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DUPĂ DOUĂ LUNI DE ÎNTRECERE
S-AU REALIZAT SUPLIMENTAR:

• 5 OOO 000 lei la producția marfă • 6 000 000 lei 
la producția marfă vîndută și încasată ® 800 tone 
mase plastice «126 tone coloranți • 320 tone 

săruri anorganiceDupă cum se jtie, colectivul Combinatului chimic Făgăraș a lansat la începutul acestui an o chemare adresată tuturor unităților de industrie chimică anorganică, de îngrășăminte chimice, de prelucrare a maselor plastice și cauciucului, pentru depășirea planului de producție, creșterea e- flcienței întregii activități eco- nomico-organizatorice, financiare, depășirea sarcinilor la export, precum și gospodărirea mai eficientă a combustibilului și energiei.— Obiectivele cuprinse In chemare — ne-a spus ing. Teodor Șuteu, directorul combinatului — sînt tot atîtea angajamente pe care colectivul nostru dorește nu numai să le realizeze, dar să le și depășească. Că dorința noastră va deveni realitate o dove

desc succesele din primele două luni ale anului.Realizările înregistrate în acest an se cifrează la o producție marfă peste plan de 5 000 000 lei, producție marfă vindută șl încasată 6 900 000 lei; aceste două cifre comparate cu angajamentul pe an de a se realiza o producție marfă în valoare de 15 milioane lei, vorbesc de la sine. Un punct al chemării se referea la asigurarea desfășurării ritmice a lucrărilor de investiții. în acest domeniu s-au obținut, de asemenea, progrese îmbucurătoare in sensul că planul de investiții la zi pe acest an este realizat în proporție de 120 la sută.Angajamentele privind sporirea productivității muncii (s-a realizat 100,5 la sută Ia acest indice), depășirea producției la

sortimente de mase plastice și rășini sintetice (800 tone peste prevederi), de intermediari intre coloranți și medicamente (126 tone peste plan), săruri a- norganice (320 tone depășiri) și exploziv minier (25 tone suplimentar) sînt respectate punct cu punct, cu interesul și ambiția demnului scop pentru care întregul colectiv se simte antrenat. Trebuie amintit și efortul combinatului de a-și asigura piesele de schimb necesare utilajelor, domeniu în care s-a angajat să realizeze o depășire de 3.5 la sută. în cele două luni de la chemare, depășirea se ridică la 1 la sută.De amintit este angajamentul mobilizator al secției a șasea din efectivul căruia fac parte mulți tineri, aproximativ o treime — de a realiza peste plan 21 mi

lioane Iei. Dacă luăm în considerare faptul că această secție are o pondere și posibilități deosebite trebuie să apreciem hărnicia și entuziasmul acestor oameni. Este evident de asemenea, efortul de a înnoi și lărgi permanent producția, gama sortimentelor realizate. De altfel, întoreîndu-ne Ia obiectivele chemării, precum și la discuțiile purtate cu oamenii combinatului, această latură importantă de natură calitativă, a activității de aici se conturează cu claritate.Sporirea aportului cercetării științifice proprii Ia dezvoltarea producției prin introducerea în fabricație a 20 de noi sortimente devine zi de zi o realitate ce îmbracă forma produselor finite, gata ambalate spre a lua drumul beneficiarilor. Astfel. încă din ianuarie s-au realizat primele cantități de ierbicid selectiv, nou creat pentru legumicultura, cu denumirea de „Dino- fan 14“, care în această perioadă se pune la dispoziția agriculturii într-o cantitate sporită în vederea efectuării lucrărilor de pulverizare in timp optim.Un alt produs nou este rezor-
ADINA VELEA

(Continuare în pag. a Il-a)

H SURES«9
Admirație

Ninge înstelat. O lumină 
albă, cu petale vizibile și 
tremurătoare și am ciudata 
impresie că soarele s-a topit 
în așchii fine de pulbere. Un 
foșnet de adîncă liniște pe 
care îl aud undeva, printre 
tulpina înalte cu crengile la 
cingătoare, îmi " 
tul că cineva 
prin preajmă, 
ales al unei 
muzeu, iar eu , ,
de așa ceva, am totuși în față 
opera: barajul hidrocentralei 
Tarnița, o zveltă arteră de 
visuri și beton, un păstrăv de 
Someș Rece, uriaș, unduind 
valea, îngemănînd munții. 
Dar, mai ales, am imaginea 
concretă a acestei veritabile 
îndrăzneli, înaltă de aproape 
100 de metri, meșteșugită cu 
îndrăzneală și pricepere. Bul
gări de beton încă fierbinte, 
rămași așa cum au fost puși 
de mina celor care au con
struit, bulgări 
se topește ca

dă sentimen- 
trece mereu 
Este gindul 
treceri prin 
fiind departe

pe care lumina 
.. la atingerea ri
nei ființe, amintesc de om, de 
cel care a rămas aici prezent, 
dorind să gusta parcă această 
liniște albă. Constructorii — 
mineri, fierari-betoniști, șoferi, 
buldozeriști, screperiști, mun
citori, ingineri și maiștri, care 
și-au dăltuit aici glndurile ca 
într-o marmoră nemaipomeni
tă — se văd. Parcă vin din 
depărtări, de acolo unde sînt 
ei acum și, strecurîndu-se pe 
sub lumina albă, se opresc în 
fața marmorei de beton, pe 
care au îmblînzit-o cu mintea 
și cu brațele; într-un cuvenit 
sentiment de admirație pe 
care mi-l inspiră. Intre ei, 
tînărul inginer Vasile Rodina, 
un mai vechi prieten pe care 
l-am cunoscut cu ani în 
urmă pe Argeș — pe atunci 
el avea 16 ani; ne-am revă
zut apoi la Porțile de Fier — 
in vacanțele studențești pe
trecute alături de cei care îi 
trimiseseră la școli înalte 
pentru ca să ne reîntîlnim 
aici, la Tarnița, în primăvara 
lui 1971, cînd barajul încă nu 
exista, iar el, inginer de a- 
cum, avînd dorința fierbinte 
de a intra în profesie tocmai 
construind un baraj. Mi-a 
vorbit atît de acest vis al său 
incit am fost ispitit să-l în
treb ce sentimente are față de 
propria-i familie ? Dar poate 
că aici, pe Someș, noțiunea 
de familie are sensuri mai 
largi, mai generoase, redimen- 
sionate după generozitatea 
marii familii a constructorilor.

Dar Vasile Rodina nu se 
mai află pe Someș. A pornit 
anul trecut spre Sebeș, ade
menit de înălțarea unui alt 
baraj. Pe Someș a rămas, din 
acea perioadă de debut, ingi
nerul Constantin Toma, și el 
tînăr, în cea dinții confrunta
re cu profesia. El este cel 
care-mi relatează astăzi cum

Rodina n-a plecat pînă nu 
și-a văzut visul cu ochii, cum 
nopți de-a rîndul l-a surprins 
dind ocol barajului, pipăin- 
du-l, măsurîndu-i cu palma 
creșterea de peste zi. Con
stantin Toma, însă, e și cel 
care îmi vorbește despre efor
tul zecilor și zecilor de con
structori, nu mai puțin îndră
gostiți de baraj, nu mai puțin 
victorioși, pe care, deși mulți 
plecați, mi-i imaginez acum 
trecînd în rîndul acelor forțe, 
egale cu forțele naturii, de 
vreme ce au putut modifica 
ceva din geologia și geogra
fia patriei. Și mă gîndesc și 
la brigada de mineri betoni.ști 
a lui Petru Toșa, la chipul lui 
Pop Isai, a 
păstrează încă pietrele Brea
zului și Argeșului. In fereas
tra dinspre amintiri a memo
riei apar și chipurile dulghe
rilor Ion Duca, Vaier Ma- 
rincaș și Ion David, ale că
ror umbre înalte se profilează 
și astăzi pe ecluzele de la 
Porțile de Fier. Mă gîndesc 
la toți acești temerari oameni, 
ale căror fapte mă ajută să 
reconstitui ceva din esența, 
abnegația și dăruirea lor, pri
vite cu ochiul admirației.

ION ANDREIȚA

oșa, la chip-, 
cărui căldură o

Angela M,, elevă în clasa a Xl-a a unui liceu din București este premiantă de mulți ani. Rezultatele la învățătură deosebite, o comportare model, o pasiune constantă pentru matematică, activitate fructuoasă în organizația U.T.C. — în cîteva cuvinte, o elevă care deseori a fost dată colegilor ca exemplu. Discutam în aceste zile cu ea. Are în ochi o tristețe ciudată, care se accentuează, o tristețe pe care am aflat că nu o avea.— Știți, uneori am impresia că-mi pierd încrederea în mine, ne-a spus Angela. Nu mi-aș fi putut imagina vreodată că se va întîmpla asta, am fost întotdeauna sigură pe forțele mele, am . ’ .“.pe un teren solid, care nu-mi va ridica probleme atîta vreme cît învăț, cît muncesc cu seriozitate...— Totuși, din cîte știm ai și acum note foarte bune.— Da, însă parcă nu mai sînt eu. Am senzația că sînt împinsă de la spate, că succesul nu-mi aparține întrutotul, că, in fine, mi se știrbește puțin cite puțin din personalitate.Ce s-a întîmplat, de fapt, cu Angela M„ la cei aproape 18 ani ai săi, deci la o vîrstă cînd o- mul are nevoie poate mai mult decit oricind de conștiința capacităților și posibilităților sale 7 Treptat, într-o conversație cu ezitări explicabile din partea Angelei, parcurgem etapele unei drame aparent mici, care însă amenință să se transforme într-o dramă cu ecouri foarte ne

simțit permanent că pășesc
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Lucrările de întreținere avan-i 
sează pe zi ce trece

Foto, ȘT. WEISS |
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1974-ANUL PRODUCȚIILOR AGRICOLE 

RECORD ÎN TOATE DOMENIILE

vîlcea: Imperativele zilei —

RITMUL SI CALITATEA 
LUCRĂRILOR AGRICOLE

Zilele acestea se dovedesc insuficient de lungi pentru a permite agricultorilor vîlceni să e- xecute exemplar muncile — imperativ din cîmp. Aproape cincisprezece mii de tineri semnează zilnic condica de prezență, în cimp, odată cu ziua. Seamănă culturile din prima urgență (89 la sută din volum a fost executat), amenajează noi suprafețe pentru irigat (185 de hectare) refac sistemele deja existente (1918 hectare), plantează pomi fructiferi (22 000 gropi au și fost săpate), întrețin pajiștile (din 15 mii de hectare angajament, lucrările au și fost realizate pe cinci mii), fertilizează, amenajează solariile legumicole și transplantează răsadurile. Fără exagerare, ogoarele vîlce- ne aduc, în aceste zile, cu un uriaș stup.

„FIECARE TINAR, CINCI PUIEȚI 
PLANTAȚI"Inițiativa-chemare a uteciștl- lor din Olanu a găsit ecou în toate localitățile Vilcei. Iar alături de cooperatori participă la plantatul nucilor, merilor șl prunilor — mecanizatorii, muncitorii navetiști, elevii. Citeva răspunsuri primite la întrebarea pe ce suprafață au plantat tineri! în primăvara aceasta 7 : Maria Petrescu, secretara comitetului U.T.C. Olanu : zece hectare au fost planificate și toată suprafața a fost plantată. Angajamentul tinerilor prevedea două hectare, dar volumul lucrărilor executate însumează patru hectare. Marin Marinescu, secretarul comitetului U.T.C. Șutești : zece hectare planificate, toate zece plan-

tate de către tinerii comunei sprijiniți de mecanizatori și e- levi. Maria Ștefan. secretara comitetului U.T.C. Galicea: din 13 hectare prevăzute pentru n- ceastă primăvară, am plantat șase. Pentru restul nu avem puieți. In fiecare zi așteptăm la gară, numai că Agrosem Aiud întîrzie cu expedierea. De ce. oare 7 La Stănești, Zăteni și Berbești tinerii au plantat cinci hectare de coacăz negru, iar la Popești-Dăești, Nicolae Bălces- cu, Frincești și Olteanca, uteciș- tii au terasat 60 de hectare de deal și au săpat absolut toate gropile necesare. Acum, echipe special constituite lucrează la executarea plantării puieților.
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

Utecistul Johan Mark, fruntașul secției scule a Fabricii „Elecțrotimiș“ este un exemplu și în munca 
pe oare o desfășoară în cadrul organizației U.T.C. Foto : GH. CUCU

r

CERCURILE TEHNICO -APLI
CATIVE SIMT NEVOIA UNUI 
SPRIJIN MAI SUBSTANȚIAL

SPORT
Șl EDUCAȚIEIn societatea modernă, actuală,, caracterizată de o adevărată „explozie tehnică“, însemnătatea și rolul cercurilor tchnico-apli- cative considerăm că nici nu mai trebuie demonstrate. Ele constituie un cadru formativ deosebit de eficace in care tinerii iși pot insuși îndeletniciri practice, “----- ' ’ ' ' ' "Cum își duc existența aceste îndeplinească rolul 7Cercul tehnico-aplicativ de pe lingă asociația sportivă „Petrolul“ a I.C.P.T.G. Cimpina — aero și navo modelism — are 24 de membri, elevi și muncitori Responsabilul cercului este tehnicianul Anania Moldo vana, maestru emerit al sportului. Printre animatorii cercului se numără și tînărul Alexandru Bu- cin, inginer electronist. Se muncește cu rîvnă, se obțin rezultate bune. .Mulți tineri, în special elevi, pe lingă faptul că au învățat să construiască aeromo- dele. și-au însușit și tehnica pilotajului, s-au inițiat în arta zborului. Un cerc tehnico-apli-

folositoare in muncă și in viață, cercuri ? Cum sint sprijinite sâ-șicativ, deci, care creează destine, determină opțiuni profesionale. De fapt, ce se învață, mai exact,
VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a lll-a)

Comentarii, cronici, 
știri din actualitatea 

sportivă

o ÊJi fi O)

plăcute în viața interlocutoarei noastre.De un an, părinții — tatăl inginer, mama doctoriță — i-au luat meditatori. Meditator la română, meditator la fizică, meditator chiar și la matematică, materie în care Angela — după propria afirmație a profesoarei

puțin specializat, în afara școlii.Angela :— Cred că aici e vorba numai de un anumit orgoliu al părinților mei, intrați într-o concurență, pe care eu nu o doresc, cu cîțiva vecini și cunoștințe. In cercul respectiv, instaurat părerea că niște s-apă-
SPRIJINUL

CU ROL
FRÎNÂ• • • - o- pede la liceu, care predă acest biect — se poate întrece de acum cu orice absolvent al unei facultăți de specialitate. Era n '- voie de meditatori, care îi răpesc fetei trei după-amieze săp- tămînal ? La întrebarea noastră, diriginta Angelei M. răspunde cu o negație. Nu, Angela nu a- vea nevoie de o impulsionare suplimentară, ea este și așa o elevă eminentă, are putere de muncă și, lucrul cel mai important. dovedește o dragoste constantă pentru învățătură, toate la un Ioc excluzînd necesitatea unui sprijin mai mult sau mai

rinți care se respectă, care au și niște posibilități materiale bune, trebuie să angajeze neapărat meditatori copiilor lor a- flați pe băncile școlii, fie că a- ceștia au sau nu au nevoie de așa ceva. In concepția lor, o familie este cu atît mai demnă de respectul și poate de invidia altora. cu cit își înconjoară mai des copilul cu proptele plătite. Meditatorul ar fi, deci, un argument al posibilităților părintești, dar și al grijii . acestora pentru viitorul copilului... Vedeți, eu asist intr-un fel la o Întrecere în acest sens între dl-

feriți părinți, o întrecere care mie nu-mi slujește, ci dimpotrivă. N-am nevoie de meditatori. Prezența lor la masa mea de lucru mă irită, e pe cale chiar să mă inhibe.— Ai spus și părinților lucrurile astea ?— Le-am spus. Nici n-au vrut să audă. Tata mi-a ținut și o teorie. Susține că un meditator imi este necesar, chiar dacă în prezent nu-mi dau seama de aceasta. Bine, dar eu am trei. Părinții le plătesc săptămînal 210 lei, cîte 70 de lei fiecăruia. Știți, cu fiecare dintre ei studiez cite două ore săptămînal. Bineînțeles, in afara pregătirii lecțiilor zilnice...Cunoscînd situația școlară a Angelei M., rezultatele sale, u- nanim apreciate la liceu încă de pe vremea cînd... nu avea meditatori. sint.em înclinați să-i dăm dreptate. De un an de zile, de cînd cei trei meditatori se perindă, împotriva voinței elevei, prin casa familiei M., Angela nu mai are timp pentru a participa la unele activități organizate cu clasa, nu mai are vreme să se plimbe cu colegii, pînă și duminicile îi sînt mutilate.Am căutat să discutăm și cu părinții.— Consider că e de datoria mea să iau toate măsurile pentru a preîntîmpina orice neajuns posibil — spune tatăl. Tocmai
DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a Il-a)

„Hala de pește", o știu toți cei care au 
trecut recent prin Obor, nu mai există. 
Dăinuind cu cîteva săptămîni mai mult de- 
cît maghernițele din |ur, „hala de pește" 
ne dase la un moment dat impresia că i se 
destinase o altă soartă, dar iată, n-a fost 
așa ; n-a fost vorba decît de o amînare, 
ofensivei noului neputîndu-i rezista nici a- 
cest reper, întrucîtva mai arătos, al ve
chiului comerț oborean. A dispărut totul sub 
lama buldozerului pornit să așeze și aici 
imaginile moderne, ale prezentului.

Nu sînt dintre aceia cărora, indiferent 
de situație, demolările le stîr- 
nesc nostalgia . înțeleg prea 
bine că o astfel de operație 
este strict necesară în așeza
rea orașului pe structuri de 
civilizație superioare și mai 
știu că, din variate și întemeiate motive, 
demolarea poate, afecta nu numai ceea ce 
a devenit cu evidență inutilizabil și peri- 
piaț ci, uneori, chiar și cîte o construcție 
încă validă, încă rezistentă, încă utilizabilă. 
Arhitectura își are legile ei.

Un lucru nu mi-e clar totuși în cazul dis
părutei hale. Cu destul de puțină vreme 
mai înainte de obștescul ei sfîrșit, construc
ția aceasta fusese supusă, cum bine se știe, 
unei serioase opere de renovare. Hala 
schimbîndu-și și profilul căpătase un as
pect oarecum acceptabil și bănuiesc că lu
crările acestea de modernizare nu s-au fă
cut, așa, pe degeaba, ci ne-au costat ceva 
bani. Cîți - mii, zeci de mii, sute de mii, 
mai mult ?- nu cunosc. N-am încercat să 
aflu fiindcă la urma urmei nu asta con
tează, nu de sumă se leagă frămîntarea

mea, ci de ceea ce s-a întîmplat cu ea, cu 
banii cheltuiți pe

NICOLAE ARSENIE

mea, ci de ceea ce s-a intimai
banii cheltuiți pe lucrările de renovare.

Hala de pește nu-i, din păcate, un exem
plu singular. Cineva îmi relata o poveste 
mai veche, dar asemănătoare, cu un bufet 
expres, pare-mi-se, care a fost demolat la 
numai cîteva săptămîni după ieșirea dintr-o 
reparație al. cărei .cost fusese destul de ri
dicat. Nu sînt însă de nebăgat în seamă 
nici cazurile, mai frecvente, ale unor 
construcții de mai mici dimensiuni pe care 
azi le supunem unor restructurări și prime
niri adesea pretențioase, pentru ca, foarte 

curînd, din /
......... să renunțăm, să ne dispensăm 

de ele.
Planul de

fiecărei localități este o operă 
care nu se decide peste 

noapte. Perspectiva în care se lucrează se 
măsoară în ani, iar etapele de înfăptuire 
pot fi cunoscute nu numai de arhitecți și 
constructori, ci și de către cei care - prin 
atribuțiile lor - se pronunță asupra lucră
rilor de renovare. De ce atunci luxul acesta 
de-a azvîrli bani în vînt, de a-i preface în 
moloz numai pentru că, vorba ceea, uneori 
stìnga nu știe ce face dreapta ? De ce să 
ne îngăduim risipa aceasta, prin renovări 
făcute numai pentru că în bugetele unor 
instituții figurează și un astfel de capitol, 
cînd ea poate fi evitată ? Simplu : printr-o 
mai bună informare a factorilor interesați, 
printr-o mai gospodărească coordonare a 
acțiunilor.

Stìnga poate și trebuie să știe întotdeauna 
ce face dreapta. Și viceversa. Fiindcă de 
asta deasupra amîndurora se află, mai în
totdeauna, un cap.

rațiuni temeinice,

sistematizare al

y
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FESTIVALUL NAȚIONAL AL ARTEI 
STUDENȚEȘTI, EDIȚIA A IX-A APORTUL «film Două opinii despre:

0 VIBRANTA Șl TINEREASCA CERCETĂRII 1
„PROPRIETARII"

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICE
(Urmare din pag. I)

omagiu sărbătoririi celor trei decenii de la EliberareNu mult după începerea anului universitar in facultăți, institute, centre universitare, cîteva mii de studenți artiști a- maton au alcătuit un frumos preambul Festivalului național .al artei studențești — mani- 'testare purtînd anul acesta numărul nouă. Aceasta a presupus: ore dedicate elaborării unor repertorii reprezentative pentru mișcarea artistică studențească, depistării talentelor, repetițiilor, verificărilor pe scenele cluburilor și caselor de cultură, în fața colegilor, a dascălilor, în turnee. Toate pregătirile și realizările formațiilor artistice s-au dorit a fi de o aleasă ținută, cu puternică forță educativă în masa studenților, acesta fiind obiectivul primordial al activității cultural artistice stabilit de Conferința a IX-a a U.A.S.C.R. Sărbătoarea artei studențești — cu o durată de aproape un an universitar -- omagiază cele două mari evenimente ale anului 1974, ale țării : aniversarea a trei decenii de la eliberare și Congresul al Xl-lea al Partidului.Iată-ne acum aflați doar la puține zile distanță de momentul în care se va da prima lovitură de gong anunțînd începutul festivalului național, același gong va vesti, peste o lună, încheierea lui.Gongul inaugural bate, în 22 martie, la Oradea, întrunindu-i aici, pentru trei zile, pe studenții creatori — indiferent dacă au debutat sau nu tr-un colocviu lucrările lor vor muncă și viață lupta clasei
editorial — înde literatură ; aborda teme de inspirate din muncitoare, sub

conducerea comuniștilor pentru transformarea revoluționară a societății, prezența tineretului în această activitate.Va prelua ștafeta concursului Timișoara, care găzduiește secțiunea formațiilor corale, instrumentale și vocale, între 29 și 31 martie. Se preconizează participarea a peste 500 de studenți din toate centrele universitare. O noutate : în afara concursului vor prezenta spectacole formații ale elevilor, ale tinerilor muncitori, iar spectatorii vor fi nu numai studenți și profesori, ci și muncitori, elevi, oameni din întreprinderi.Intre 5 și 7 aprilie, Ia Iași se întilnesc folcloriști într-un festival consacrat celor mai bune formații folclorice din centrele universitare. în paralel, la Suceava. Societatea studenților folcloriști organizează un colocviu la care se anunță participarea cu comunicări de specialitate a membrilor societățiiIntre aceste secțiuni, la Cluj, vom fi invitați la Festivalul ci- necluburilor studențești și Expoziția grafică, dențesc martie, lui de gazde.Centrului universitar craio- vean îl revine îndatorirea de a oferi scene Festivalului teatrului studențesc și recitalurilor de poezie, montajelor literare — între 12—14 aprilie — repertoriile formațiilor fiind alcătuite din dramaturgia contemporană românească, spectacole colaj sau montaje de versuri revoluționare și patriotice.

scena festivalului patru mii de stu- Alte mii de stu- spectatori. după face oficiul de

națională de artă foto- la Salonul național stu- de artă între 29—31 clujenii oficiindu-și ro-

A șaptea secțiune a festivalului o patronează Centrul universitar București : intre 19—21 a- prilie — Festivalul formațiilor de estradă, muzicală ușoară și brigăzi artistice de agitație, a- vind repertoriul alcătuit din piese românești, precum și cel puțin o creație originală studențească.în total, pe vor urca circa denți finaliști. denți vor fi cum alții vorgazde, întrucît se preconizează ca participanții la festival să fie invitați la mese rotunde, întil- niri cu colegii din facultăți, cu tineri din întreprinderi, să viziteze orașele și împrejurimile.La ora actuală, organizatorii — Consiliul U.A.S.C.R., sprijinit de M.E.I. și de Consiliul Culturii și Educației Socialiste— pun la punct detaliile desfășurării festivalului, problemele administrative, se formează juriile. Să le urăm succes — deocamdată, organizatorilor. ca peste o săptămînă să participăm la deschiderea festivalului.
L. LUSTIG

cina pentru industria de prelucrare a cauciucului din care se vor livra 200 tone în acest an. Crezolul, din care se vor livra 2 000 de tone, precum și noile tipuri de rășini și presături industriale, necesare în industria construcției de autoturisme sînt. de asemenea, într-o fază de studiu avansată.Discutînd cu Constantin Faina, secretarul comitetului U.T.C. al combinatului, am aflat marea a constituit un puternic pentru toți chimiști.— Printre acțiunile tineretului aș aminti mobilizarea la concursurile profesionale care vizează perfecționarea în meserie și în special „Olimpiada chimiștilor", iar pentru meseriile legate de întreținerea instalațiilor noastre complexe,concursurile pentru strungari,lăcătuși-mecanici, electro-meca- nici etc. Tinerii membri ai cercului de creație tehnico-ști- ințifică și-au stabilit la rîndul lor cîte o temă tehnică ce va fi rezolvată în 1974. Ing. Marius Matieș. de pildă, a contribuit la realizarea produsului „Dirio- fan 14" iar la terminarea lucrărilor pentru crearea rezorcinei. ing. Gheorghe Seghete s-a ocupat de punerea la punct a instalației pentru ca să se obțină a-

că che- imbold tineriispecifice

ceste produse de calitate superioară. Un angajament al tinerilor e ca fiecare dintre ei contribuie lunar cu 6 ore muncă voluntar-patriotică fectuarea unor lucrări de ducțieVizitînd secția a șasea, se produc pest 70 de sortimente de bachelită și rășini am ‘găsit la locurile de muncă cheie numeroși tineri. Operatorul chimist Gheorghe Hoju este angrenat în realizarea unor produse noi. Șefii de echipă de întreținerea utilajului din secție, Lucian Braniște, Lucian Barciu, Cornel Suciu veghează ca producția să nu sufere nici o pierdere de timp din cauza defecțiunilor funcționale ; am cunoscut un tînăr inginer, șef al secției amoniac și azotic, Lucian Toncianu, îndeplinește o muncă de importanță, spre mulțumiră tuturor. Tot aici operatorii miști Nicolae Bîrcea, Pandrea. maistrul Dumitru se bucură de respectul muncitori experimentați și nădejde cu toate că anii sint încă puțini. Caracteristic este și faptul că în secțiile cheie activează și organizațiile U.T.C. fruntașe — 5, 27. 8, 18, 23, 7 și 28— care au ocupat primele locuri în întrecerea utecistă „Tineretul— factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“.

să de la e- pro-unde

mecanic acid care marechi- Vasile Pică unor de lor

PROPRIETARIII readuce pe ecrane în formulă artistică a anchetei cinematografice mediul uzinei ca loc al apariției, experimentării și eficienței noului. O problemă tehnică nouă devine astfel o problemă de etică, noul intră frontal în conflict cu vechiul, schimbfndu-se nu numai procese tehnologice, ci și mentalități. Scenariul acestui film este scris de un tînăr ziarist, Mihai Creangă și de un tînăr regizor Șerban Creangă, aflat la cel de al treilea film al său.„Lumea se schimbă. Chiar noi o schimbăm. Dar vezi că uneori mi sa pare că tocmai noi uităm să ne schimbăm“, spune la un moment dat unul din personaje, rezumind ideea filmului. Conflictul declanșat intr-o mare întreprindere constructoare de mașini vizează nu atit un efort de producție suplimentar cit optica greșită a unor membri din comitetul de direcție ce trăiesc ancorați în umbra unor vechi succese. Există demagogia subtilă a rezistenței la nou în numele unei așa-zise experiențe devenite cu timpul scop în sine, capabilă să Întrețină doar orgolii mărturisite sau nu. Un efort trecut, unul real, încununat dc succes i-a obosit pe unii și i-a înfumurat pe alții în- tr-atît încit iși justifică eșecurile de azi prin reușitele de ieri. Nu toți, desigur, din același motiv. Unii sînt leneși, alții carieriști, alții pur și simplu incapabili. Un singur efort îi mai unește: împotrivirea la nou, Ia ceea ce trebuie și poate fi făcut altfel. Filmul PROPRIETARII ne prezintă un caz interesant în care cantitatea producției devine Ia un moment dat

demagogie. O uzină poate produce mult, depășindu-și planul, dar produce mașini — este vorba de excavatoare mecanice — a căror eficiență tehnică este foarte scăzută. Niște merite vechi — uzina a fost construită pleeîndu-se de la un mic atelier de reparații — sînt folosite pentru a eluda un impas actual. Răbufnesc animozități, apar seisme morale, din „proprietar“ al uzinei, adică din membrul al întregului colectiv de muncă, cîte unul crede că el este singurul „proprietar“ al ideilor care să asigure bunul mers al producției, unicul depozitar al înțelepciunii. Ceea ce la personajul Roateș — sub conducerea căruia s-a dezvoltat uziria — este doar un exacerbat orgoliu, omul trezind că poate salva totul datorită capacității sale de bun organizator, la directorul Mate- escu e c manifestare flagrantă ode incapacitate dublată de detestabilă lașitate.Rezolvarea conflictului nu constituie numai introducerea fabricație a unui nou modei excavator, ci și schimbarea unor mentalități pentru că — subliniază filmul — în societatea noastră socialistă sintem ade- vărați „proprietari“ ai uzinelor noastre numai raportîndu-ne e- forturile muncii la finalitate. Sau, cum afirma nu demult un scriitor „nu e destul să produci, trebuie să produci lucruri bune, care să nu se simtă umilite de

O în de

lucruri produse daaceleași alții“.Modalitatea se pare că este adecvată temperamentului artistic al tînărulul cineast Șerban Creangă. în filmele „Căldura“ și „Așteptarea“ el a încercat claviatura unui lirism ale cărui nuanțe, Insă, nu și-au găsit o adecvată expresie cinematografică. Era vizibil că regizorului îi reușesc în special confruntările deschise. EI este foarte atent la „ceea ce spune“ filmul său, și mai puțin la felul cum o face.Dacă rămîne ceva de reproșat acestui film al său este felul cum sînt reprezentate personajele a căror mentalitate discutabilă este necruțător supusă a- tenției noastre. Regizorul a rămas tributar concepției că ele trebuie neapărat arătate ca niște caricaturi ce-și desconspiră, chiar, și după felul cum își aprind țigara, tarele morale. Ce mai este nevoie atunci de „conflict“ dacă de la prima lor apariție știm cine sînt „vinovății“ ?Dacă pînă nu demult în filmele noastre personajele negative păreau cele mai complexe, in PROPRIETARII cele pozitive reușesc prin autentica și subtila lor evoluție să se impună. Este aici desigur și meritul in- terpreților nnor asemenea rolurit Ștefan Iordache, Ștefan Mihă- ilescu-Brăila, Erneșt Maftei. Aurel

filmului-anchetă

Giurumia si Vasile Ichim.

RITMUL ȘI CALITATEA
(Urmare din pag. I)Și, fără îndoială, operativitatea cu care se plantează acum va avea efect asupra creșterii procentului de prindere, adică asupra închegării plantației, asupra grăbirii intrării acesteia pe rod.

ÎN SOLAR SE PLANTEAZA 
VARZA TIMPURIELa Băbeni, în imediata vecinătate a șoselei, trei hectare și jumătate de solar a fost învelit cu folie de polietilenă. Pătrundem înăuntru: e cald ca într-o seră. Inginera Angela Enache precizează: „Dimineața, cînd a- fară sînt doar 1-2 grade, termometrele din interior indică 10-12 grade. Așa se și explică faptul că am pornit la plantarea răsadurilor de varză timpurie, iar pe la începutul săptămînii viitoare* vom continua cu răsadurile de „tomate“. Pămîntul este foarte bine pregătit iar ambiția legumicultorilor de aici este să realizeze două recolte de pe suprafața amenajată pentru solarii — una timpurie și cealaltă ca... trufanda de toamnă.

se întăresc malurile rturilor și torenților de deal și munte. „La nivelul județului, ne spunea tovarășul Ilie Boagiu, director adjunct al Direcției generale județene pentru agricultură, zilnic, cel puțin o sută de hectare sînt redate circuitului agricol cu o fertilitate sporită. Astfel spus, zilnic se întreprinde ceva concret pentru a obține un plus de recoltă echivalent cu zece vagoane de porumb“.Pentru aceasta, adică pentru obținerea unui spor de producție. lucrează tinerii vîlceni cu o dăruire deosebită.

RITM MEDIU ZILNIC: 100 DE 
HECTARE REDATE CIRCUITU
LUI AGRICOL CU FERTILITATE 

SPORITADesecările, amenajările pentru irigații și combaterea eroziunii constituie obiectivul muncii pentru cîteva mii de tineri din comunele vîlcene. Peste tot se amenajează, spre a fi irigate, suprafețele din vecinătate și a celor mai neînsemnate surse de apă. Surplusul lor de producție se dorește obținut și înmagazinat. Așa se face că, în timp ce la Drăgășani, Ionești, Orlești, Irimești și în alte 18 localități din vecinătatea Oltului și Olte- țului, tinerii participă, împreună cu ceilalți membri cooperatori și mecanizatori, la curățirea canalelor și extinderea u- nor sisteme mari de Irigații, la Olănești, Stănești, Șutești, Făurești, Livezi și în alte aproape 50 de cooperative agricole oamenii taie canale pe suprafețe chiar și mai mici de o jumătate de hectar pentru care un fir de aDă, care pînă acum se pierdea cine știe unde, va deveni sursă de irigare a porumbului sau legumelor. Concomitent, prin lucrări de amploare se previn băltirile și inundațiile. Se sană canale pentru drenarea apelor și

„VOM LUCRA 50 DE HECTARE 
SEMĂNATE CU PORUMB"Inițiativa aparține tinerilor de la întreprinderea de talpă pentru încălțăminte din cauciuc. Din proprie inițiativă ei au solicitat consiliului de conducere de la booperativa agricolă să li se repartizeze 50 de hectare ce vor fi semănate cu porumb de a căror recoltă să răspundă. In timpul liber, ei s-au angajat să execute lucrările de întreținere necesare. „Cei 1600 de uteciști ai întreprinderii noastre, ne spunea Tudor Mihai, — secretarul comitetului U.T.C., au fost. repartizați pe echipe, fiecare e- chipă participind la executarea fertilizării suprafeței ce ne-a fost repartizată și avînd în grijă cultura de pe circa 2,5 hectare de porumb de la semănat și pînă la recoltat“. Ceea ce se impune subliniat este faptul că tinerii de la .I.T.I.C. nu numai că și-au însușit cifra de plan privind producția medie, dai s-au angajat, ca în cadrul întrecerii, să depășească planul cu cel puțin o jumătate de tonă la hectar. întrecerea a fost declanșată sub genericul „Pentru cea mai mare producție“.Se așteaptă ca inițiativa ute- ciștilor de la I.T.I.C. ~ să fie preluată și de tor unități industriale țului Vilcea....Cincisprezece mii din satele județului Vîlcea află acum angajați în executarea exemplară a lucrărilor agricole de primăvară. în activitatea lor, pe primul plan se află ritmul și calitatea muncilor pe care sînt chemați să le realizeze. Și ei se află angajați în întrecerea declanșată, la chemarea- secretarului general al partidului, ca 1974, să fie anul producțiilor agricole record în toatp domeniile.

O serie de concerte interesante, grupate sub titlul „Concerte educative“ au loc de mai mult timp în majoritatea centrelor muzicale din țară. Realizate cu concursul unor artiști de prestigiu, ele se bucură de atenția consecventă a ascultătorilor, intrînd, putem spune. în tradiția vieții noastre de concert.• Filarmonica din Bacău, una dintre primele instituții muzicale care a organizat concerte de acest gen, prezintă vineri 29 martie, ora 20. la sediul său, un concert dedicat tineretului, susținut de tineri interpreți. Veți putea audia poemul simfonic „Preludiile“ de Liszt, în tălmăcirea dirijorului Horia An- dreescu, student în anul de specializare la Conservatorul prian Porumbescu" din rești. Violonista Elena studentă la Conservatorul „George Enescu" din Iași, susține dificila parte solistică a concertului de Brahms, piatră de încercare în literatura viorii. Programul mai cuprinde concertul pentru harpă și orchestră in Si bemol de Haendel, interpretat de tînărul harpist Ion Ivan Romcea și „Poem eroic“ de Re- mus Georgescu. compozitor ce împletește în mod armonios activitatea de creație cu cea de șef de orchestră, fiecare din prezențele sale componistice fiind cald primite de public.• La Craiova. din multitudinea manifestărilor artistice cu caracter educativ, reținem concertul pentru tineret elevilor școlilor medii, avea loc sîmbătă 23 ora 12. Programul este din „Suita nentru orchestră“ de Iacob Mureșianu compozitor înaintaș, cu puternice influențe folclorice în creația sa. „Simfonia a III-a“ de Bruckner și celebra pagină mozartiană — „Concertul pentru pian și orchestră“ in Re minor — în interpretarea lui Dan Grigore. Concertul va ti condus de Ovidiu Bălan, dirijor la Filarmonica din Bacău, ale cărei apariții certifică seriozitatea mersului către maturizarea artistică. Concertul este prefațat de comentariul criticului Gheorghe Fabian. secretar muzical al Filarmonicii.• Studenții clasei de operă a Conservatorului „Gheorghe Dima". vor interpreta in colaborare cu soliști ai Operei din Cluj. în premieră, opera „Pădurea vulturilor" de Tudor Jarda,

pagină închinată luptei pentru libertatea poporului nostru. Amintim că și Conservatorul bucureștean pregătește premiera acestei opere.Tot la Cluj, violonistul Cassiu Barbu și pianista Ninuca Oșanu Pop vor interpreta marți 26 martie, un program alcătuit integral din lucrările lui George Enescu.• Și la Iași studenții sînt pre- zenți pe podiumul sălii de concert al Filarmonicii. In cadrul stagiunii de concerte camerale inaugurate încă de anul trecut de Conservatorul „George Enescu“ din Iași, violoncelistul Dan Prelipceanu, acompaniat la

forma într-un autentic eveniment artistic. Alături de stu- denți, mulți tineri ieșeni se vor bucura de interpretarea muzicii sugestive, accesibile a „Tablourilor dintr-o expoziție“ de Mussorgski in strălucitoarea versiune a lui Ravel, ca și „Simfonia a de Brahms monumental ternează cu cantilena i guroase.• La Timișoara, Filarmonica prezintă duminică 24 martie un concert pentru tineret condus de dirijorul sibian Henri Selbing. Din program remarcăm suita

de i IlI-a" în Fa major edificiu simfonic I în care lirismul al- expresia dramatică, cu accentele vi-

„Ci- Bucu- Popa,

dedicat ce va martie alcătuit

I

Drăgășam tinerii alale jude-de tineri se

Sprijinul cu rol de... frină
(Urmare din pag.de aceea i-am angajat tori. Cind e vorba de nostru, noi nu ne uităm _______ ,de altfel Angela e singurul nostru copil și avem o datorie față de ea. nu ? Bine, cei de la liceu susțin că n-are nevoie de meditatori. Dar măsura noastră mai are un scop: să-i umplem timpul liber. Angela se află la virsta critică, cine știe ce i se poate întimpla în afara zidurilor casei, mie de pildă nu mi-ar place s-o văd în grupuri cu unii sau cu alții, nu-i cunosc într-atîta colegele, colegii, prietenii, ca să-mi pot pune mîna în for pentru ei. Și la urma urmei. aceasta e problema noastră. nu interesează pe nimeni ce se întîmplă în familia mea !— Mai au și alții meditatori — intră în discuție și mama Angelei. Dacă au și alții, credeți că ni se poate găsi o vină ‘din faptul că ne preocupă și pe noi problema aceasta ? Nu putem rămîne mai prejos. Iată, vă vorbesc cu toată sinceritatea. Știu, Angela e o fată bună, dar o meditație, două în plus nu-i vor strica.iată, însă, că Angela M. se sim-

l)medita- copilul la bani,

se

te nedreptățită, lovită în demnitatea ei de elevă capabilă, îș; vede știrbită personalitatea de această concepție. Mai mult, intuiește neîncrederea tatălui în seriozitatea ei, în caracterul ei. în capacitatea sa de a discerne binele de rău, de a privi viața cu ochii săi și de a păși prin ea cu propriile picioare. Oare, pu- nînd la îndoială suportul moral al colegelor și prietenilor ei, in mijlocul cărora tatăl se teme s-o vadă, grija părintească nu transformă în jignire ?De altfel, colegii Angelei au remarcat la ea o transformare. Nu mai este fata veselă, zglobie, pe care o cunoscuseră cînd- va. Deseori o surprind căzînd pe ginduri, închlzîndu-se tot mai mult în sine. îndepărtîndu-se de ei. înstrăinîndu-se. Și. cu toate astea, se pare că familia nu dorește să renunțe la poziția ei. la „soriiinul“ său cu un evident rol de frînă în drumul Angelei în viață. Se poate face ceva pentru Angela. dar și pentru alti tineri cărora dădăceala excesivă, sprijinită pe concepții și orgolii anacronice. Ie face drumul nu mai drept, ci dimpotrivă. mai sinuos ? Iată. într-a- devăr, un subiect de... meditație.

Invitație
la concert

pian de asistenta Yvonne Piede- monte, va interpreta seînteieto- rul „Rondo“ de Bocherini. „Cin- tecul de dor“ scris de Grigore Ghidionescu, lucrarea „Impresii dramatice" de Zimermann care-i va solicita din plin calitățile de sensibilitate și profunzime precum și „Sonata" de Prokofiev, punctul torte al programului. In partea a Il-a a recitalului care va avea loc marți. 19 martie, ora 20, pianista Corina Condrea, și ea studentă la Conservatorul ieșean, va susține un program alcătuit din lucrări de o mare varietate stilistică, de la Bach la Prokofiev, de la Faure Ia Achim Stoia. Problemele de construcție și adîncirea expresiei pe care le va pune muzica lui Bach. vor alterna cu cantabilitatea intimă a „Nocturnei" de Faură. cu specificul stilului prokofievian și cu reliefarea filonului folcloric din muzica lui Achim Stoia.Fără îndoială că sub bagheta inspirată a lui Ion “ concertul educativ din stagiunii pentru studenții versității, care va avea loc joi, 21 martie, ora 20,30. se va trans-

cu

Baciu, cadrulUni-

„La piață“ de Mihail Jora, impregnată de pitoresc și farmec coloristic și „Concertul pentru vioară și orchestră" de Ceaikov- ski, avind ca solistă pe violonista iugoslavă Stoika Milanova. Căldura sentimentului pe care-1 degajă cîntul expresiv al viorii în concertul lui Ceaikovski, vor fermeca încă odată pe ascultătorii dornici să confrunte marile modele cu viziunea interpretativă a solistei iugoslave.Cunoscuta operetă ..Casatrei fete“ de Franz Schubert va incinta pe auditorii din Ciacova, cu ocazia spectacolului pe care soliștii și orchestra Operei din Timișoara il vor susține sub bagheta tînărului dirijor Bujor Hoinic, în ziua de 19 martie.• Studenții claselor de canto ale Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din București continuă. in cadrul Studioului de operă și concerte, seria spectacolelor recent inaugurate cu opera ..Fiica regimentului“ de Donizetti. în regia conferențiarului Anghel îonescu' Arbore, sub conducerea muzicală a conferențiarului Grigore Iosub.

La 22 martie ora 20, în sala „George Enescu“ a Conservatorului bucureștean, va avea Ioc un „Concert de concerte" susținut de studenții claselor de interpretare, acompa- niați de orchestra simfonică a Conservatorului, dirijată de Cristian Mandea!, student în anul IV al secției de dirijat. Cunoscutul „Concert nr. 1“ in Mi bemol pentru pian și orchestră de Franz Liszt va fi interpretat de tînărul Dan Poenaru iar „Concertul pentru vioară și orchestră" de Ceaikovski îl vom audia ‘în viziunea lui Vladimir Nemțeanu. Programul care mai cuprinde și „Uvertura tragică" de Brahms va solicita intens temperamentul romantic al tinerilor interpreți și va constitui, credem, o nouă reușită în seria manifestărilor organizate de Conservator.Continuînd ciclul concertelor educative inițiate de Conservator în colaborare cu Radio-tele- viziunea română, în studioul din str. Nuferilor, evenimente ce se bucură de un public constant și de o deosebit de favorabilă apreciere, duminică. 24 martie, ora 11. va avea Ioc concertul corului „Madrigal", dirijat de Marin Constantin, cu un program alcătuit în exclusivitate din lucrări românești dedicate de compozitori din diferite generații, acestei formații corale. Dincolo de desfătarea pe care ne-o oferă fiecare intîlnire cu „Madrigalul“ concertul este și mai atractiv prin conținutul programului său divers și reprezentativ pentru școala românească de compoziție. Comentariul susținut de muzicologul Grigore Constantinescu va călăuzi publicul in receptarea diversității de modalități expresive pe care o promite programul anunțat.Ne-ar bucura, dragi cititori, să știm că ați dat curs invitației noastre de a lua parte la concertele organizate special pentru dumneavoastră. Rubrica vă stă la dispoziție pentru a vă spune părerea în legătură cu muzica ascultată, cu interpretarea ei, cu programul concertelor, cu preferințele dumneavoastră și în general cu tot ce poate constitui subiectul unui dialog mai viu pe această temă.
HRISANTA PETRESCU

t.

TUDOR STÄNESCU

2 Filmelor noastre de actualitate li s-a reproșat adesea înclinația eufemistică de a trata tema fabricii și a șantierului. Nu poate fi vorba de o' astfel de obiecție in cazul filmului „Proprietarii“. Sobrietatea construcției, laconismul expresiei și realismul acestui film sint garanția discutării cu gravitate a unor probleme actuale ale construcției socialismului. Tonul critic al filmului ocolește accentele extremist a- cuzatoare. demonstrația riguroasă ține seama de implicațiile umane mai nuanțate.O fabrică este scoasă fruntașă mulțumită efortului vanitosului director de a măslui cifrele de plan. Directorul, abil și superficial. se folosește de prerogativele sale pentru a substitui interesului colectiv de a realiza produse de calitate, pe cel personal, de a se remarca spectaculoase depășiri de plan. Abilul director Mateescu să-și asigure sprijinul secretarului județenei de partid. Roateș. Lupta cu minciuna este începută de intransigentul inginer Dan și dusă la izbindă de oamenii fabricii, indignați de abuzurile conducerii : „proprietarii“. Lupt? muncitorilor pentru descoperirea adevărului este destul de anevoioasă. Există încă o mentalitate a „succesului" înrădăcinată chiar in conștiința secretarului de partid Roateș. comunist cu un exemplar trecut de luptă, orbit Insă acum de fascinația puterii. Această fascinație a puterii îl pierde pe directorul Mateescu: conducătorul narcisist, care vrea „să iasă bine“, care se îndepărtează de interesele celor mulți. face greșeli după greșeli. Mai există în preajma celor supuși tentației succesului cîțiva detestabili servili, impostori și demagogi, care încearcă să mențină falsa

prinștie

reolă a fabricii, care încearcă să împiedice demersurile demascatoare ale celor mulți.Filmul este, în felul său, o gravă discuție despre putere șî adevăr. Condiția conducătorului politic și a celui de fabrică stă sub semnul unei uriașe responsabilități: el nu trebuie să piardă legătura cu cei care l-au ales, el trebuie să simtă mereu palpitind pulsul real al vieții. Greșelile sale prejudiciază o mare colectivitate umană.Spuneam că „Proprietarii“ este un bun film de actualitate. In sfîrșit nu mai întilnim ambianțe somptuoase pretutindeni, aparatul filmează cu îndrăzneală molozul și casele dărăpănate. Acestea nu trebuie ascunse, ne aflăm intr-o etapă în care trebuie mobilizate forțele pentru înlăturarea și înlocuirea lor. Firescul dialogurilor este cîștig al filmului, acest aflindu-se pină acum in observațiilor critice.In afara personajelor ____plexe, ferm conturate (inginerul Dan, Roateș) există cîteva siluete palide, ca grațioasa ingineră Natalia, decorativă și atita tot. sau personaje șarjate ca cele interpretate de M. Mereuță și Ștefan Bănică. Șarjează puțin și Octavian Cotescu, specializat de la o vreme in tindu-și uneori scena teatrului Cațavencu.„Proprietarii" reușită a lui Șerban Creangă (regizor și scenarist împreună cu Mihai Creangă). Premiera „Proprietarilor" a avut loc la numai cîteva săptămini distanță de premiera filmelor Cristianei Ni- colaie și a lui Radu Gabrea, semn că tinăra generație de regizori lucrează cu seriozitate, că ea se afirmă temeinic.

un alt capitol atențiacom-

„negativi“, ros- replicile ca pe unde-1 joacă peeste desigur o

DANA DUMA

ÎNTREPRINDEREA „acumulatorul
cu sediul in București, b-dul Biruinței nr, 98, sec. 3 telefon 35 41 00,

interior 141 sau 167n
angajează urgent următoarele categorii de muncitori :

■
a
a
a
a

a

m'ncare) haine de protecție, concediu su
plimentar. La circa 1 an după dobîndirea 
calificării primesc buletin de identitate de 
Capitală.

Cei interesați se pot prezenta la Biroul

■ w
■ 
a 
a 
a

a 
a

frezori, rabofori, mortezori
electricieni montatori de instalații auto
matizate 
electroniști
electricieni de întreținere și reparații 
instalator de ventilare și condiționare 
lăcătuși
confecționer protecție ți obiecte antico- 
rozive (mase plastice)
meseriași întreținere cale ferată uzinală 
muncitori necaiificați avînd vîrsta de 18 

ani împliniți pentru calificare la locul de 
muncă în meseria de confecționer acumula
tori electrici prin cursuri de scurtă durată 
cu sau fără scoatere din producție.

Se fac angajări din toate Județele țării 
cu condiția ca cei căsătoriți să aibă unde 
locui, iar celor necăsătorîți li se asigură 
cazare la căminul de nefamiliști al între
prinderii.

De la început noilor angajați li se va asi
gura un salariu de 1109 lei, plus alte spo
ruri ce depășesc 200 lei lunar - provenind 
din munca în acord, spor de atelier etc. în
treprinderea are cantină, unde se poate 
servi masa de prînz (2,75 lei trei feluri de

cei interesați se pot pre:___
personal, învâțâmînt, salarizare cu urmă
toarele acte :

• buletin de identitate
• livret militar (pt. cei care au făcut ar

mata
• certificat de naștere
• acte de studii
• fotografii 19/22 m/m
• adeverință de la CA P. sau consiliul 

popular, _ori repartiție de la oficiul forțelor 
de muncă din localitatea de reședință.

Cei care au mai fost salariați, să aibă 
carnetul de muncă și nota de lichidare, 
sau adeverință că nu li s-a întocmit carnet 
de muncă. Celor interesați, din provincie 
care se vor prezenta în grup de minim 
3 persoane, li se vor deconta biletele de 
transport de la domiciliu la întreprindere 
I.T.A. și C.F.R. De asemenea, angajăm pri
mitori distribuitori materiale și piese (cu 
gestiune) și șef pază - P.C.I. care să aibă 
domiciliul stabil în municipiul București.

COMPLEXUL MUZEUL DE ISTORIE 
AL TRANSILVANIEI 

din Cluj
anunță concurs pentru ocuparea următoarele 

posturi :

• Cercetător științific principal gr. III, sp 
cialitatea restaurare și conservare.

DE HOTELURI 
Șl

RESTAURANTE 
„CINA“ 

angajează pentru se
zon :

• ajutori ospătari

• ospătari • Cercetător științific principal gr. III, sp

• barmani cialitatea istorie veche și arheologie.

• bufetiere La concurs se pot înscrie candidați avînd bi

• bucătari letin de identitate din municipiul Cluj și în 
deplinind condițiile prevăzute în art. 20 dii

cu'respectarea dispo
zițiilor legale în vi-

Statutul pentru organizarea activității și promo 
varea personalului de cercetare, aprobat prin 
Decretul nr. 689/1973.goare.

Relații suplimentare
Candidații vor depune actele prevăzute din 

art. 22. din susmenționatul decret la Secreta
la biroul plan — per- riatul Muzeului de istorie a| Transilvaniei, str
sonal, Calea Victoriei Emil Isac nr. 2, telefon 2 26 77, Cluj
nr. 56, zilnic între u- Termenul de înscriere la concurs este de 30
rele 8-10 de zile de la data publicării lui.

.-<î
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„Europenele“ 
de hochei 
(juniori) — 

grupa B

ARGINTUL N A PUTUT
FI PRESCHIMBATCea mai densă zi a Campionatelor europene de hochei rezervate juniorilor (grupa B), a fost, fără îndoială, ultima, în care pe gheața patinoarului artificial acoperit „23 August“ au evoluat toate cele 10 formații participante. Ordinea alfabetică la care se face, îndeobște, apel atunci cînd echipele sînt prezentate, în ajun de start, a cedat locul criteriului valorii ilustrat de puncte, goluri marcate și primite. Astfel incit enumerarea finală a promoției 1974 a C.E. are următoarea înfățișare „de jure“ : 1. R.F. Germania, 2. România. 3. Bulgaria — echipe care au intrat in posesia Cupei și plachetelor de aur, argint, bronz — secondate de Norvegia, Danemarca, Iugoslavia. Austria, Franța, Ungaria și Italia.In finala ce urma să decidă soarta primului loc s-au întîlnit ^chipele neînvinse în cadrul preliminariilor care au avut loc în cadrul subgrupelor: R.F. Germania și România. Scor net favorabil. și meritat. în favoarea primilor, 10—3 (2—0. 4—1. 4—2), care își văd încununată de succes tentativa de a reveni în gru

pa A a C.E. pe care o părăsiseră anul trecut, la Leningrad. Nu se poate spune că înaintea actului final hocheiștii noștri ar fi încetat să creadă în victorie. Dimpotrivă. Pe gheață, însă, formația antrenată de colectivul de tehnicieni condus de experimentatul Mihai Flamaropol, dovedind cîteva scăderi care sînt esențiale în tactica colectivă de joc — precum slaba organizare a jocului in apărare și plasamentul deficitar — a trebuit să se încline. Cei 5 000 de spectatori, decepționați, desigur, de rezultatul de pe tabela de marcaj, au fost, totuși, răsplătiți de un spectacol hocheistic agreabil. Proaspeții cîștigători s-au distins și prin omogenitatea liniilor de atac: nu mai puțin de 6 hocheiști au fost cei care au înscris cele 10 goluri (Reil și Hel- lwig s-au evidențiat), în timr> ce înaintarea noastră a contat doar pe linia I. Olenici, Dumitru, Vișan. Peste toate, oaspeții au mai deținut atu-ul experienței fiindcă, să nu uităm, ei proveneau din grupa de elită a C.E. Clasarea pe locul secund

a tricolorilor nu este, desigur, o performanță oarecare, mai ales că lotul preluat de Mihai Flamaropol se află la început de drum.Cîteva trofee și distincții individuale au fost acordate la încheierea întrecerilor. Printre ele se numără și titlul de „cel mai bun atacant" acordat românului Constantin Dumitru, lider în clasamentul golgeterilor. Italienii, situați pe ultima poziție, a X-a, învinși de Ungaria cu 6—1. au primit trofeul acordat celui mai tînăr hocheist — Erwin Kostner, 16 ani; „cel mai bun portar" și „cel mai bun fundaș" au fost declarați Axei Richter (7 goluri primite!) și, respectiv, Ilans Egen. ambii din echipa campioană. Ediția a V-a, apreciată de specialiști ca fiind de un bun nivel tehnic, și de către toți oaspeții, în unanimitate. drept ireproșabilă din punct de vedere al organizării, se încheie astfel cu reale speranțe în evoluțiile viitoare ale tinerilor noștri reprezentanți în sportul pucului și crosei.
VIOREL RARA

FOTBAL XX: Etapă record a ineficacității

Disputa „fierbinte“ sub zero grade.

Fulgerătorul șut prin care surprinzătorul Neagu readuce egalitate pe tabela de marcaj.

198 fotbaliști x 810 minute -10 goluri! ?

ȘAH: Cenușiul perfectTradiția organizării unor turnee internaționale de șah in Capitală a urmat, după cum bine se știe, un drum cu multe... serpentine, în funcție de bunăvoința oscilantă a Federației de specialitate. Tocmai de aceea ne-am fi așteptat ca actuala competiție inițiată și cu scopul de a verifica și îmbunătăți potențialul de joc al șahiștilor români în vederea Olimpiadei pe echipe — să reprezinte pentru primii noștri jucători un moment de ambiție, de încercare loială, sportiva a forțelor, de îmbogățire a cunoștințelor.Din păcate reprezentanții noștri în acest turneu se prezintă, cel puțin pină în momentul de față, la un nivel mai mult decit modest. Nu ne referim doar la pozițiile foarte slabe ocupate în clasament după 8 runde ci, îndeosebi, la pasivitatea în care se complac maeștri de talia lui Ciociltea, Ghizdavu, Șubă, Partoș etc„ la remizele „amicale" cu care se gratulează între ei sportivii noștri (s-a înregistrat chiar o remiză în 11 mutări !!), la forma slabă și dezinteresul manifestat de o parte dintre jucători pentru competiție (ne referim mai ales la Ghizdavu).Faptul că maeștrii invitați de peste hotare (in special Țeșkov- ski și Kurajica) joacă frumos, cu ambiție, sportiv deci — a salvat turneul de la o totală mediocritate. Dar aceasta nu ne poate opri să ne întrebăm ce folos real are dinlr-o asemenea competiție cenușie șahul nostru, în general, in ce măsură scopurile urmărite de organizatori sînt atinse și, mai ales, ce atitudine înțelege să ia Federația română de șah față de jucătorii care se prezintă la o întrecere internațională ca la o plimbare duminicală ?
O. PĂUN

RUGBI: Partide specta
culoase—rezultate surpriză

• UNIVERSITATEA CRAIOVA „PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MÎNIE" ® FARUL ÎNCEPE, DIN NOU, SĂ SE 

„ZĂREASCĂ" • PLUTONUL SECUND BATE PASUL PE LOC • CODAȘELE PĂSTREAZĂ „DISTANȚA 

LEGALA" • ȘASE REZULTATE DE EGALITATE

DMGJMAM ETAPEI
RAPID — STEAGUL ROȘU 
l-l(l-l).Oaspeții au deschis scorul în min. 16, prin Anghel, iar Neagu a adus egalarca în min. 40. Au primit cartonașe galbene : Grigoraș și Angheli- ni.
U.T.A. — STEAUA 1—0 (0—0) Golul victoriei a fost semnat de Broșovschi, în min. 76. Iordănescu, Ion Ion, Domide ți Broșovschi au primit cartonașe galbene.
C.S.M. REȘIȚA — F.C. AR
GEȘ 2—0 (1—6).Au marcat Pigulea, autogol (min. 45) și Voinea (min. 88). Speranțele piteștenilor într-un meci egal n-au fost suficiente pentru aceasta și rezultatul s-a văzut ! La tineret-rezerve, C.S.M. Reșița a cîștigat , cu 3—2.

^SPORTUL STUDENȚESC — 
”„U" CLUJ 1—1 (1—0).Chihaia a deschis scorul în min. 18, iar Mureșan a egalat în min. 70. Universitarii clujeni se dovedesc mult mai redutabili pe terenuri străine. 

PETROLUL — S.C. BACAU 
1—1 (1—1).Au marcat : Băluță (min. 11) pentru oaspeți și Istrătescu a egalat dună șase minute.
UNIV. CRAIOVA—POLI TI

MIȘOARA 0-0Deși meciul a avut o singu-
Etapa viitoareDinam» — U.T.A., Steaua — A.S.A. Tîrgu Mureș, Politehnica Iași — Universitatea Craiova, F.C. Constanța — Politehnica Timișoara, C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj, F.C. Argeș — Steagul roșu, „U" Cluj — Rapid, S.C. Bacău — Sportul studențesc, Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești.

ră direcție, apărarea oaspeților, în frunte cu formidabilul Jivan, a rezistat, cu brio, a- salturilor dezlănțuite ale liderului.
F.C. CONSTANȚA—JIUL 1-0 

(1-0)Unicul gol l-a înscris Măr- culescu (min. 19). O victorie la limită, dar care i-a readus, pe constănțeni, pe locul doi.
A.S.A. TG. MUREȘ—DINAMO 

0-0Un meci foarte dîrz disputat, cu multe faze și acțiuni spectaculoase la ambele porți, 
C.F.R. CLUJ—POLI. IAȘI 0-0Gazdele au dominat, din primul pînă în ultimul minut de joc, însă jocul dezorganizat și ineficacitatea atacanți- lor a ușurat considerabil șansele ieșenilor

REZULT
SERIA I

CLASAM E NT
1. Univ. Craiova 20 12 4 4 39-20 28
2. F.C. Constanța 20 10 3 7 32-22 23
3. Dinamo 20 9 5 6 25-21 23
4. U.T.A. 20 10 3 7 22-20 23
5. F.C. Argeș 20 10 3 7 31-30 23
6. Steaua 20 9 4 7 26-19 22
7. C.S.M. Reșița 20 7 7 6 29-25 21
8. A.S.A. Tg. Mureș 20 9 3 8 26-32 21
9. Steagul roșu 20 8 4 8 22-17 20

10. „U" Cluj 20 8 4 8 18-17 20
11. Jiul 20 8 3 9 26-24 19
12. Sporiol studențesc 20 8 3 9 28-25 19
13. Poli. Timișoara 20 6 7 7 19-21 19
14. Rapid 20 6 5 9 19-26 17
15. Petrolul 20 6 4 10 18-27 16
16. Poli, lași 20 7 2 11 19-29 16
17. C.F.R. Cluj 20 6 4 10 21-35 1Û
13. Sport Club Bacău 20 5 4 11 20-31 14

AȚELE DIVIZIEI B

C.S.M. Suceava — C.S.M. Galați 5-1 ; F.C. Galați — Ceahlăul P. Neamț 0—0 ; Ca- raimanul Bușteni — Metalul Plopeni 1—2 ; Metalul Mija— Constructorul Galați 2—2 ; Oțelul Galați — Gloria Buzău 1—0 ; Petrolul Moinești— C.F.R. Pașcani 3—3 ; Viitorul Vaslui — Știința Bacău 0—0 ; Celuloza Călărași— Progresul Brăila 2—0 ; Victoria Roman — C.S. Tul- cea 1—0 ;Gloria Buzău continuă să conducă în clasament cu 27 de puncte, urmată de Știința Bacău și C.S.M. Suceava.

SERIA IIȘ.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 0—0 ; Șoimii Sibiu — Metrom Brașov 1—0 ; Carpați Brașov — Metalul București 0—0 ; Dinamo Slatina — C.S. Vîlcea 1—0 ; Gaz metan Mediaș — Progresul București 0—1 ; Autobuzul București — C. S. Tirgoviște 2—0 : Tractorul Brașov — Metalul Drobeta 3—0 ; Minerul Motru — Electroputere Craiova 2—0 ; Flacăra Mo- reni — Nitramonia Făgăraș 2—0.C.S. Vilcea conduce în clasament cu 26 de puncte, urmată de Șoimii Sibiu.

SERIA IIIF. C. Bihor — Minerul Anina 1—0 ; Textila Odorhei — Metalurgistul Cugir 1—1 : U. M. Timișoara Unirea Arad 4—0 ; Minerul Cavnic — Gloria Bistrița 1—0 ; Arieșul Turda — Olimpia Satu Mare 0—0 : Industria Sirmei C. Turzii — C.F.R. Timișoara 2—1 ; Mureșul Deva — Olimpia Oradea 1—0 : Victoria Cărei — Corvinul Hunedoara 2—1 ; Vulturii Lugoj — Minerul Baia Mare 0—1.Olimpia Satu Mare se menține pe prima poziție în clasament, cu 26 de puncte, urmată de F.C. Bihor cu 24 de puncte.

FLORIN GHEOR- 
GH'U INVITAT, 
DIN NOU, IN 

S.U.A.Marele maestru român FlorinGheorghiu, colegul nostru, recent cîș- tigător al turneului de la Casablanca. a fost invitat la două prestigioase competiții șahiste in S.U.A. EI va participa la tradiționalul turneu de la Las Vegas (17-23 martie) și, apoi, la un mare turneu programat între 24 și 31 martie în localitatea ealifornia- nă Long Palm.
O NOUĂ FINALA 
NĂSTASE - OKKERFinala turneului internațional de tenis de la Washington se va disputa între românul Iile Năstase și olandezul Tom Okkcr.Năstase l-a învins, în semifinale, cu 6-4, 6-2 pe Cliff Drysdale (R.S.A.), după o partidă de excelent nivel, in care românul și-a pus în valoare forța serviciilor sale, transmit corespondenții agențiilor de presă. Tom Okkcr i-a eliminat tot în două seturi : 6-4.7-6 pe americanul Tom Gornian.Finala probei de dublu se va juca între perechile: He- witt, McMillan (R.S.A.)-Okker (O- landa), Rriessen (S.U.A.).

★Cuplul Ion Țiriac P.omânia). Adriano Panatta (Italia) s-a calificat in finala probei de dublu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de ia Sao Paulo. în semifinale, Tiriac și Panatta au În

vins cu 6-3, 3-6,6- 3 perechea Onny Parun (Noua Ze- eiandă), Ray MoorcR.S.A.).
★Americanul de culoare Arthur Asehe și suedezul Bjora Borg se vor intilni . in finala turslfeuliîi de tenis de la Suo Paulo. In semifinale, Asehe l-a învins cu 6-7,7- 6. 6-1 pe italianul Antonio Zugareili, in timp ce Borg a e știgal cu 3-6, 7-5, 6-2 in fața lui Tho- mas Koch (Brazilia).® CAMPIONUL MONDIAL DE BON la categoria „grea", americanul de culoare George Fore- man, se află de mai multe zile la Caracas, unde își continuă pregătirile în vederea meciului oficial pe carc-1 va susține aici in compania lui Ken Norton. Zilnic, antrenamentele lui Foreman sint urmărite de peste 2 000 de spectatori.• CURSA CI- CLISTA Paris-Nisa s-a încheiat cu victoria rutierului o- landez Joop Zocte- melk. urmai de francezul Alain Santy la 29". belgianul Eddy Marckx la 1’01”, Thevenet, la 1’26”, Poulidor la 1’33”. în ultima etapă, Zoetemelk a cîștigat proba individuală contracro- nometru acoperind distanța de 9,500 km (pe urcușul d’Eze) in 20’38”9/10. Portughezul Agostinbo s-a clasat pe locul doi la 14”.Cursa cu plecarea in bloc, Seillans- Nisa (112.500 km) a revenit belgianului Van Linden în 2h 50’26”, urmat de Leman și Szur- kowski.

CAMPIONATUL

MONDIAL DE SCHI pe echipe a programat la Aspen (Colorado) o nouă probă de slalom special.Lâ feminin, austriaca Annemarie Proell-Moser a terminat din nou învingătoare, de data aceasta fiind cronometrată in două manșe cu timpul dc 98”82/100 (45 ”52/100plus 53”30/100). Au urmat-o «chioarele vest-germane Roși Mittermaier — 99” 46 190 și Chrisia Zeclimeister — 100” 56 100. Dubla campioană olimpică, elvețiană Maria The- rese Nadig, s-a situat pe locul patru, cu 100”68/100.Proba masculină a fost cîștigată de italianul Gustavo Thoeni — 104”30/10« (55’26/100 plus 49”04/100), secundat de vest-germanul Christian Neureut- her — 104”73/100.în clasamentul ge- ncral pe echipe, pc primul loc continuă să se afle Austria — 122 puncte, urmată de R.F. Germania — 98 puncte, S.U.A. — 73 puncte, Elveția — 55 puncte, Franța — 49 puncte etc.O CURSA MO- TOCICLISTA de la Daytona Beach (S.U.A.) a revenit italianului Giaco- mt> Agostini. Pi- lotînd o motocicletă „Yamaha“ — 700 cmc, Agostini a înregistrat ce! mai bun timp de-a lungul a 289 km pc circuit (fiecare tur a măsurat 6,170 km), realizînd o viteză medie orară de 168,98« km. Mo- tocicliștii americani Kenny Ro- berts și Hurley Wilvert s-au clasat pe locurile următoare. întrecerile au fost urmărite de peste 50 000 de spectatori.

Două din cele mai apreciate echipe ale campionatului nostru — Dinamo și Sportul studențesc — ambele avind in formații jucători de mare talent, au suferit eșecuri usturătoare în jocurile etapei a Xl-a a campionatului in fața echipelor Steaua și Farul. Dacă Steaua emitea pretenții la o victorie împotriva dina- moviștilor, Farul, jucind în deplasare, avea circumstanțe dacă nu ar fi reușit o victorie în fața XV-lui bucureștean. Dar, iată cîteva aprecieri asupra jocurilor. Avind o echipă pusă la punct ca un mecanism de mare precizie, Steaua a știut să speculeze cu brio momentele cheie ale partidei cu Dinamo și, cu toate că scorul pare cam exagerat (24—7), campionii au meritat victoria.Partida dintre Sportul studențesc și Farul, destul de echilibrată. a scos în evidență insă o caracteristică care i-a impus pe constănțeni : jocul organizat și grupat. Echipa lui Titi Ionescu, acest fin tehnician, progresează vădit. Farul avind un cuvint greu de spus în actualul campionat. Fără jucători de rezonanță, constănțenii și-au creat un stil de joc, propriu. Și aceasta este foarte mult în rugbi. Rezultatul acestei partide, 15—3, în favoarea Farului, e pe deplin meritat. Studenții, cu jocul lor individual și cu un placaj deficitar, ca și lipsa de concentrare in executarea loviturilor de pedeapsă, nu puteau aspira la victorie. Ieri, de exemplu, în șase din aceste ocazii s-a ratat tot de atî- tea ori. Arbitrul Al. Lemneanu a condus bine această partidă, reproșindu-i-se poate, desele întreruperi de joc, care au fragmentat unele faze mai interesante. Grivița roșie, intr-o partidă disputată miercuri în Capitală a învins pe Știința Petroșani cu scorul de 16—6. In clasament conduc, cu 30 de puncte, Steaua și Grivita roșie, iar pe locul trei. Farul cu 27 puncte.Alte rezultate : Gloria—Politehnica Iași 14—10. Agronomia Cluj—C.S.M. Sibiu 3—3, Chimia Năvodari—Universitatea Timișoara 14—0 (rezultat care constituie, prin victoria chimiștilor și prin proporția scorului, o mare surpriză), Rulmentul Bîrlad— Vulcan 11—7.
GABRIEL FLOREA

VOLEI: Experiment nereușitPrima divizie masculină de volei s-a încheiat simbătă seara, odată cu disputarea jocurilor decisive pentru stabilirea clasamentului final in grupa secundă : locurile 7—12. Această ediție a campionatului, de la care se aștepta să marcheze un salt calitativ în activitatea secțiilor fruntașe de volei, s-a desfășurat la un nivel necorespunzător, așa cum, dealtfel, au apreciat. în unanimitate, specialiștii și antrenorul federal Ștefan Roman. Noul sistem com- petițional, introdus în toamna trecută, cu un număr redus de jocuri, nu a constituit un stimulent in pregătirea echipelor. Titlul de campioană a revenit, din nou, echipei Dinamo, care a condus „plutonul“ de la prima și pină la ultima etapă, reușind să ciștige toate meciurile. Sarcina dinamoviștilor a fost mult ușurată de evoluția destul de modestă a celorlalte competitoare. Doar formația Explorări Baia Mare, revenită de un an in divizia A, a dat o replică mai dirză campionilor. Dealtfel, băimărenii au ocuDat locui 2 in clasamentul final.Ultimul turneu din grupa secundă a avut un Început promițător, cu jocuri viu disputate și echilibrate. însă pe parcurs cele șase competitoare s-au arătat inconstante, cu multe deficiențe de ordin tehnic și în pregătirea fizică, ceeea ce a scăzut din interesul acestor întreceri decisive din zona retrogradării. Progresul București și Tractorul Brașov au ocupat ultimele două locuri și, incepind din sezonul viitor, vor activa în divizia B.
M. LERESCU

BASCHET: Derbi autenticIn sfirșit. derbiul tradițional al baschetului nostru masculin, Dinamo—Steaua și-a respectat condiția. Spectatorii prezenți in sala Floreasca au putut urmări o întrecere mai echilibrată decit in alte rinduri. in care steliștii și-au jucat, de fapt, ultima șansă practică,Ia titlu. Dinamo a condus la pauză (41—32) și conducea cu 3 coșuri (76—70) cînd s-a intrat in ultima sută de secunde a meciului. Ambițioși, elevii prof. V. Popescu au profitat, insă, de citeva erori ale dinamoviștilor, egalmd in clipa în care sirena anunța sfârșitul partidei. In prelungiri Dinamo s-a detașat iar și din nou Steaua a egalat, două lovituri libere acordate la o fază incilcită permițind. totuși, campionilor să-și adjudece victoria la limită : 84—83. S-au remarcat Novac (30 p) și Dan Niculescu (18 p) de la Dinamo. Savu (22 p) de la Steaua. Arbitrii M. Rizea și G. Dutka au fost, uneori, depășiți de tensiunea jocului. In deschidere, Farul Constanța a făcut din nou o partidă curajoasă in compania I.E.F.S., a acestei echipe care de la o zi la alta e mai valoroasă sub bagheta lui Mihai Nedef. Studenții au ciști- gat cu 91—85, cel mai bun de pe teren fiind Braboveanu care a înscris 30 puncte, onorindu-și pe deplin poziția de coșgeter al campionatului.
P. OVIDIU

(Urmare din pag. I)aici ? Tinerii deprind desenul tehnic, proiectarea, tehnologia materialelor dc construcție — incepind cu lemnul și terminind cu metalul — iși însușesc noțiuni de elctricitate etc. Conducerea modelelor este făcută cu a- jutorul stațiilor de radio-co- mandă. emisie-recepție, echipament pe care tinerii il folosesc și-l întrețin singuri, ceea ce presupune că trebuie să aibă un bagaj de cunoștințe strict necesare. In marea lor majoritate modelele sînt echipate cu motorașe cu ardere internă, motoare cu explozie, și pulsoreactoare, care se construiesc chiar aici. Așadar. ei își însușesc valoroase cunoștințe tehnice. reaiizîndu-se una dintre sarcinile principale ale procesului instructiv-educa- tiv și formativ. Din păcate sint și destule neajunsuri care provoacă insatisfacții.— Ne lipsesc posibilitățile, mijloacele materiale : cereri, solicitări sînt cu duiumul : dar n-avem cum le satisface, ne explică instructorul voluntar, Ana- nia Moldovanu, unul dintre așii modelismului pe care-i avem și care practică această a doua sa profesiune, din anul 1936. Consider că problema înființării. în orașul nostru, care are un puternic profil industrial și cu o mare populație școlară, a acelui club tehnico-sportiv pe care-1 visează foarte mulți tineri și despre care s-a vorbit mult, se

pune cu mare stringență. Nu avem spațiul necesar, utilajele și materialele din care se construiesc modelele, pentru cîți tineri ar vrea să lucreze in cercul nostru.Oamenii au reclamat lipsa unui spațiu adecvat : sediul actual e instalat in coridorul unui fost cinematograf !? Apoi există o adevărată penurie de mijloace materiale, care impietează asupra desfășurării unei activități normale și eficiente. Mai exact: cercul a avut, pentru anul trecut, suma de 7 000 de lei repartizată de sindicate. Acești bani 
SPORT SI 

9erau prevăzuți atît pentru calendarul sportiv, cit și pentru procurarea de materiale. Să facem citeva calcule. Anual sint programate șase competiții la care trebuie să participe. în întrecere se încearcă modelele, deci competiția este cea care testează, care definește calitatea modelelor, în fapt a activității înseși. O echipă e formată din cinci sportivi, plus un instructor. Deplasarea, cazarea, masa costă aproximativ 2 000 de lei. Asta pentru o singură participare. Pe urmă, anual se plătește o taxă de cite 25 lei la Federația de modelism și cîte

50 de lei la poștă, drept taxă de exploatare a stațiilor de radio de care dispune cercul de modelism — 3 la număr. Urmează procurarea de materiale (lemn de balsa. placaje de aviația, cauciuc-fire, lacuri de impregnare, hîrtie de împînzit, apoi motorașe și stații de telecomandă). Aceasta în cazul cînd mai rămîn bani și se pot găsi în magazinul de specialitate din București. Și cînd se găsesc — ne spuneau interlocutorii — te apropii greu de ele pentru că sint destul de scumpe. De ce ? Pentru că, fiind aduse din im- 
EDUCAȚIE

9port, se percepe o taxă pentru obiecte de lux. Din acest motiv modeliștii de la Cimpina n-au putut participa decît la 2 din cele șase competiții în '73, iar dintre cei 20 de băieți pregătiți, n-au fost trimiși decit 5 1 Unii tineri, din această cauză, au și părăsit activitatea.Discutăm despre această situație la Comitetul orășenesc Cimpina al U.T.C. „în orașul nostru — ne spune Adriana Bilic, președinta consiliului elevilor — învață aproape 4 000 de elevi. în cadrul a trei licee de specialitate, trei grupuri profesionale și un liceu de cultură

generală. Maî e, oare, cazul să ne îndoim de înclinațiile lor spre tehnică, spre activitatea de aplicație ? Ei înșiși, cu orice prilej, ne cer, pe bună dreptate, să le oferim posibilitatea să activeze în asemenea cercuri. Avem doar vreo 7, în școli, care nu cuprind, in total, mai mult

de 200 de elevi. Și e păcat. El deprind multe meșteșuguri, cînd sint pionieri, in cercurile Casei pionierilor, unde activează circa 1 600 de școlari : apoi nu mai au unde-și desfășura activitatea. Și astăzi. 200 de inimoși, care au depășit vîrsta pionieratului, sint tolerați la Casa pionierilor...Reporterul, făcind o investigație mai amplă, nu numai la cercurile tehnico-aplicative din Cimpina, ci și Ia cele din Sibiu și Ghimbav, a constatat că activitatea modelistică intimpină încă dificultăți serioase. în bună măsură starea precară a bazei materiale se explică prin faptul că la unii responsabili se manifestă în permanență tendința de a aștepta totul de-a gata, fără să facă eforturi, să încerce să descopere soluții și posibilități proprii. Fiind vorba de organizațiile U.T.C., de asociațiile sportive se pune problema inițiativei, spiritului gospodăresc ; apoi, în orașul Cimpina sint, se parc, vreo 10—12 întreprinderi de interes republican. O forjă economică. Aceste unități ar fi putut, fiecare, patrona cite un cerc tehnico-aplicativ, asigurindu-i condiții corespunzătoare de a desfășura o activitate vie, interesantă, larg cuprinzătoare. De ce nu se apelează la sprijinul lor ?Dar, vizavi de acestea, se pune și problema modului in care diverse organisme și instituții înțeleg să sprijine această activitate. Pentru că, după cum sîntem informați, fondurile de care beneficiau, de pildă, cercurile care ființează pe lingă asociațiile sportive din întreprinderi, 41 din 26 de județe și municipiul Buca- 8 rești, au fost retrase. Această măsură pune sub semnul întrebării existența lor. Asta în vreme ce pentru echipe de fotbal, sau alte sporturi, care sînt departe de performanță, pentru activități festiviste se consumă fonduri mari in mod cu totul nejustificat. O asemenea optică ce limitează o activitate cu un rol social atît de important trebuie reconsiderată. Să dăm tinerilor preocupări serioase, utile pentru muncă și viață, care să corespundă cu aptitudinile și aspirațiile viratei ior și cu interesele societății. Srvind aceste deziderate, aceste scopuri, nici o investiție nu ni se pare prea mare ! Viitorul tării are nevoie de cadre tehnice tinere, pregătite bine din toate punctele de vedere. O fază avind toate atributele unui derbi.
Fotografiile paginii : GHEORGHE CUCU



Hotărîre a 0. P. E. C.
Prețul petrolului nu va fi nici redus nici majorat

Criza din Portugalia
• Răscoala unor militari din garnizoana Cal- 

das de Rainha ® Implicațiile ,,cazului Spinala"Autoritățile portugheze au dat publicității un comunicai in care informează că militari aparținind garnizoanei Caldas de Ilainha, situată la proximativ 80 km. sud de Lisabona, s-au răsculat in cursul nopții de vineri spre simbătă, trimițind o coloană motorizată spre capitală.După o încercare nereușită de a pătrunde în oraș, precizează comunicatul, elementele răsculate au revenit la bazele lor, unde au fost înconjurate de forțe ale regimului și dezarmate.Comentînd acest comunicat, agenția FRANCE PRESSE relevă că documentul constituie prima confirmare oficială a evenimentelor serioase care au loc în prezent în Portugalia. Totuși, menționează agenția, a- nunțul oficial nu face nici o a- luzie la celelalte evenimente care agită, de trei săptămîni, cercurile politice și, mai ales, militare. Presa și radioul nu au făcut nici o referire la criza care domnește în țară de la apariția cărții „Portugalia și viitorul“, semnată de generalul Antonio de Spinola, fost guvernator și comandant-șef al corpului expe- diționar portughez în Guineea- Bissau. După cum s-a anunțat, generalul Spinola declară în cartea sa că o soluție militară la războaiele colonialiste, care

la sută din bugetul țării, este imposibilă. Această opinie a ciștigat rapid teren, tot mai mulți militari exprimîndu-și deschis opoziția față de politica regimului.
BAZĂ LONHOLISTĂ 

ATACATĂ
DE PATRIOTII 
CAMBODGIENI• Forțele cambodgiene de eliberare au supus unui puternic bombardament de artilerie baza Ionnolistă de la Ream, distru- gînd ori avariind șase avioane.Alte două avioane ale forțelor lonnoliste au fost doborîte in zona portului Kampot, capitala provinciei cu același nume.

Venezuela 
își recuperează 

bogățiile
FORMAREA UNEI COMISII 
GUVERNAMENTALE ÎN
SĂRCINATE CU STUDIEREA 
NAȚIONALIZĂRII INDUS
TRIEI PETROLIERE A ȚARIIPreședintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a anunțat, în cursul unei conferințe de presă, formarea unei comisii guvernamentale însărcinate cu studierea naționalizării industriei petroliere a țării. în discursul său inaugural, rostit la 12 martie. președintele declarase că unul din obiectivele guvernului va fi naționalizarea industriei petroliere. Concesiunile acordate companiilor străine — care controlează 95 Ia sută din operațiunile de extragere și prelucrare a țițeiului venezuelean — ar urma să expire, potrivit unei legi adoptate în urmă cu doi ani, în 1983. în cadrul conferinței de presă, președintele a accentuat că „Venezuela nu poate aștepta încă zece ani pentru definirea politicii sale petroliere".

COREEA DE SUD : Aspect de la o demonstrație a studenților din Seul pentru democratiza
rea universității. (Din revista „Coreea").

ALBH DE FLUVII PE MARTE ?
continuă de 13 ani și absorb 50 Noi date furnizate de stația automată „Marte-6"

Prețurile petrolului brut vor continua să rămină la actualul lor nivel pînă la 1 iulie — a declarat ministrul iranian al finanțelor, Jamshid Amouzegar, președintele conferinței extraordinare de la Viena a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). „Nu vor fi nici majorări, nici reduceri de prețuri la petrol în următoarele trei luni“ — a precizat Amouzegar, declarînd ziariștilor că a- ceastă hotărîre a fost adoptată în unanimitate de reprezentanții celor 12 țări membre ale O.P.E.C.în continuarea lucrărilor, delegațiile participante urmează să examineze problema instituirii unui fond de ajutorare pentru țările in curs de dezvoltare cele mai defavorizate în urmă scumpirii petrolului.La sfîrșitul acestui an va exista un surplus de capacități

de transportare a petrolului cu tancuri maritime și oceanice da 25 da milioane de tone — declară „Eggar Forrester Ltd", o companie de brokerl din Londra, precizlnd că, ptnă la sfîrșitul anului viitor surplusul va crește la 43 de milioane tone. Acest surplus este cauzat de numărul mare de tancuri petroliere, cu o capacitate totală da 121 de milioane tone, ca urmează să intre în funcțiune pînă la sfîrșitul anului 1975, precum și de scăderea cererii de petrol ca urmare a încetinirii ritmului creșterii economica mondiale. Se așteaptă ca surplusul mare de capacități de transport să ducă la reducerea costului transportului maritim, fenomen ce va fi și mai mult accentuat în cazul în care se va redeschide canalul de Suez.
Mișcarea grevistă 

din Franța
Climatul social în Franța a fost caracterizat, tn ultimele 

zile, de o intensificare a acțiunilor diferitelor categorii de 
oameni ai muncii pentru satisfacerea revendicărilor privind 
îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.

România 
la Târgul 

de ia LeipzigDuminică a luat sfirșit tradiționalul Tîrg de primăvară de la Leipzig. Pentru reprezentanții celor 9 000 de organizații comerciale și firme din 60 de țări, ediția din acest an a tîrgului a constituit din nou un bun prilej de a stabili contacte, de a încheia contracte comerciale.Republica Socialistă România a onorat jubileul participării sale la tîrgurile de la Leipzig — 25 de ani de prezență neîntreruptă — atit în ceea ce privește suprafața ocupată, cu 10 la sută mai mare decît anul trecut, cît și prin varietatea și calitatea exponatelor sale. Standurile românești au prezentat în premieră o serie de produse, îndeosebi mașini-unelte cu comandă numerică, de înaltă productivitate. De altfel, Ia șirul medaliilor de aur obținute în anii trecuți la Tîr- gul de la Leipzig, la actuala ediție s-a adăugat și cea a- cordată mașinii de șlefuit plan, tip RDO-320.
R.P. Bulgaria : La Combinatul Kremikovți

Comentînd primele rezultate obținute de stația automată interplanetară sovietică „Marte- 6“, ziarul „IZVESTIA" relevă că, la 12 martie, capsula de a- terizare a stației a coborît, timp de 148 de secunde, cu parașuta spre suprafața planetei, trans- mițînd o serie de date științifice care au fost recepționate de stația-mamă și retransmise a- poi pe Pămînt. Cu acest prilej, oamenii de știință au obținut date importante, printre care și fotografii pe care se disting clar albiile unor fluvii secate. S-ar părea că aceste date sini de domeniul fantasticului, deoarece, avind In vedere presiunea atmosfe.lcă scăzută de pe Marte, apa ar trebui să fiarbă

aici la o temperatură apropiată de zero grade Celsius și de a- ceea n-ar fi putut exista pe planetă — scrie ziarul.Marte prezintă oamenilor o surpriză după alta. Primele fotografii, luate de stațiile sovietice și americane, înfățișau planeta ca avînd peisaje foarte a- semănătoare cu cele selenare, astfel că mitul privind canalele marțiene a fost înmormîntat și. în imaginația oamenilor, planeta a apărut ca un corp celest rece și neînsuflețit. Apoi — relevă ziarul — pe Marte au fost descoperiți vulcani uriași, o fisură tectonică, cu lungimea de aproximativ 5 000 de km, iar acum — albiile unor fluvii.

NOI INCIDENTE
ÎN ULSTERIn Irlanda de Nord s-au produs în ultimele 24 de ore incidente grave, în cursul cărora șase persoane și-au pierdut viața. Bilanțul victimelor celor patru ani șî jumătate de violențe se ridică în prezent la 974 de morți. Condamnînd elementele extremiste, șeful organului executiv al Ulsterului, Brian Faulkner, a lansat un apel membrilor tuturor comunităților. cerindu-le să coopereze cu forțele de securitate.

Peripețiile „aerotrenului“

Astfel, de peste trei săptămîni, salariațli din sectorul bancar naționalizat se află In grevă, fiind întreruptă activitatea la trei mari bănci franceze : „Banque Nationale“, „Credit Lyonnais" și „Société Générale.“ Peste 30 000 de lucrători din aceste instituții financiare au manifestat pe străzile capitalei Franței, cerind instituirea unui nou sistem de salarizare și îmbunătățirea condițiilor de muncă.în bazinul minier din Lorena continuă greva lucrătorilor de la instalațiile de flotare a cărbunelui, acțiune care este susținută de sindicatele din Confederația Franceză Democratică a Muncii (C.F.D.T.).La Bordeaux, aproape 2 000 de muncitori de la uzinele de automobile, aparținind firmei a- mericane „Ford“, își continuă greva, începută la 5 martie, in vederea instituirii unui nou sistem de salarizare.Pe de altă parte, lucrătorii din rețeaua de distribuire a electricității și gazelor au anunțat că joi vor declara o grevă generală de 24 de ore ; în aceeași zi urmînd să fie declanșată o acțiune asemănătoare a întregului personal navigant și de la sol

al companiei „Air France“, ambele acțiuni avînd drept scop îmbunătățirea condițiilor de muncă.
„Conflictul 

codului“Curtea Internațională de Justiție își va relua, la 25 martie, dezbaterile asupra diferendului dintre Islanda și Marea Britanie privind drepturile de pescuit In interiorul limitei apelor naționale islandeze. C.I.J. a stabilit, totodată, pentru 28 martie, audierea reprezentantului R.F. Germania asupra aceluiași „război al codului“.Se reamintește că Tribunalul Internațional de la Haga a fost sesizat de acest diferend de către Marea Britanie, la 14 aprilie 1972, iar de R.F.G., la 5 iunie același an, ambele țări contestînd dreptul Islandei de a extinde limita apelor sale naționale de pescuit de la 12 la 50 mile marine, intrat în vigoare la 1 septembrie 1972.Agenția France Presse subliniază că guvernul Islandei a contestat competența Curții Internaționale de la Haga în acest diferend.

Scăldată de Oceanul Atlantic, Irlanda se înfățișează privirilor ca o mare pată verde în imensitatea apelor de un albastru viu. Imperiu al cîmpiilor și pășunilor, acest teritoriu insular își merită pe deplin numele și renumele de „Insula verde".Republica Irlanda — care a sărbătorit la 17 martie Ziua națională — ocupă cea mai mare parte a teritoriului „insulei verzi" (70 238 kmp) in vreme ce un număr de șase comitate (districte) nordice, cunoscute sub denumirea de Ulster (Irlanda de Nord) fac parte din Marea Brita- nie.Apariția pe harta politică a lumii a Republicii Irlanda a fost rodul unei îndelungate și tenace lupte pentru cucerirea independenței, iuptă începută încă din 1850 cînd insula a fost ocupată și declarată colonie britanică, și care avea să fie încununată de succes abia în secolul nostru. Răscoalele s-au împletit cu o viguroasă luptă politică pe tot parcursul anilor 1900—

1919. La 21 decembrie 1919 în Irlanda a fost ales un guvern revoluționar condus de Eamon de Vaiera și, după aproape doi ani de dîrză rezistență armată, la 6 decembrie 1921, poporul a impus recunoașterea de către Anglia a statului liber al Irlandei în ca-

eforturi mari, stăruitoare pentru învingerea înapoierii economice.Folosirea condițiilor naturale foarte prielnice a permis dezvoltarea culturilor cerealiere și a zootehniei (principala ocupație a celor aproape 8 milioane de locuitori este

Republica Irlanda

drul Commonwealth- ului. Tot atunci, însă, cele șase comitate, din nord-est au rămas ca parte a Marii Britanii, formînd Ulsterul. Mai tîrziu, în 1937 Irlanda se proclamă republică independentă sub denumirea de Eire pentru ca în 1949 să devină complet separată de Commonwealth.Pornind pe calea dezvoltării de sine stătătoare poporul Republicii Irlanda a depus

creșterea vitelor). Actualmente, agricultura furnizează peste 60 Ia sută din produsele de export. Tendința de prelucrare a materiilor prime furnizate de agricultură ca și descoperirea unor zăcăminte de zinc, plumb și cupru au impulsionat, mai ales in ultimii ani, eforturile de Industrializare. Trecerea în proprietatea statului a bogățiilor naturale oferă baza

dezvoltării industriei naționale. în centre urbane ca Dublin. Li- rnerick, Galway și altele au fost construite întreprinderi de industrie ușoară, fabrici prelucrătoare. Și-au făcut apariția în peisajul economic o serie de fabrici metalurgice. Alături de diversificarea producției agrare, dezvoltarea industriei prelucrătoare se înscrie ca o preocupare permanentă pentru propășirea republicii.între Republica Socialistă România și Republica Irlanda s-au statornicit relații de colaborare economică, de conlucrare rodnică la O.N.U. și în alte organisme internaționale. Un moment remarcabil. important, în dezvoltarea relațiilor româno-irlandeze l-a marcat scurta vizită efectuată de președintele Consiliului do Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu cind, în decembrie a- nul trecut, în drum spre S.U.A., a avut loc o escală la Shan- non, în Republica Irlanda.
F. NICOARA

După disputa în jurul 
construirii supersonicului 
„Concorde" s-a conturat 
acum în Franța o con
troversă în legătură cu 
proiectul așa-numitului 
„aerotren".Proiectul controversat privește construirea unui tren ultrarapid pe pernă de aer. Lucrările de concepție au început încă din 1963 și primele evaluări prevedeau ca „aero- trenul etalon“ să asigure circulația rapidă între Lyon și centrul de ski de la Grenoble în timpul jocurilor olimpice de

iarnă din 1968. Apoi, constructorul principal, inginerul Jcan Bertin a anunțat „reprofilarea" proiectului și realizarea pînă în 1973 a unui „aerotren" care să realizeze legătura între luxosul cartier parizian Defense și noul orășel satelit Cergy, pe o distanță de 23 km, cu o viteză medie de 180 km pe oră.Termenele au trecut și înau gurarea unui traseu deservit d.' „aerotren" se lasă așteptată Primele experimente cu un „aerotren“ înzestrat cu motoare cu propulsie, atingînd 123 kilometri pe oră au fost efectuate în 1970 lâ Nancy. Proiectul a fost însă abandonat, deoarece folosirea kerosinei drept combustibil prezenta un mare pericol de poluare.Constructorii s-au orientat a- tunci către un „motor linear". După alți trei ani de experimente, însă, directorul societății de transporturi „Aeropar“ Pierre Patin care se ocupă cu realizarea aerotrenului anunță că lucrurile sînt de fapt într-un punct mort. „Cu motorul — spune Patin — avem dificultăți

Una din variantele aerotrenului francez : „un proiect deo
camdată... aerian".

și defecțiunile ne țin în loc. In- tăriturile șinelor aeriene nu corespund și sistemul de stîlpi de jusținere nu a dat rezultate bune, sistemul de preluare și distribuire a energiei are discontinuități ce prezintă pericole, sistemul de alarmă și frîna- re nu e pus la punct și ventilatoarele — motor pentru pernele de_ aer nu au dat rezultate satisfăcătoare". Situație care i-a determinat pe reporterii de la LE FIGARO să observe cu ușoară Ironie că „proiectul aerotrenului e deocamdată foarte aerian".Dacă adăugăm că devizul inițial al construirii aerotrenului s-a umflat continuu de-a lungul anilor, ajungînd de la estimările inițiale de 317 milioane franci Ia evaluarea recentă de 728 milioane franci și că s-au cheltuit pînă astăzi peste 400 milioane franci fără ca primul tren-pio- nler să fi fost finisat, avem reunite toate datele a ceea ce FRANCE PRESSE denumește „controversatul șl iritantul dosar aerotren". O serie de specialiști își pun întrebarea dacă proiectul este realizabil și, mai ales, dacă este rentabil. „Există — scrie LE FIGARO — teama de un fiasco financiar comparabil cu riscurile proiectului Concorde. Mulți experți își exprimă deschis opinia că s-ar putea ca aerotrenul Ia care lucrează acum Aeropar să se dovedească extravagant de scump, insuficient de folositor și nevandabil".Ultima decizie guvernamentală din februarie prevede continuarea realizării proiectului ln- dicindu-se intrarea în funcțiune a aerotrenului cel mai tîrziu in 1978. Dar — semnificativ pentru îndoielile care persistă In ce privește aerotrenul — odată cu decizia amintită autoritățile franceze au pus în acțiune un „plan de reconstrucție feroviară". Planul prevede refacerea și dezvoltarea în următorii trei ani a rețelei feroviare „clasice" de viteză normală.
E. R.

Popas în timp...

fêfnemo
LUNI. 18 MARTIE 1974 PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în lîmba maghia
ră. 19,00 Publicitate. 19.05 Inter, 
prețul preferat : Ionela Prodan. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Ancheta TV. Răspunsuri șl 
răspunderi (I). Trecătoarea tine
rețe.. 20.40 Povestea unui cintec. 
Orația de nuntă. 20.55 Revista li- 
terar-artistică TV. Nevoia de sa
tiră. 21,40 Film artistic : Prima 
mea reprezentație de beneficiu. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex. 17,35 Album coral. 

Cîntece pe versuri de Mihai Emi. 
nescu. 17,45 Film artistic : Duel 
straniu 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copii : Comoara din 13 case 
(reluare). 20.30 Muzică populară. 
20.40 Viața economică a Capitalei. 
Azi. sectorul VIII. 21.00 Muzica 
românească în contemporaneitate. 
21,55 întrebări și răspunsuri.

PĂCALĂ: Patria (orele 9.30; 
12 30; 16.30; 20); Capitol (orele 9; 
11*45; 14,30; 17,15; 20); Favorit (o- 
rele 9 30; 12.30: 16: 19); Grivița
(orele 9; 12.30; 16; 19,30); Flamura 
(orele 9: 12,30; 16: 19.30).

LE MANS: București (orele 8.30; 
11: 13.15; 16; 18.30: 21).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA: Victoria (orele 
fi: 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.30).

VARA TÎRZIE: Lumina (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20.45)

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30); Flacăra (orele 9; 
1115: 13.30; 15,45: 18: 20,15).

MOARA CU NOROC : Central 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20.30).

CIDUL : Scala (orele fi: 12,45; 
16 30: 20.15); Festival (orele 8,45 ; 
12,30; 16,15; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina
(orele 9.45; 11.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Doi
na (orele 12,45; 15.30; 17.45; 20); 
Progresul (orele 15.30; 18: 20,15).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI „NEPTUN“ : Melodia (orele 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15: 20,30).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Ex- 
celsior (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 8,45; 
11.15; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30).

CINTECUL NORVEGIEI : Cotro- 
ceni (orele 13,30; 16,15; 19/30); Flo- 
reasca (orele 15,30; 19).

PROPRIETARII : Buzești (orele 
9: 11.15: 13,30; 16: 18.15; 20.30); Mo
șilor (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30).

AURUL NEGRU DIN OKLA- 
HOMA : Aurora (orei'* 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,15)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Popular (orele 15.30; 18;
20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45;

18.15; 20.30); Arta (orele 15 30; 18; 
20.15).

MARELE VALS : Dacia (orele 
9; 12,30: 16: 19,30).

CAPCANA : Vitan (orele 15,30; 
18; 20.15); Drumul Sării (orele 
15.30: 18; 20.15).

JUDO : Bucegi (orele 15,30; 18; 
20.15).

TRENUL SPRE STAȚIA ..CE
RUL“ ; înfrățirea (orele 15.30; 18; 
20,30).

DINCOLO DE NISIPURI : Uni
rea (orele 15,30; 18; 20,15); Viito
rul (orele 15,30: 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ : Lira 
(orele 15.30; 18; 20,15).

JOE KIDD : Ferentari (orele 
15.30; 18; 20,15); Cosmos (orele 
15.30; 18; 20.15).

PRINȚUL BOB : Pacea (orele 
15.30; 17,45; 20)

LUNA FURIOASĂ : Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ȘASE VITEJI COLINDA LU
MEA : Cringași (orele 16; 18,15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Munca (orele 15.30; 18;
20.15).

ROȘCOVANA (orele 14.30: 16.30); 
CONTESA LILY (ora 18.45); BĂ
IEȚII VESELI DIN SIRACUZA 
(ora 20.45): rulează la Cinemateca 
Union“.

PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale 9.55 
Melodia zilei : ,.Sub steagul slă
vit“ de Tiberiu Olah. 10,00 Clubul 
adolescenților. 11,00 Cronica idei
lor. 11.10 Profil pe portativ — 
Grigoraș Dinicu. 11.30 Pentru prie
tenii magnetofonului. 12.00 Știri. 
12,05 Invitație în fonotecă. 12.55

Melodia zilei. 13.00 închiderea 
emisiunii. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17.05 Alo. Radio ! __ muzică 
ușoară la cerere. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Literatură. 18,10 Pano
ramic muzical. 18.55 Melodia zilei. 
19.00 în direct., de la Grupul șco
lar de chimie nr. 1 din București. 
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
..Panton“. 20,00 Munca — izvor de 
bucurie și împliniri. 20.30 Muzică 
din opere. 21.00 Radio-fono-rama 
22,00 Radiojurnal și sport. 22,30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23.15 Poetica. Ion 
Gheorghe. 23.20 Muzică din. opere 
23.55—24.00 Ultimele știri.

Teatrul Național (Sala Mare) ; 
BECKET — ora 19,30: Teatrul Giu
lești (Sala Studio 74): NĂPASTA 
— ora 19.

Un vechi proverb latin, nedrept, dar de multe ori verificat, spune : .homo homini lupus. Locul pe care mă aflu probează că în chiar zilele noastre, in plin secol 20, incriminatul proverb și-a găsit măsură, supramăsură. Mă aflu la Auschwitz, locul V* care fascismul a dezvoltat proverbul cu meșteșug de călăi. Străbat alei, curtea interioară a lagărului, încăperi și parcă piatra se înfioară cînd intîlnește pasul. Emoția escaladează cotele înalte ale intensității. Dar spre o mai deplină înțelegere a lucrurilor să facem un popas...La Centrala industriei rafinăriilor șl petrochimiei cu sediul în Cracovia, vice-directorul Emil Nedzowski îmi oferă date comparative, elocvente în ceea ce privește drumul tot mai ascendent al industriei petrochimice din țara prietenă. Va- rietatea de produse, diversitatea de meserii, buna pregătire profesională a cadrelor susțin ideea unei productivități sporite, a unor producții mari.„Doreați să vizitați un combinat — îmi zise tn finalul discuției vice-directorul. Cel mai aproape de noi ar fi cel de la Auschwitz". Doream, desigur, mă interesa în mod deosebit, ținînd cont de profilul ziarului la care lucrez, munca și viața tinerilor. „Deși nu este prea tînăr, v-aș recomanda un ghid care, sînt convins, vă poate fi de mare folos".Așa l-am cunoscut pe Jozef Znamirowski, șeful secției sociale în cadrul centralei. Un bărbat incărunțit, acoperind sub streașină frunții doi ochi limpezi, luminoși, calzi. îmi vorbește despre combinat cu competența specialistului, dar din cintl in cina vorba se molcomește, glasul capătă inflexiuni umbroase, ecranul ochilor devine melancolic și parcă ceva îl cheamă stăruitor în amintire. în sfirșit, omul se desleagă m confesiune. „De cîte ori vorbesc despre Auschwitz, despre combinatul nostru adică, gindul îmi pleacă fără voie și în trecut. Mă număr printre puținii supraviețuitori ai fostului lagar. Uneori și acum, noaptea, umbre de atunci îmi cutreieră somnul. Am văzut multă urgie, că mintea nu încape cită bestialitate se ascunde în inima de cîine cu chip de om. In suflet, însă, mi-a rămas combinatul. Am lucrat de atunci la el ca deținut. Sigur, nu m-am bucurat că atunci servea dușmanului. Aveam, însă, convingerea nestrămutată că va fi al nostru ; dacă nu mîine, poimîine, ziua în care avea să fie al nostru trebuia să vină. Astăzi, pe vechea temelie a uzinelor „Buna", s-a înălțat al nostru, mai puternic, definitiv".In sfirșit, acum înțeleg mai bine noua răspundere în cadrul centralei a lui Jozef Znamirowski. Unui om care a suferit alături de oameni i s-a încredințat o înaltă răspundere : grija față de oameni.La combinat stau pe îndelete de vorbă eu Hen- ryk Cicsialski, vicepreședinte al Consiliului Uniunii Tineretului Socialist. îmi vorbește despre preocupările organizației, despre hărnicia celor 4.000 de tineri. Rolului principal — educativ, de pregătire a tinerilor pentru viață — îi subordonează U.T.S. o largă și variată gamă de activități. In- cepind cu cele inițiate pentru sprijinirea producției și ter- minînd cu cele pentru petrecerea cît mai plăcută a timpului liber, activitățile organizației au în atenție permanentă grija față de tineri. O școală profesională și una tehnică cu cursuri de zi și serale care funcționează pe lîngă combinat asigură tinerilor o calificare care le permite stăpinirea meseriilor mereu înnoite in domeniul chimiei. Reprezentarea largă a tinerilor in consiliile de întreprindere menține permanent legătura între preocupările, dorințele lor și preocupările și sarcinile pe linie de producție ca și socială ale combinatului. Casa de cultură, cluburile din fabrici, bazele sportive, excursiile completează formele și mijloacele de educare și petrecere a timpului liber.M-am despărțit de Auschwitz păstrînd cu mine imaginea fostului loc de detenție estompată de către tabloul luminos al noilor realități. A- colo unde oamenii se stingeau asasinați, pulsează astăzi viața intens, regenerator. Și mă bucur încă o dată că de această viată se îngrijește și omul pe care l-am cunoscut, Jozef Znamirowski, care prin- tr-o veritabilă minune a scăpat de neființă. De aceea inversarea vechiului proverb, așa cum trebuie, glăsuiește aici mal răspicat ca oriunde : omul omului, c —.
N. COȘOVEANU
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