
cuprinse:

- persoana care încheie contractul (pentru cazurile de invaliditate permanentă și de deces 
din accidente)

- bunurile din gospodărie și cele luate în deplasare de asigurat (pentru cazurile de vătă
mare sau distrugere).

Sumele asigurate pentru care Administrația Asigurărilor de Stat își asumă răspunderea sînt 
următoarele:

I
I 
I
!

»
— pentru bunurile gospodărești 20 000 Iei

pentru invaliditate pentru
permanentă deces

— pentru accidente de circulație auto moto 25 000 lei 15 000 lei
— pentru accidente la domiciliul asiguratului ca

urmare a unui incendiu, trăsnet, explozii etc„. 20 000 lei 10 000 lei
— pentru celelalte accidente 10 000 lei 5 000 lei

Iar dacă, la plecarea în concediu sau excursie, furați de febra pregătirilor, nu ați înche
iat asigurarea „turist", puteți să faceți acest lucru la orice unitate teritorială ADAS din loca
litatea în care vă deplasați.

Vă dorim duminică plăcută, concediu cît mai agreabil și... nu uitați că... și ADAS vă 
poate purta de grijă.
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TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ 
A ÎMPLINIT 70 DE ANI 
Cuvîntul tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urinare din pag. I)

domeniul politicii interne, cit și 
internaționale. Pentru toate a- 
cestea, noi loti. care conlucrăm 
cu el in conducerea de partid și 
de stat, care am lucrat cu el de 
multi ani — personal, mi se pa
re, ne cunoaștem de 38 de ani, 
din 1936 — acordăm o înaltă a- 
preciere activității sale, devo
tamentului cu care a servit și 
servește interesele partidului, 
cauza construcției socialismului 
in România.

în ultimii ani. partidul nostru 
a parcurs un drum important in 
conducerea întregului popor pe 
calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate. Am 
desfășurat si desfășurăm o lar
gă activitate internațională de 
întărire a colaborării, solidarită
ții și unității țărilor socialiste, a 
forțelor anliimperialiste. a miș
cărilor de eliberare, promovăm 
relații de colabofare cu toate 
riditele. fără deosebire de orin- 
duire socială. Și in această ac
tivitate, împreună cu întregul 
colectiv, Emil Bodnaraș și-a a- 
dus și își aduce contribuția ac
tivă.

Avem multe de făcut. Progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea, de Conferința Națională, 
programul pe care îl elaborăm 
actualmente și care urmează să 
fie supus în acest an Congresu
lui al XI-Iea, vor cere în conti
nuare eforturi mari in toate do-

Cuvîntul tovarășului
EMIL BODNARAȘ

(Urmare din pag. I)

ți determină hotăritor răspun
derea noastră față de el.

Această răspunderi îmi per
mite astăzi recunoașterea since
ră că, dacă ar fi să încep din 
nou :

— cele mai multe le-aș face 
la fel, decit ceva mai bine ;

— unele le-aș face altfel :
— altele nu le-aș face deloc. 
Nu este vorba aici de o con

fesiune autocritică, de circum
stanță, ci de expresia convin
gerii că, pentru a face treburile 
mai bine, nu e niciodată prea 
tirziu.

Dai; istoria nu a început cu 
noi și nu se sfîrșește cu noi. 
înaintea noastră au fost alții 
care au dat, tot ce au avut mai 
bun, luptei dc eliberare a omu
lui de opresiune și exploatare.

De la ei am preluat ștafeta 
pe care, in noile condițiuni ale 
dezvoltării luptei revoluționare, 
o transmitem celor ce urmează 
după noi.

Generația următoare a Intrat 
In linie. De cîțiva ani, într-un 
firesc și continuu mers ascen
dent, în conducerea partidului 
nostru iau loc tot mai mulți re
prezentanți remarcabili ai aces
tei generații.

Noi, cei mai vechi din colec
tivul nostru de conducere, ex
primăm față de acești succesori 
ai noștri întreaga considerație 
tovărășească, ii salutăm cu toată 
căldura, și le urăm să ducă șta
feta înainte cu deplin succes, 
spre noi înălțimi.

Afirmarea puternică a parti
dului nostru de după Congresul 
al IX-Iea și, îndeosebi, al X-lca, 
ca forță conducătoare ; marile 
realizări în construcția socialis
tă din țara noastră : rolul tot 
mai activ al partidului în pro
movarea unor principii ferme, 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
solidaritate și colaborare în miș-

Duminică după-amiază, s-a 
înapoiat in Capitală tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a făcut o vizită 
In Republica Federală Germa
nia, la invitația conducerii Par
tidului Social-Democrat.

La sosire, pe Aeroportul Oto- 
peni, se aflau tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
ți Dumitru Turcuș, adjunct de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

(Agerpres)

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala tn- 
dreptîndu-se spre Berlin o 
formație vocal instrumentală 
a Ansamblului artistic al 
U.T.C., care va participa la 
Festivalul cfntecului politic 
organizat Ia Berlin, capitala 
Republicii Democrate Ger
mane. 

meniile de activitate. Dar. așa 
cum au demonstrat evenimen
tele, cum atestă zi de zi viața, 
numai actionind cu toată fermi
tatea pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare în ritm 
înalt a întregii țări putem asigu
ra înfăptuirea năzuințelor po
porului nostru de a beneficia 
din plin de cuceririle socialis
mului, ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, putem crea bazele necesare 
trecerii spre societatea comunis
tă.

înfăptuirea tuturor prevede
rilor de pină acum ca și a sar
cinilor dc viitor au demonstrat 
și. totodată, impun creșterea în 
continuare a rolului conducător 
al partidului. Aceasta înseamnă 
întărirea continuă a unității, a 
disciplinei sale, ca o condiție in
dispensabilă a îndeplinirii de 
către partid a misiunii istorice 
de a conduce poporul nostru 
spre societatea comunistă. în a- 
ceastă activitate, Comitetul nos
tru Central. Comitetul Executiv, 
celelalte organe de partid aU a- 
vut și au un rol primordial în 
afirmarea acestui rol conducător 
al partidului. în întărirea tortei 
și coeziunii sale in toate dome
niile de activitate.

Așa cum am menționat, Emil 
Bodnaraș. împreună cu noi toți, 
a acționat cu fermitate pentru 
afirmarea forței conducătoare a 

carea comunistă și muncitoreas
că internațională, cit și intre po
poare și țări ; prestigiul mereu 
crescut al partidului și al țârii 
se datoresc indiscutabil desă- 
virșirii operei constructoare a 
Partidului Comunist Român, ca 
forță politică conducătoare, în
lăturării hotărite a lipsurilor și 
greșelilor, evidențiate curajos la 
ambele congrese.

Aceste realizări de scamă a- 
parțin partidului. Comitetului 
nostru Central. Dar nu putem 
defini astăzi realizările noastre 
ca partid, stat, națiune, fără a 
situa in mijlocul lor prodigioasa 
și puternica personalitate a 
secretarului general al partidu
lui, care — se împlinesc acum 9 
ani — stă în fruntea Comitetu
lui nostru Central.

Nicolae Ceaușescu este un om 
de înalt devotament față de 
partid și popor și de o severă 
autodisciplină in activitatea sa 
— și de 38 de ani de cînd îl 
cunosc a fost întotdeauna așa.

Pe lingă experiența de mai 
bine de 40 de ani in viața de 
partid și apoi de stat, o înaltă 
pregătire politică și ideologică, 
Nicolae Ceaușescu întrunește un 
bogat registru de însușiri per
sonale, care, împreună, constituie 
un factor promotor de seamă 
în activitatea colectivului nos
tru de conducere cit și de im
puls constant în perfecționarea 
metodelor și a stilului nostru 
de muncă. în afirmarea conti
nuă a principiului conducerii 
colective, principiu suprem al 
conducerii dc partid și de stat.

In fa(a partidului nostru și 
a statului stau multe probleme 
de rezolvat. îndeosebi în condi
țiile actuale complexe dc dez
voltare a societății umane.

Dar nu multitudinea și com
plexitatea problemelor, orlcît ar 
fi ele dc grele, sint factor deter
minant.

Determinante sint forțele or-

O NOUĂ IZBÎNDĂ PE LOTRU

A fost terminat
Făurarii luminii de pe șantie

rul celei mai mari hidrocentrale 
de pe apele interioare ale Româ
niei au consemnat un nou suc
ces de prestigiu în căutarea iz- 
bînzilor timpului socialist : ba
rajul Galbenu a atins cota fi
nală — 1291 metri. Această vic
torie este încununarea muncii 
neobosite a celor 1 000 de con
structori care își desfășoară ac
tivitatea în cadrul șantierului 
Petrimanu sub conducerea ingi
nerului Mihai Tarța. De remar
cat că 6 din lamelele acestei im
presionante construcții sint o- 
pera tinerilor brigadieri ai șan
tierului național al tineretului 
care aici la Petrimanu consti
tuie mai bine de jumătate din 
efectivul de oameni.

în județul Galați se lucrează 
intens la producerea de răsa
duri în serele înmulțitor de tip 
local, în răsadnițe calde și in 
centrele de producerea răsadu
rilor pe cale industrială. Pină 
în prezent au fost făcute insă- 
mînțările pentru producerea 
răsadurilor de varză și roșii 
timpurii în solarii. Se lu
crează la modelarea terenurilor 
în vederea plantărilor, se 
transportă îngrășăminte orga
nice, se repară instalațiile de 
irigat, astfel ca la 1 martie să 
se înceapă Irigarea. 

partidului nostru și, fără îndoia
lă. că și în următorul deceniu,
— al optulea, și, după aceea, al 
nouălea, a! zecelea — va acțio
na, ca și pînă acum, pentru a-și 
aduce contribuția la înfăptuirea 
programului partidului nostru, 
la cauza socialismului și comu
nismului în România, la afir
marea în viața internațională a 
principiilor noi, de egalitate, de 
respectare a independenței și a 
suveranității, la înfăptuirea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
plan internațional.

Am dori ca, in cadrul colecti
vului nostru de conducere, Emil 
Bodnaraș să-și îndeplinească, ca 
și pină acum. în cele mai bune 
condiții, muncile pe care le are 
și pe care i Ie vor încredința 
partidul și guvernul, poporul ro
mân — cu energia și priceperea 
care l-au caracterizat și il ca
racterizează. cu spiritul de dis
ciplină și de ordine care ii sint 
proprii.

Cu această convingere — și 
cred că sint în asentimentul vos
tru. al tuturor și, în același 
timp, al întregului nostru partid
— doresc să-i urez tovarășului 
Bodnaraș multă sănătate și pu
tere de muncă, să acționeze și 
în viitor cu succes pentru înde
plinirea sarcinilor mărețe pe 
care le avem I

Multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze).

ganîzate care stau în fața pro
blemelor spre a le rezolva.

România de astăzi, ca tară 
socialistă, membră activă intri; 
țările socialiste, cit și intre cele 
cu alte orinduri sau forme de 
organizare social-politică, are 
sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român 
privilegiul de a dispune de 
toate forțele necesare înaintării 
nestăvilite spre progres :

— națiunea noastră socialistă, 
această indestructibilă unire in
tre toți oamenii muncii patriei, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
indiferent de naționalitate ;

— statul nostru socialist, ar
mătură de nădejde a întregii 
noastre așezări social-politice 
democrate.

Ne putem exprima convinge
rea fermă că al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român din anul acesta, sprijinit 
pe aceste forțe, va putea trasa 
noi și îndrăznețe jaloane de 
progres atit in construcția so
cialistă internă, cit și in dez
voltarea relațiilor noastre Inter
naționale. România socialistă va 
continua să se afirme in lume 
ca forță dinamică a progresului 
umanității și a păcii.

Cu aceste gînduri și senti
mente îmi iau rămas bun de la 
deceniul al șaptelea.

Vă mulțumesc, dragi tovarăși, 
din toată inima pentru deosebita 
atenție pe care mi-ați acor
dat-o. încredințez Comitetul 
Executiv al Comitetului Cen
tral și Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România de 
întreaga mea recunoștință și 
devotament fată de partid, țară 
și popor.

Permitetl-ml să ridic un pa
har pentru Comitetul nostru 
Central, pentru toți cel prezenti 
ale).

La mult! ani 1

barajul Galbenu
Prin încheierea lucrărilor Ia 

barajul de Ia Galbenu se face 
încă un pas spre realizarea an
gajamentului pe care și l-au luat 
constructorii de pe Lotru: acela 
de a pune in funcțiune Cel de 
al treilea și ultimul hidroagre- 
gat din centrala subterană de 
la Ciunget în cinstea celei de a 
30-a aniversări a insurecției na
ționale antifasciste armate și a 
Congresului al Xl-lea al parti
dului. Acestui scop îi sint sub
sumate și eforturile tinerilor 
brigadieri care și-au propus în
tre altele să realizeze prin mun
că patriotică în perioada ime
diat următoare cîte două lamele 
în barajele Lotru-pompaj, Ji- 
doaia și Petrimanu.

DORU MOȚOC

Fermele legumicole ale c6o- 
perativelor agricole de produc
ție din județul Hunedoara au 
amenajat peste 2 200 mp răsad
nițe pentru legume timpurii, 
din care s-au și tasămînțat 
324 mp cu varză de vară. în 
cadrul acțiunilor întreprinse 
pentru buna pregătire a bazei 
legumicole, s-a asigurat din 
timp întreaga cantitate de mra- 
niță, pămînt de țelină, nisip și 
alte materiale necesare produ
cerii materialului săditor și s-au 
contractat peste 800 000 fire de 
răsaduri.

Consemnări 
pe traseele 

etapei a ll-a

CUPA TINERETULUI
• HARGHITA

Dacă în alte anotimpuri ți-e 
mai greu să sesizezi, pieton 
fiind prin localitățile județului 
Harghita, preocupările localnici
lor pentru sport, această dorin
ță ți se împlinește cu ușurință 
iarna. Și dacă vreunul dintre 
reprezentanții organelor de con
ducere la diverse nivele ale lo
calităților îți spune „la noi toată 
lumea face sport“, afirmația 
conține mult adevăr. Numeroase 
baze sportive construite prin 
muncă patriotică de către tineri, 
cu contribuția cetățenilor, îți 
confirmă popularitatea de care 
se bucură pe aceste meleaguri 
nu numai fotbalul ci și alte dis
cipline sportive. Iarnă fiind, ne 
vom referi la acelea care pre
supun existența zăpezii, gheții : 
schiul, patinajul, săniuțele.

Am trecut recent prin citeva 
localități ale județului. Am în- 
tilnit oameni, copii ale căror 
intenții erau dezvăluite de echi
pamentul ce-1 purtau. „Mergem 
la antrenament“, „Ne pregătim 
pentru concursul de joi sau de 
duminică“, era răspunsul inter
locutorilor.

Întrecerile amintite sint fie cu 
finalizare pe plan județean, fie 
întreceri amicale între clase, in
tre secțiile întreprinderilor sau 
intre asociații din localități 
apropiate.

Citeva dintre acestea, excep- 
tînd „Cupa tineretului", mi le-a 
enumerat tovarășul Adalbert 
Sziike, secretar cu probleme de 
sport, turism și pregătire mili
tară din cadrul Comitetului ju
dețean Harghita al U.T.C. Unele 
au avut deja loc, altele sint în 
curs de desfășurare. E vor
ba de competițiile dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie", Cupa 
S. M. A." la șah. popice,- te
nis de masă, săniuțe șl schiuri, 
„Cupa de cristal" la hochei, 
„Cupa Harghita" la schi, cam
pionatul sătesc la hochei, lupte 
greco-romane, tenis de masă și 
volei, concursul de sărituri de 
la Valea Strimbă etc. In pre
zent se fac pregătirile pentru 
etapa județeană a „Cupei tine
retului“. Caracterul de masă al 
acestei competiții il dezvăluie 
cifrele care indică numărul 
participanților. La Gheorghieni 
etapa orășenească a unit la 
startul întrecerii peste 700 de 
schiori și patinatori : la Miercu
rea Ciuc amintita etapă a unit 
peste.10QQ.de.. tineri; in satul 
Valea Strimbă la etapa de masă 
a „Cupei tineretului“ au partici
pat mai mult de 200 de tineri 
cu schiuri și săniuțe.

De ordinul sutelor este și nu
mărul participanților Ia Poiana 
Fagului. Plăieșii de Jos, Lueta, 
localități limitrofe județelor

BASCHET

DINAMO
SE DETAȘEAZĂ...
Numeroși spectatori au ținut 

să vizioneze și jocurile din eta
pa a 16-a, programate simbătă 
și ieri, avind cap de afiș derbiul 
dintre primele două clasate în 
campionatul masculin, Dinam» 
și Steaua, întrecere care era 
așteptată cu un justificat viu 
interes. Din păcate însă, tocmai 
această partidă, în care evoluau 
mai mulți componenți ai lotu
lui republican, a dezamăgit pe 
iubitorii baschetului prezenți în 
număr mare la Floreasca. Și 
aceasta datorită formației ste- 
liștilor, care, deși s-a prezentat 
cu efectivul complet (Tarău, 
Oczelak, Savu, Dumitru, Pîrșu, 
Ioneci, Cernat și fostul timișo
rean Cimpeanu), a prestat un 
joc modest, sub posibilitățile ei.

Prima repriză a fost mai echi
librată; iar la pauză tabela de 
marcaj a indicat un scor strîns: 
32—28 pentru Dinamo. în aceas
tă parte a jocului, ambele for
mații au ratat mai multe ac
țiuni de atac și au comis nu
meroase greșeli tehnice. La re
luare, dinamoviștii, cu tinărul 
Dan Niculescu în vervă de joc 
și... coș, completat de evoluția 
meritorie a internaționalilor 
Novak, Popa, Chivulescu și Dia- 
conescu, au dominat cu autori
tate, terminînd învingători cu 
scorul de 72—62. Astfel, dina
moviștii s-au detașat în clasa
ment, conducînd acum cu 32 de 
puncte, fără nici o înfrîngere, 
iar Steaua ocupă locul secund, 
cu 29 de puncte. Echipele 
I.C.H.F. și Rapid, care se aflau 
înaintea acestei etape pe pri
mele două locuri în grupa se
cundă, la egalitate de puncte 
— 20 — și-au disputat șansele 
într-o partidă directă. Prestînd 
un joc mai organizat și eficace, 
I.C.H.F. a cîștigat cu scorul de 
86—72. Un rezultat surpriză s-a 
înregistrat la Cluj, unde stu
dentele din localitate au dispus 
cu 63—62 de I.E.F.S. Derbiul 
dintre primele clasate în cam
pionatul feminin, Voința Bucu
rești și Politehnica București 
s-a aminat pentru mîine seară 
și se va disputa în sala Flo
reasca, de la ora 18,30.

M. LERESCU

Bacău, Covasna situate la dis
tanțe de 50—60 km de reședința 
județului.

MIRCEA BORDA
• RÎMNICU — VILCEA

întrecerile din cadrul „Cupei 
tineretului“ s-au desfășurat anul 
acesta în principalele școli din 
orașul Rm. Vîlcea în condiții 
dintre eele mai bune. Organiza
țiile U.T.C. au colaborat foarte 
bine cu cadrele didactice, din 
partea cărora au primit un per
manent sprijin. Astfel, Ia școala 
nr. 2 au fost antrenați în între
cerile din cadrul „Cupei“ a- 
proape 800 pionieri și uteciști, 
cifră care reprezintă cam trei 
sferturi din numărul total al 
elevilor. Sub conducerea tova
rășilor profesori Silvia Darie, 
Virginia Grigorescu, Petre Da
rie și Iancu Elena, comandanta 
unității de pionieri, probele Ia 
care au fost antrenați concu
renței s-au bucurat de un ecou 
favorabil în rindul tuturor ele
vilor, sporind numărul pasiona
lilor pentru tenis, șah, schi, să
niuțe etc.

Strădania tuturor este acum 
ca mișcarea sportivă de masă

„Cupa tineretului“. Viraj spectaculos pe marginea talazului... 
Foto: VIOREL RARA

ATLETISM CUPA DE CRISTAL"

ATLETISMUL NOSTRU

TRĂIEȘTE PRIN EXCEPȚII...
• Cristudor ■— corecordman mondial

Purtind o pronunțată ampren
tă a luptei pentru obținerea 
dreptului de participare la Cam
pionatele europene de sală de 
la Göteborg, pentru îndeplinirea 
obiectivelor intermediare de 
performanță, „Cupa de cristal“ 
— competiție aflată la a VII-a 
ediție și onorată de participarea 
atleților reprezentind 10 țări — 
a oferit un reușit spectacol atle
tic. Sportivii, stimulați de 
„miză“ ca și de ambianță, au 
reușit, in parte, performanțe 
apropiate celor maxime, precum 
și citeva remarcabile recorduri 
personale.

Astfel, proba de 60 m plat 
bărbați a avut cea mai palpi
tantă desfășurare. în serii, Do- 
rel Cristudor a acoperit distan
ța în 6,5 sec., nou record națio
nal, dar, polonezul Novosz, in 
replică, a egalat recordul mon-

• Echipa de rugbi Farul Con
stanța și-a început turneul în 
Țara Galilor jucind cu formația 
clubului Bon-y-Maen din locali
tatea cu același nume. La ca
pătul unui meci cu multe faze 
spectaculoase, sportivii români 
au obținut victoria cu scorul de 
3—0 (0—0), prin punctele înscri
se de Florescu. Partida s-a des
fășurat pe un teren desfundat, 
după ploile abundente din zilele 
precedente, ceea ce a îngreunat 
controlul balonului.

în zilele de 12, 15 și 18 februa
rie, echipa Farul Constanța va 
evolua în localitățile Swansea, 
Taibach și Kenfig Hill.

• In turneul internațional de
șah de la Toremolinos (Spa
nia), după 5 runde, se menține 
lider maestrul american Jim 
Tarjan cu 4,5 puncte, urmat de 
Vesterinen (Finlanda) — 3,5
puncte și o partidă întreruptă, 
Sanz (Spania), Lombard! 

inițiată în cadrul „Cupei tinere
tului“ să devină o formă coti
diană de pregătire a pionierilor 
și școlarilor.
P. AURELIAN VIDU — elev 
Liceul „V. Roaită“ Rm. Vîlcea

• TG. MUREȘ. — Duminică, 
peste 5 000 de tineri din școlile 
generale, profesionale și licee 
s-au întilnit în cadrul „Cupei 
tineretului“ la schi și tenis de 
masă. în taberele tineretului de 
la Sovata și Bucin s-a desfășu
rat, in cadrul aceleiași compe
tiții. faza județeană la schi fond 
și alpin, competiție care a reunit 
la start în fazele preliminare 
peste 15 000 iubitori ai schiului.

• SUCEAVA. — In stațiu
nile și localitățile montane ale 
județului Suceava (Vatra Dornei, 
Cimpulung, Brodina etc.) s-au 
desfășurat in ultimele două săp- 
tămini interesante acțiuni de 
masă, la care a participat un 
număr mare de tineri iubitori ai 
sporturilor de iarnă. Dintre a- 
cestea menționăm concursurile 
de schi și sanie organizate pe 
pîrtiile de la marginea comunei 
Iacobeni, contind pentru a doua 

dial al probei : 6,4 sec. Finala 
a fost așteptată cu justificată 
nerăbdare. Cei doi urmau să se 
confrunte direct. Cine va ciș- 
tiga? Va fi bătut recordul mon
dial ? Cristudor s-a mobilizat 
așa cum ni» l-am mai văzut nici
odată. și, in entuziasmul gene
ral, a trecut primul linia de so
sire : 6.4 record mondial egalat! 
„Am dorit mult acest rezultat. 
Sint fericit. Aștept cil încredere 
finala europeană" — ne-a măr
turisit proaspătul corecordman 
al lumii, cu 1 citeva momente 
înainte de festivitatea de pre
miere.

în proba similară rezervată 
fetelor, Renale Hoser ă realizat 
un spectaculos 7,1 sec. egalind 
și ea — fetele nu se lasă nici
odată mai prejos, nu numai în 
atletism... — recordul mondial 
deținut de compatrioata sa, re
numita Renala Stecher. „Fura
te“ de cursă Vera Vcljanovska 
și Ene Carmen au egalat recor
dul Iugoslaviei și. respectiv, al 
României — 7,3 sec., Șerban 
Ioan, mai bun decit săptămîna 
trecută, a sărit cu ușurință 
2.16 m: el a avut încercări bune 
și la 2,18 m, anunțînd un posi
bil 2,20 m în indoor-ul anului 
1974. Prezența Helenei Fibinge- 
rova (Cehoslovacia) în cercul 
de aruncare a greutății, a cap
tivat interesul publicului, și mai 
ales al specialiștilor. Aplauze 
pentru aruncarea ei de 18,98 m 
— nou record al „Cupei“ I De 
cealaltă parte a sălii, Viorica

(S.U.A.) — 3 puncte (1), Florin 
Gheorghiu (România), Esteves 
(Cuba). — 3 puncte. Rezultate 
din runda a 5-a : Tarjan— 
Ostoici 1—0 ; Torre—Gheorghiu 
remiză ; Esteves—Ruiz 1—0 ; 
Cardoso—Martin remiză.

• Tradiționala cursă cicliști 
de șase zile de la Anvers a fost 
ciștigată la actuala ediție de 
cuplul belgian Eddy Merckx- 
Patrick Sercu, cu 667 puncte. 
I-au urmat, la un tur, perechile 
Rene Pijnen (Olanda) — Van 
Linden (Belgia) și Leo Duyn- 
dam-Gerben Karstens (Olanda).

• In cadrul concursului ln- 

etapă a „Cupei tineretului“. La 
start s-au aliniat peste 200 de 
elevi, reprezentind școlile și a- 
sociațiile sportive din Vatra 
Dornei, Cimpulung Moldovenesc, 
Cirlibaba, Brodina, Iacobeni și 
satul Ciocănești. A fost o între
cere pasionantă, la care tinerii 
concurenți au demonstrat fru
moase calități pentru probele de 
schi-alpin. Notăm numele elevi
lor Sorin Lation, Igor Dzu- 
binschi și C. Bobeiciuc, ca și ai 
elevelor Angela Arapu. Carmen 
Căpraru, Rodica Pop, care s-au 
clasat pe primele locuri. La con
cursurile de sanie s-au remarcat 
Vasile Iacoban, Vasile Tăușan, 
Maria Giosan și Aristica Leha- 
rici.

• CRAIOVA. — în localitățile 
județului Dolj au fost inaugu
rate întrecerile din etapa a 2-a 
a „Cupei tineretului“ la tenis de 
masă și șah. Cel mai mare nu
măr de concurenți s-a înregis
trat la Poiana Mare, Cetate, 
Unirea, Birca. Sadova ți Dăbu- 
leni. La Liceul „Frații Buzești“, 
Grupul școlar „7 Noiembrie“ și 
Centrul școlar auto din Craiova 
s-au desfășurat primele duminici 
cultural-sportive din acest an, 
iar la Liceul „Nicolae Bălcescu“
1 200 elevi s-au întrecut la tenis 
de masă, tenis de cimp, șah.

• TG. JIU. — Stațiunea tu
ristică Rînca, din Munții Parîn- 
gului, a găzduit simbătă și du
minică etapa județeană a „Cu
pei tineretului“ la schi și săniu
țe, întreceri la care au luat star
tul tineri elevi din școli genera
le și licee, muncitori din unită
țile industriale ale Gorjului. 
Alți tineri din numeroase așe
zări ale județului au luat parte 
la faza comunală a competiției 
respective la tenis de masă, șah 
și alte discipline sportive.

• TURDA. — Bazele sportive 
și sălile cluburilor din munici
piul Turda au cunoscut în ulti
mele zile o activitate intensă, 
găzduind mai multe concursuri 
atractive în cadrul etapei a 2-a 
a „Cupei tineretului“. Aproape
2 000 de elevi și tineri din în
treprinderi și-au disputat șan
sele la întrecerile de tenis de 
masă, șah, popice, ca și la spor
turile în aer liber : sanie, pati
naj și schi. La sfirșit de săptă- 
mină s-au inițiat acțiuni de 
masă pe pîrtiile de pe dealurile 
din jurul Cheile Turzii. unde au 
participat numeroși elevi din 
școlile generale, școlile profesio
nale; și licee. Printre finaliștii e- 
tapei a 2-a se numără Gavrilă 
Braicu. Petre Suciu. Ilie Ba’da- 
șittc, Ilie Tulai. Gheorghe Pin
ten. Marina Ovidiu. elevele Fe
licia Bereza, Marinela Totezan 
și Simona Suciu.

Viseopoleanu a reușit sărituri 
de 6,41 și 6,44 m, constanță care 
anunță ascendența spre virful 
de formă. Un loc pe podium la 
„europene“ ii este in... obișnuin
ță. Disputată pe parcursul a 
trei ore, săritura cu prăjina s-a 
încheiat cu victoria lui VV. Bu- 
cearski (Polonia), urmat de Dinu 
Piștalu (România), amîndoi cu 
performanțe de 5.00 metri. Un 
alt atlet polonez, Ryszard Gar- 
nys, și-a adjudecat triplusaltul 
cu 16.25 m, iar juniorul Bedros 
Bedrosian (Viitorul), clasat al 
III-lea, a bătut recordul catego
riei reușind 15.22 metri.

Concursul, pentru mulți din
tre' atleți, a constituit prima 
confruntare de anvergură din 
acest sezon. Performanțele pot, 
fi considerate bune. Trebuie să 
observăm insă că. unele probe — 
țriplusalt, greutate bărbați, pră
jină — s-au soldat cu rezultate 
slabe față de nivelul interna
țional, iar altele — lungime, 
greutate și garduri, toate probe 
feminine — se caracterizează
prin existența unei singure 
atlete, uneori două, situate la 
diferențe apreciabile față de 
outsider. Această situație tre
buie să dea de gindit tehnicie
nilor de specialitate, mai ales 
privind formarea unei mase
omogene de atleți de valoare 
internațională. La noi, în conti
nuare atletismul de performan
ță trăiește prin excepții.

GH. FODOREANU

ternațional atletic „indoor“, 
desfășurat la „Madison Square 
Garden“ din New York, spor
tiva bulgară Liliana Tomova a 
cîștigat proba de 800 m cu 
timpul de 2’06”. Pe locul secund 
s-a clasat Cheryl Toussaint 
(S.U.A.) — 2’07”6/10, iar locul 
trei a fost ocupat de record
mana mondială Svetla Zlateva 
(Bulgaria) — 2’U”8/10. Atletul 
jamaican Byron Dyce a termi
nat învingător în cursa de 
1 500 m în 3’40”7/10, iar în 
cursa similară feminină, pe pri
mul loc s-a situat americana 
Francie Larrieu — 4’18”3/10.

Cu un rezultat excelent s-a 
încheiat proba masculină de 
55 m garduri, în care campio
nul olimpic Rod Milburn 
(S.U.A.) a fost cronometrat cu 
tihipul de 6”8/10 (cea mai bună 
performantă mondială de sală). 
L-au urmat compatrioții săi 
Larry Shiop — 6”9/10 și Willie 
Davenport — 7”. ,

O catedră prin 
corespondență :

10 minute de 
exerciții cu 
haltere’ mici

LECȚIA A XIII-A

Noul nostru ciclu care de
butează astăzi cuprinde 38 
de exerciții, special selecțio
nate, in care vom utiliza 
halterele mici. (Specialiștii 
le numesc gantere). Sint, de 
fapt, exerciții la fel de ac
cesibile ca și cele prezentate 
de noi în urmă cu două săp- 
tămîni in cadrul ciclului re
zervat elementelor gimnas
ticii de bază. Diferența 
constă numai în apariția ele
mentului suplimentar de în
cărcare. Aceasta dă posibili
tatea efectuării unui număr 
sporit de repetări care in
fluențează mai accentuat 
segmentele solicitate. Con
sultantul rubricii noastre, lec

torul universitar DUMITRU 
HITRU, de la catedra de 
Atletică grea a I.E.F.S., este 
de părere că... „acest gen de 
exerciții caracterizate de di
namism în condiții de în- 
greuire, dau rezultate deose
bite în antrenamentul de cul
turism. Cei interesați pot 
extinde, în funcție de posi
bilități, timpul de antrena
ment al fiecărei lecții. 10 
minute reprezintă un minim. 
Dar și așa, în condiții de ri
guroasă continuitate, rezul
tatele vor fi ușor sesizabile : 
masa musculară, tonusul, su
plețea vor prezenta indici de 
creștere. Marii practicanți ai 
culturismului acordă exerci- 
țiilor cu gantere — care per
mit solicitarea unor grupe 
musculare strict individuali
zate — circa 40 la sută din 
volumul total de antrena
ment“.

Vă recomandăm pentru 
documentare, două din lu
crările care ni se par cele 
mai apropiate de specificul 
exercițiilor noastre : „Cultu
rism“ de Lazăr Baroga in 
Editura „Stadion“ și broșu
ra“ Exerciții cu haltere mici" 
de Gheorghe Popa — Edi
tura C.N.E.F.S.

EXERCIȚIUL NR. 1
Din stînd. cu ganterele In 

mimi. Ducerea brațelor sus 
prin lateral, simultan cu trece
rea in ghemuit. Revenire în 
stînd cu ducerea . brațelor în 
jos. Dozare : 2 serii X 8 ttmpi.

EXERCIȚIUL NR. 2.
Din stînd cu brațele sus. cu 

cele două gantere în ntîinl Ro- 
tarea amplă a brațelor prin 
inamte în jos. simultan cu în
doirea genunchilor cînd brațele 
se află în jos („valul“). Se 
schimbă sensul rotăriî. ”

EXERCIȚIUL NR. 3.
Stînd depărtat, brațele sus 

îndoite înapoi, cu ganterele la 
ceafă. întinderea brațelor sus 
și revenire. Ritm lent. Dozare: 
4 serii X 8 timpi.

EXERCIȚIUL NR. 4.
Stînd, brațele întinse înainte, 

cu cele două gantere în mîini. 
Sărituri pe ambele picioare cu 
deplasare înainte, genunchii 
ușor fiexațl la fiecare, aterizare. 
Dozare : 6 serii X 4 timpi.

EXERCIȚIUL NR. 5.
Din stînd. cu picioarele apro

piate. trunchiul aplecat, brațele 
întinse în jos, ganterele, în 
dreptul gleznelor Ducerea bra
țelor întinse prin înapoi sus. 
extensie în număr ; revenire 
simultan cu îndreptarea trun
chiului și ducerea brațelor prin 
înainte sus cu extensie finală. 
Dozare : 2 serii X 8 timpi.

EXERCIȚIUL NR. 8.
Stînd. depărtat. Aplecarea 

trunchiului la orizontal, brațele 
în jos, cu ganterele cît mai 
aproape de sol. îndoirea și în
tinderea simultană a brațelor. 
Dozare : 4 serii X 8 timpi.

Ilustrații de :
ȘTEFAN COCIOABA

Grupaj realizat de :
VIOREL RABA
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Ultimele pregătiri pentruGREVA GENERALA
A MINERILOR Conferința de la Washington De ce a fost asasinatBRITANICI

Abraham Tiro

TINERETUL LUMII

Președintele S.U.A., Richard Nixon, a încheiat seria acțiunilor 
pregătitoare ce au avut loc la Washington, in vederea organizării 
conferinței statelor importatoare de petrol, care se va deschide 
astăzi.

începind de la miezul 
nopții de simbătă spre 
duminică, în toate bazi
nele miniere din Anglia a 
incetat lucrul.

Cei aproape 280 000 de mineri 
au declanșat greva națională
— a doua de acest fel din 1926
- în sprijinul revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea condiți
ilor de viață și muncă. Înce
tarea lucrului este totală în în
treaga țară. în multe locuri au
și apărut pichetele de grevă.

Reprezentanții minerilor 
declarat că sînt pregătiți 
tru o acțiune de durată.

în condițiile actuale,
în țară a început campania 
pentru alegerile generale de 
la 28 februarie, greva mineri
lor capătă o semnificație deo
sebită, cu atît mai mult cu cît 
nu este exclus ca în zilele ur
mătoare să se declanșeze ac
țiuni similare la căile ferate, 
precum și în alte ramuri ale 
industriei.

au
pen-

cînd

FIUNUMK

Un grup de geologi 
francezi au descoperit, 
în anul 1971, în Marea 
Nordului, între Shetland 
și Bergen (Norvegia) un 
foarte important zăcă- 
mînt de gaze naturale. 
Problema exploatării a- 
cestei /comori", denumi
tă Frigg, după o zeitate 
din mitologia scandi
navă - preocupă 
specialiști.

BOLIVIA : Camioane încărcate cu soldați pe șoseaua ce duce 
spre Cochabamba, în timpul manifestațiilor de protest ale 

populației contra politicii eco nomice a guvernului.

Probleme dificile
pe agenda
ministeriale

La 14 februarie, miniștrii de 
externe ai țărilor Pieței comune 
se vor intîlni la Bonn, pentru a

Colosul
de la Frigg

o 
a 

vor

• Un cartier de locuit pe 
insulă independentă, pentru 
evita toate riscurile. Aici ’ 
putea locui 120 de persoane.

• O platformă de tratare, 
legată de locuințe printr-un pod 
metalic. Această parte va con
stitui „piesa grea“, căci pe ea 
se va monta o întreagă uzină ce 
va fi folosită, în special, pen
tru curățirea de apă a gazului 
extras. Insula va avea 3 000 m.p. 
Platforma, din beton, va urca la 
30 de metri deasupra nivelului 
apelor.

Betonul care va fi utilizat va 
avea perforații ce vor absorbi 
energia hulelor.

Una din primele insule artifi
ciale de acest gen a fost „trasă“ 
deja la Ekofisk, pentru a servi 
ca rezervor pentru țiței. în fior
dul Andalness au și inceput lu
crările urmărind ca remorcarea 
acestui colos să debuteze în iu
nie 1975. Ziarul LE FIGARO, 
care publică informația, apre
ciază că procesul de montare a 
întregii instalații va fi o adevă
rată aventură tehnică.

0. N. U. : reuniuni
ale statelor nealiniate

• Au fost dezbătute aspecte legate de sesiunea 
specială a Adunării Generale consacrată proble
mei crizei de energie și materiilor prime © 30 de 
state au răspuns pină acum propunerii președini 

telui Algeriei

dezbaterilor
ale C.E.E

dezbate o problematică foarte 
complexă și contradictorie. După 
cum comunică Ministerul vest- 
german al Afacerilor Externe, pe 
ordinea de zi figurează proble
me ca : elaborarea unor meca
nisme menite să faciliteze depă
șirea situațiilor de criză comuni
tară, cum este cea actuală, pre
gătirea premiselor pentru o 
uniune politică vest-europea- 
nă, examinarea rezultatelor 
de pînă acum ale Confe
rinței pentru securitate și 
cooperare, a altor proble
me ale situației internaționale, 
precum și a rolului C.E.E. în "e- 
forturile de pace. în cadrul lu
crărilor, se vor examina, de a- 
semenea, problemele situației 
energetice a C.E.E. în urma 
conferinței de la Washington a 
țărilor consumatoare de petrol.

Pe ordinea de zi a viitoarei 
reuniuni a miniștrilor de externe 
ai, „celor nouă“ figurează și exa
minarea stadiului de elaborare 
a declarației comune americano- 
vest-europene, menită să rede- 
finească relațiile din cadrul ali
anței occidentale.

E1 a avut, în acest sens, la 
Casa Albă, o ultimă reuniune de 
lucru la care au participat se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, ministrul de finanțe, 
George Schultz, precum și con
ducătorul Administrației fede
rale a energiei, William Simon, 
membri ai delegației americane 
la conferință.

La conferința de la Washing
ton, inițiată de președintele 
S.U.A., vor fi reprezentate, la 
nivel ministerial, 13 țări indus
trializate, importatoare de petrol 
— cele 9 state membre ale Co
munității Economice Europene, 
Canada, Japonia, Norvegia și 
S.U.A. Vor participa, de ase
menea, reprezentanți din partea 
a două organisme internaționale: 
Organizația pentru cooperare e- 
conomică și dezvoltare și Co
misia C.E.E.

Potrivit inițiatorilor ei, obiec
tivul acestei conferințe il con
stituie explorarea posibilităților 
de cooperare dintre țările indus
trializate, în domeniul proble
melor energetice care se pun 
pe termen lung sau scurt, ini- 
țiindu-se ulterior, eventual, un 
dialog lărgit între toate statele 
consumatoare de petrol, apoi în
tre ele și țările producătoare. In 
acest sens, pe ordinea de zi au 
fost introduse probleme privind

analiza actualei situații energe
tice, precum și a remediilor sus
ceptibile să contribuie la îmbu
nătățirea ei, examinarea posi
bilităților existente în vederea 
promovării cooperării în materie 
de reducere a consumului ener
getic, de descoperire și valorifi
care a unor resurse noi, pro
blema acordurilor bilaterale, re
partizarea resurselor energetice 
între țările participante, în caz 
de urgență. în legătură cu a- 
ceasta, se menționează că dis
cursul inaugural al secretarului 
de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, va formula propunerile 
concrete ale guvernului ameri
can pentru o acțiune de coope
rare a statelor importatoare de 
petrol în vederea asigurării a- 
provizionării lor suficiente cu 
energie, la prețuri rezonabile.

Referindu-se la conferința de 
la Washington, agenția FRANCE 
PRESSE arată, totodată, că a- 
ceasta „depășește chestiunile e- 
conomice ale crizei energetice, 
pentru a pune, o dată mai mult, 
problema politică a relațiilor 
dintre Statele Unite, Comunita
tea Economică Europeană și Ja
ponia“. în legătură cu aceasta, 
agenția menționează că în ma
terie de energie, ca și în alte 
domenii interesele statelor mem
bre ale C.E.E., ale Japonei sau 
Statelor Unite nu sînt identice.

Alfred Nzo, secretar, gene
ral al Congresului Național 
African (A.N.C.) din Africa 
de sud, a condamnat, într-o 
declarație dată publicității la 
Lusaka, atentatul căruia i-a 
căzut victimă Abraham Tiro, 
lider al Organizației studen
ților din Republica Sud-Afrî- 
cană. Abraham Tiro, exma
triculat din universitate în 
anul 1972, în urma opoziției 
sale fa(ă de discriminarea 
rasială din Africa de Sud, 
a fost ucis pe cînd se afla în 
Botswana de o bombă ce i-a 
explodat in locuință.

„Tiro a fost ucis de către 
autoritățile sud-afrlcane da
torită faptului că numele său 
era strins legat de creșterea 
luptei politice a poporului 
din Africa de sud“, se arată 
in declarație.

în legătură cu același a- 
tentat, guvernul Botswanei a 
dat publicității un comunicat 
in care condamnă cu hotărire 
acțiunea cercurilor rasiste 
sud-africane.

La sediul Națiunilor Unite 
din New York au avut loc 
două reuniuni ale statelor ne
aliniate, în cadrul cărora au 
fost dezbătute aspecte legate 
de sesiunea specială a Adună
rii Generale a O.N.U. ce ur
mează a fi convocată în luna 
martie pentru a dezbate pro
blema crizei de energie, mate
riilor prime și dezvoltării eco
nomice în general. In ședința 
sa, grupul „celor 77“ a proce
dat la un schimb de opinii pri
vitoare la ordinea de zi, modul 
de abordare a problemelor și 
durata sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.

Secretariatul O.N.U. a anun
țat că, pînă în prezent, 30 de 
state membre au răspuns po
zitiv propunerii lui. Houari 
Boumediene — făcută în cali
tatea sa de președinte în exer
cițiu al grupului țărilor neali
niate — de a se convoca o a- 
semenea sesiune.

Pentru ca secretarul general 
să convoace Adunarea Gene
rală în sesiune extraordinară 
este nevoie de 68 de răspunsuri 
pozitive. Surse ale O.N.U. a- 
preciază că propunerea Alge
riei va întruni cel puțin 100 de

asemenea răspunsuri. Secreta
riatul O.N.U. a și început să 
facă pregătirile necesare în 
vederea organizării lucrărilor 
sesiunii speciale.

Preocupări
libiene

Libia a comandat unei so
cietăți japoneze două tancuri 
petroliere de 118 000 
capacitate fiecare, 
s-a anunțat că guvernul 
aprobat 
încheiat 
nerală 
maritim 
in legătură cu 
a trei tancuri petroliere', a- 
vînd o capacitate de încărca
re de 152 700 tone. Cele trei 
vase — stipulează contractul 
— urmează să fie livrate Li
biei în cursul anului 1976.

în legătură cu aceasta, se 
menționează faptul că gu
vernul Libiei și-a propus 
ca, pînă în 1976, flota petro
lieră a țării să ajungă la un 
deplasament total de aproxi
mativ 1 milion tone.

In căutarea lui
japo-Expediția 

neză, alcătuită din 
11 membri, dintre 
care patru vestiți vî- 
nători de urși, ce a 
sosit la Katmandou 
cu două tone de echi
pament, și-a propus 
un obiectiv ieșit din 
comun : să-l vjneze 
pe Yeti, faimosul om 
al zăpezilor ! Să-1 vi- 
neze însă într-o ma
nieră aparte, pentru

că nici unul dintre 
membrii ei (inclusiv 
vînătorii de urși) nu 
este înarmat, urmă- 
rindu-se doar prinde
rea lui Yeti... pe pe
liculă. E greu, e u- 
șor ? Nici membrii 
expediției nu pot să 
răspundă, mai ales că 
pînă acum încă nu se 
știe bine dacă Yeti 
există in realitate 
sau e doar un rod al

tone 
Totodată, 

a 
acordul preliminar 
de Organizația ge- 
pentru transportul 
cu o firmă suedeză, 

construirea

Yeti
fanteziei. Membrit 
expediției, proiectară 
in partea centrală k' 
Himalayei, în jurul 
munților Dhaulagiri 
și Anapurna, speră 
însă că eforturile lor 
vor fi încununate de 
succes și că în curînd 
ziarele vor publica, 
fotografia lui Yeti... 
zimbindu-ne dintre 
zăpezi I

misiunii
„Skylab —3“

După încheierea

grățăminte agricole din Varna.• •••••
R. P. BULGARIA : Aspect de la Combinatul chimic „Devnya" din cadrul Complexului de

• DOUA AVIOANE MILI
TARE AMERICANE, dintre care 
unul avind la bord șapte per
soane, s-au ciocnit, la 7 600 me
tri altitudine, sîmbătă noaptea, 
în apropiere de aeroportul Pe- 
terson, din Colorado.

Aparatul care transporta șapte 
persoane a explodat în aer, celă
lalt reușind să aterizeze în si
guranță.

a 
lui

coas
ta

Abdel 
de

|PÉ SCURT OPE SCURT O PE SCURT O PE SCURT • PE SCURT

• Cei trei cosmonauți au crescut în înălțime • 
Readaptare după 84 de zile petrecute în spațiu

Ca și în cazul celorlalte zboruri spațiale de durată, starea de 
imponderabilitate a avut ca efect, în cadrul misiunii „Skyiah-3“, 
creșterea temporară în înălțime a astronauților. Exemplul cel 
mai convingător l-a furnizat William Pogue, care, Ia primele 
teste, după pășirea pe puntea portelicopterului „U.S.S. New Or- 
leans", a măsurat 1,775 m. După o oră, ei a revenit la înălțimea 
sa normală, de 1,749 m. Fenomenul este expli< al prin destinderea 
coloanei vertebrale în condițiile lipsei de gravitație.

In cursul primei nopți petrecute la bordul navei, medicii au 
rămas de veghe în camerele astronauților pentru eventualitatea 
că aceștia s-ar trezi dezorientați. Readaptarea la condițiile fe
restre, după 84 de zile petrecute în spațiu, necesită un anumit 
timp, elocvent fiind faptul că, la un moment dat, Carr a lăsat 
să-i scape din mină o sticlă, considerînd că ea va pluti, așa cum 
se petreceau lucrurile in interiorul laboratorului orbital. Starea 
generală a echipajului este, după cum s-a anunțat, mai bună de- 
cît cea a membrilor echipajelor precedente din cadrul progra
mului, in ciuda faptului că șederea în spațiu a acestora a durat 
mult mai puțin (28 și, respectiv, 59 de zile). Explicația — cele 
90 de minute consacrate zilnic exercițiilor fizice.

epartarea de 
(ă, adîncimea 
care se află și pu- 
ternicile hule cu 
valuri care ating 
uneori 29 de metri, 

dificultăți 
depășite,

instalație com- 
exploata, pe o

care, 
S-a

au constituit 
in final, par 
pus la punct o 
plexă care va 
durată de 20 de ani, 15 miliarde 
metri cubi de gaze. Această in
sulă artificială turnată în beton, 
la 94 de metri adîncime, va fi 
utilizată in același timp ca sta
ție intermediară a gazoductului 
ce va lega zăcămîntui de coasta 
scoțiană. în prima parte a ex
ploatării gazele vor fi utilizate 
în Marea Britanie. Instalația se 
compune din :

• O platformă de foraj. Pu
țurile de exploatare vor fi 
bandonate. în 
forate alte 24. 
pia in formă 
sumind la un 
metri. O platformă clasică 
care vor fi montate instalațiile 
de foraj se află in construcție 
la Cherbourg. La începutul verii 
ea va fi adusă deasupra zăcă- 
mîntului.

a- 
fi 

cu- 
in-

locul lor vor
Ele se vor 

de mănunchi,
loc 1 800 — 1 900 

pe

rnenia
OMUL CU CREIERUL TRANS

PLANTAT : Scala (orele 9.30 ;
11.30 ; 13,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELLAN 
— Gala filmului românesc — 
Scala (ora 19,30) ; Flamura (ora 
16,30).

INSULA MISTERIOASA : Fla
mura (ora 9) ; Volga (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30; 
15.45 ; 18 ; 20,15).

CERCUL : Central (orele 9.15 ;
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18.45 ; 20,30).

COJOCELUL FERMECAT : Doi
na (orele 9.30 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;
18,15).

CEAȚA : Doina (ora 20.15).
CIDUL : Patria (orele 9 ; 12.45 ;

16.30 ; 20,15).
TRECĂTOARELE IUBIRI : Ca

pitol (orele 9.15 ; 13.45; 16 ; 18,30; 
21) ; Gri vița (orele 9 ; 11.30 ; 15,30; 
18 : 20.30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Luceafărul (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ;

• CONSORȚIUL EURODIF, 
cuprinzînd întreprinderi din 
Franța, Spania, Suedia, Italia și 
Belgia, a anunțat punerea la 
punct, a planului privind con
struirea, pe valea Rhonului, la 
circa 250 km sud de Lyon, a 
unei uzine de îmbogățire a ura
niului prin metoda difuziunii 
gazoase. Cosțul acestei uzine a 
fost evaluat la 7 miliarde franci 
francezi. Pentru funcționarea sa 
vor fi necesare 3,6 milioane ki- 
lowați/oră. Uzina va putea să 
asigure — începind cu anul 
1980 — alimentarea cu uraniu 
îmbogățit a 40 de centrale nu
cleare cu o putere de un milion 
kilowați fiecare.

substanțial sporită înainte de 
acest termen.

Companiile implicate sînt 
„Qatar Petroleum“ și „Shell 
Qatar“ cu o producție zilnică de 
550 000 barili de petrol brut.

Delegația Qatarului la nego
cieri este condusă de 
Aziz Ben Khalifa, ministrul 
finanțe și al petrolului.

Qatar : revizuirea 
acordului cu societățile 

petroliere
• GUVERNUL STATULUI 

QATAR a angajat negocieri cu 
reprezentanții companiilor pe
troliere occidentale care acțio
nează în țară iu vederea revi
zuirii acordului asupra partici
pării la operațiunile acestor so
cietăți,

în conformitate cu acordul 
semnat la începutul anului 1973, 
Qatarul deține 25 la sută din 
operațiuni, procent care ar ur
ma să crească la 51 la sută pînă 
in anul 1982. Dar alături de 
alte state arabe, Qatarul do
rește să obțină o participare

16 ; 18,30 ; 21) ; București (orele
8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; 
Modern (orele 9; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Melodia (orele 8.45;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

CAPCANA : Bucegi (orele 15.45; 
18; 20,15) ; Giulești (orele 15.30 ; 
18 ; 20,15) ; Arta (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15)

AVENTURA LUI DAR WIN : 
Festival (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 
13 30: 16 : 18.15 ; 20.30).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ : 
Victoria (orele 9 ; 11.45 ; 14.30 ;
17.15 ; 20).

TUDOR : Munca (orele 16 ; 19).
LUNA FURIOASA : Excelsior

(orele 9,15 ; 12 ; 14.45 : 18 ; 20,30).
VIFORNIȚA : LIRA (orele 15.30; 

18 ; 20.15).
MISIUNEA SECRETA A MAIO

RULUI COOK : Lumina (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 20,45) ;
Crîngași (orele 16 ; 18,15).

NU TRIȘA. DRAGĂ : Unirea 
(orele 15.45 ; 18 ; 20.15).

VERONICA FE ÎNTOARCE : 
Pacea (orelo 16 ; 13 ; 20).

• SENATUL AMERICAN 
confirmat, vineri, numirea 
Joseph Sisco, specialist în pro
blemele Orientului Mijlociu, in 
funcția de subsecretar de stat 
pentru problemele politice. Sis
co a lucrat, începind din 1959, 
in funcția de asistent al secre
tarului de stat pentru proble
mele Asiei de sud și Orientului 
Apropiat.

• DELEGAȚIA ECONOMICA 
POLONEZA condusă de Ta
deusz Wrzaszczyk, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, și-a încheiat vizita oficia
lă în Franța. în discuțiile pur
tate cu Jean Charbonelle, mi
nistrul dezvoltării industriale și 
științifice, au fost abordate as
pecte vizînd posibilitățile de 
dezvoltare in perspectivă a co
laborării în resortul construcți
ilor de mașini din cele două 
țări.

• Reprezentanța perma
nență de la Alger a Uniunii 
Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) a dat publicității 
hotăririle sesiunii anuale a 
Consiliului revoluționar al 
poporului zimbabwe. Intre 
acestea, pe prim plan figu
rează unificarea forțelor de 
eliberare națională intr-un 
front comun, in scopul întă
ririi potențialului de luptă, 
intensificarea luptei țării, o 
mai strînsă cooperare cu cele
lalte mișcări de eliberare din 
Africa și de pe alte conti
nente, cu toate forțele pro
gresiste din lume.

Acord de cooperare 
pe 10 ani între R. P. 

Ungară și Franța
• O DELEGAȚIE ECONO

MICA UNGARĂ condusă de 
Jeno Bakony, secretar de stat 
in Ministerul Comerțului Exte
rior, a avut, la Paris, convorbiri 
cu parteneri francezi repre- 
zentînd diverse ihstituții, pe li
nia dezvoltării colaborării în 
perspectivă, a legăturilor eco
nomice dintre cele două țări. 
Au fost discutate, de asemenea, 
aspecte legate de pregătirea 
unui nou acord de cooperare pe 
10 ani. In discuțiile avute cu 
un grup de industriași fran
cezi au fost abordate probleme 
rezultind din măsurile ce tre
buie întreprinse în sfera cu
noașterii mai bune a piețelor 
celor două țări.

Un nou sat-pilot algerian 
a fost inaugurat de președin
tele Houari Boumediene în 
localitatea Oum-Teboul, din 
vilaiatul Annaba. Proiectul 
celor 1 000 de așezări rura
le de acest fel, prevăzute a 
lua ființă într-o primă eta
pă a revoluției agrare, se 
înfăptuiește cu succes. Mai 
multe dintre ele și-au primit 
deja locatarii — felahi să
raci fără pămînt sau cu pă- 
mînt puțin. Alte zeci sînt în 
curs de finisare. Lucrările 
constructorilor sînt serios 
sprijinite, in tot timpul anu
lui, de mii și mii de tineri 
care, la fiecare sfîrșit de săp- 
tămină, muncesc voluntar pe 
aceste șantiere.

Cu prilejul vizitei în re
giunile din estul țării, șeful 
statului algerian a procedat, 
de asemenea, la distribuirea 
de noi terenuri agricole ță
ranilor, din suprafețele na
ționalizate ale absenteiștilor 
sau devenite disponibile ca 
urmare a limitării proprietă
ții funciare.

La o conferință de presă or
ganizată înainte de plecarea sa 
din Bagdad, Michel Jobert a 
subliniat locul de frunte pe care 
îl deține Franța în comerțul ex
terior irakian și a arătat că 
vor fi depuse eforturi substan
țiale pentru dezvoltarea coope
rării economice a celor 
țări in anul 1974.

două

se vor 
marți,

• în capitala Mexicului 
desfășura, începind de 
lucrările reuniunii grupului de 
experți latino-americani însăr-

cinați cu elaborarea punctelor 
de vedere pe care le vor expu
ne miniștrilor de externe din 
țările de la sud de Rio Gran- 
de, în cadrul unei apropia
te reuniuni. Potrivit unui 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Relațiilor Externe al Me-' 
xicului, citat de agenția PREN- 
SA LATINA, la sfirșitul reu
niunii grupului de experți va 
fi dat publicității un document 
oficial cuprinzînd concluzii la 
problemele de fond și formă de

pe agenda întrunirii miniștrilor 
de externe latino-americani cu 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Henry Kissin- 
ger. Pină în prezent, agenda 
respectivei reuniuni ministeriat 
le cuprinde zece teme, dintre*, 
care 8 propuse de statele lati
no-americane și două propuse 
de S.U.A., dar lista a fost lăsa
tă deschisă pentru înscrierea și 
altor puncte care survin pină 
în preziua deschiderii lucrări
lor plenare ale reuniunii.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL FRANȚEI, Mi
chel Jobert, s-a înapoiat, sîm
bătă seara, la Paris după o vi
zită de trei zile în Irak. La Bag
dad ministrul francez a fost 
primit de președintele Hassan 
Al-Bakr. El a avut, de aseme
nea, convorbiri cu membri ai 
guvernului irakian asupra sta
diului relațiilor bilaterale și 
evoluției situației din Orientul 
Apropiat.

'«HB

Distrusă în urmă cu un an de o erupție vulcanică, insula islandeză Heimaey revine la 
viață. 2 000 din cei 5 300 de foști locuitori ai ei s-au reîntors pe meleagurile lor, în locuințele 

reconstruite.

JUDO : Buzești (orele 9 ; 11.15 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Gloria 
(orele 9 ; 11 15 ; 13.30; 16 ; 18,15 ;
20.30).

DOSARE DE MULT UITATE : 
înfrățirea (orele 15.30 ; 18 ; 20,15)

MARELE VALS : Drumul Sării 
(orele 15.30 ; 19) ; Cotroceni (orele 
11 ; 16 : 19).

E DEPARTE PÎNĂ LA CER : 
Progresul (orele 16 ; 18 ; 20).

VÎNT.UL CĂLĂTORIILOR : Fe
rentari (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

ZBOARĂ COCORII : Viitorul
(orele 14 ; 16).

DOI PE UN BALANSOAR î Vi
itorul (orele 18 ; 20.15).

JOE KIDD : Moșilor (orele 9 ; 
11.15 ; 13.30 ; 15,45 : 18 ; 20,15) ; Fla
căra (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 
18 : 20.15).

ÎNTIMPLARI CU COSA NOS- 
TRA : Popu&ir tpr-ele 15,30 ; 18 ;
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINA
RI : Floreasca (orele 11 ; 15,30 ; 
19).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20 15).

ARTICOLUL 420 : Vitan (orele 
10 ; 16 : 19).

BUNĂ SEARA DOAMNĂ CAMP- 
BELL : Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 
20,30)

PAISA (orele 14,30 ; 16,30) ;
MOARTEA LEBEDEI (orele 18.45); 
FRAGII SĂLBATICI (orele 20,45) 
rulează la Cinemateca ,.Union“.

PROGRAMUL III

adio
9.00 Știri. 9.05 ..Incognito“ — 

program de varietăți muzicale.

9,55 Melodia zilei : „Comorile pa
triei“ de Liviu Ionescu 10,00 
Clubul adolescenților. 11.00 Croni
ca ideilor. Rolul valorilor morale 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. 11,10 Pro
fil pe portativ — Ion Bogza. 11.30 
Pentru prietenii magnetofonului. 
12.00 Știri. 12.10 Invitație în fono
tecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 în
chiderea emisiuniii. 17,00 Știrile 
după-amiezii 17,05 Alo. Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Literatură. '18.10 De la preclasici la 
contemporani. 18.55 Melodia zilei. 
19,00 în direct... de la Teatrul 
„Țăndărică“ din Capitală. 19.30 
Știri. 19,35 Casa de discuri ,,Tur- 
nabout“ 20.00 Munca, izvor de 
bucurie și împlzniri. 20,30 Opera

..Ecaterina Tcodorolu“ de Emil 
Lerescu. 21,00 Radlo-fonorama. In
terpreti români de muzică ușoară. 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22.30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica. Aurel Trifu 23.20 
Opera „Ventrilogul“ de Marcel 
Landowski (scene). 23,55—24.00

Teatrul Național • din Cluj (la 
Teatrul Lucia Sturdza Bulandra“ 
— Sala Schitu Măgureanu) — UN
CHIUL VANIA — ora 19,30 ; Tea
trul ,.C.I. Nottara“ (Sala Studio): 
HAMLET — ora 20 ; Teatrul ».Țăn

dărică“ (Sala Victoria) : AUDIȚII 
MUZICALE COMENTATE — ora 
19 ; (Sala Academia) : RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17 ; A.R.I A. (la 
Sala Victoria a Teatrului .,C. Tă- 
nase“) : CONCERT EXTRAORDI
NAR DE MUZICA UȘOARĂ SUS
ȚINUT DE FORMAȚIA ..D0NU- 
ȘUM“ — Turcia — ora 19,30 ; Cir
cul ..Globus“ ; CIRCUL BUSCH 
ROLAND — ora 19.30.

PROGRAMUL I

16,30 Emisiune în limba maghia
ră. 19.00 Publicitate. 19,05 Inter
pretul preferat. Surorile Fircea 
din Brașov. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal 20,00 Panoramic 
științific. 20.30 Povestea unui cîn- 
tec. 20,40 Revista literar-artistică

TV. Spectacol de poezie patrio
tică și revoluționară organizat la 
Rm. Vîlcea. 21,25 Publicitate. 21,30 
Roman-foileton : Germinai. Epi
sodul I : Minerii. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Album coral. 17.50 Din lirica 
universală. Un cintec al continen
tului negru. 18.10 Jazz cu forma
ția Guido Manusardi. 18,25 Film 
serial. Schulmeister. „Doamna la 
Viena“. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Gala maeștrilor : 
Magda Ianculescu. 20.30 Film se
rial pentru copii : ,,Comoara din 
13 case“ (Reluare) 20,55 Viața 
economică a Capitalei. Azi, Sec
torul III. 21,15 Muzica românească 
în contemporaneitate. Sinteze (III) 
— muzica ușoară. 21,50 Drumuri 
în istorie. Reluare. Cîmpulung — 
Cetate de scaun a Țării Româ
nești. 22.10 Cartea științifică.
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