
Proletari din toate țările, unițrvă I
ANUL XXX, 

SERIA II,

Nr. 7963

4 PAGINI

30 BANI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Haralambos Drakopoulos

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI

27 DECEMBRIE

1974

„TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!"

ORELE SI ZILELE DE EFORT STATORNIC
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SE ÎNSUMEAZĂ ÎNTR-UN BILANȚ BOGAT
DIN CRONICA 

ÎNTRECERII 
SOCIALISTE

Tradiție 
înainte

înseamnă, 
de toate,

Concepția tehnică 
la baza creșterii și s 1

• LA COMBINATUL DE MA
TERIALE DE CONSTRUCȚII 
DIN TIRGU JIU a intrat in 
funcțiune o linie tehnologică 
proiectată la o capacitate anua
lă de 320 000 tone ciment. Sor
timentele realizate de acest 
combinat datorită caracteristi
cilor lor superioare vor servi, 
îndeosebi. Ia executarea de hale 
industriale, blocuri de locuințe, 
traverse de beton-armat pentru 
căile ferate, poduri, șosele și 
pasaje denivelate, construcții 
social-culturale și turistice.

Majoritatea utilajelor și insta
lațiilor care asigură un inalt 
grad de mecanizare și automati
zare a proceselor tehnologice 
sînt realizate dc uzinele con
structoare de mașini din Bucu
rești. Reșița. Brăila. Brașov și 
din alte localități din țară.

• LA ÎNTREPRINDEREA DE 
ȚESĂTURI DE MĂTASE „GA- 
ROFIȚA" din Timișoara an in
trat pe fluxul tehnologic aproa
pe 200 de noi războaie automate 
de țesut de fabricație româ
nească. Amplasate in cadrul 
spațiilor organizate după crite
rii științifice, care asigură utili
zarea cu eficiență mărită a tu
turor capacităților productive, 
noile mașini de țesut sporesc 
producția întreprinderii, cu 
aproape 3 milioane mp țesături 
pe an. Intrarea în producție la 
parametrii proiectați a noilor 
utilaje tehnologice, marchează și 
încheierea etapei dc înnoire și 
modernizare a cunoscutei între
prinderi textile timișorene, pre
văzută pentru actualul cincinal.

• ÎN CADRUL ÎNTREPRIN
DERII TEXTILE „30 DECEM
BRIE" DIN ARAD, a intrat în 
fluxul de fabricație o modernă 
unitate de producție pentru țe
sături tip frotir, produs deosebii 
de apreciat în țară și la export. 
Dotată cu mașini și utilaje de 
înalt randament, noua secție 
sporește de aproape 3 ori capa
citatea existentă, asigurind rea
lizarea unei cantități de 2 mi
lioane mp țesături de frotir 
pe an.

• DOCHERII PORTURILOR 
FLUVIALE, îndeplinind sarcini
le anuale de plan vor realiza 
pină Ia 31 decembrie peste pre
vederile anuale un trafic por
tuar de peste 660 000 tone 
mărfuri. Față de nivelul atins 
în anul 1973 prin porturile ro
mânești de la Dunăre traficul 
de mărfuri marchează anul 
acesta o creștere de 1,36 milioane 
tone.

(Agerpres)

datorie!
Despre buna desfășurare a în

trecerii socialiste pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen aveam să iau cunoștință 
de cum am intrat pe poarta în
treprinderii mecanice de mate
rial rulant „16 Februarie" din 
Cluj-Napoca. Panouri impună
toare oferă imaginea Ia zi a rit
mului în care se 
sarcinile și an
gajamentele la 
toți indicatorii. 
Dealtfel n-au 
trecut decît pa
tru săptămîni de 
cind colectivul 
de muncă al în
treprinderii _______ 
raportat Con
gresului al XI-lea al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
respectarea cuvîntului dat la 
sfîrșitul anului trecut, cind în
treprinderii i-a fost decernat 
Ordinul Muncii clasa I — reali
zarea prevederilor planului cin
cinal înainte de termen. Locții
torul secretatului U.T.C. pe în
treprindere, tovarășul Vasile 
Bondor, ne-a vorbit mult despre 
pasiunea pentru inițiative a ti
nerilor de aici. Ele au făcut ca 
anul trecut, in cadrul întrecerii 
„Tineretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen", întreprinderea să

îndeplinesc aici

LA I.M.M.R.

„16 FEBRUARIE" 

CLUJ-NAPOCA

ocupe locul I pe municipiu. Este 
o tradiție ca tinerii de aici să 
dea exemplu, să deschidă dru
mul, fiindcă pentru ei tradiție 
înseamnă, înainte de toate, da
torie. Ambiția lor este ca la sfîr- 
șitul acestui an locul I să fie 
acordat tot I.M.M.R.-ului. „Am 
mai spu.s-0 și mă bucur să o 
repet, îmi mărturisește direc

torul întreprin
derii, tov. Victor 
Fotescu, tineri 
ca la noi mai 
rar". Fără să ui
tăm de modes
tie, trebuie să 
vă spun că sîn
tem o întreprin
dere care
se

cum
achită 
se i 
se (

de 
i de 
cuvi- 
dato-

ani de zile 
sarcini așa 
ne. Iar aceasta 
rește in primul rînd tinerilor, 
celor 1 000 de uteciști ai între
prinderii, între care i-aș men
ționa pe Gheorghe Borbe. Petre 
Ălmășan, loan Nimaș, Konnerth 
Pall, Doru Gribovschi.

Faptele de muncă ale tineri
lor de aici nu au întotdeauna în 
ele spectaculosul. Ele se consu
mă modest dar eficient, cu fie-

BENONE NEAGOE

(Continuare în pag. a Ill-a)

modernizării producției
La Întreprinderea „Lamino

rul" din Brăila, planul anual a 
fost îndeplinit încă de pe data 
de 10 decembrie. Ca urmare, 
pină la sfirșitul anului aici se 
vor realiza în plus 12 000 tone 
laminate finite pline. Dincolo 
însă de realizarea cantitativă a 
planului se cuvin reținute și e- 
forturile pentru îndeplinirea lui 
calitativă. Și în 
acest sens pot 
fi menționate 
numai lucruri 
bune : toate
contractele au 
fost onorate, la 
toate sortimen
tele s-au obținut 
depășiri impor
tante. „La un singur sortiment, la 
oțel-beton am avut unele întîr- 
zieri, ne spune Eugen Chiriac, 
economist 
plan-dezvoltare. 
acestei 
insă ■ 
lui și 
și la 
pășire 
zarea 
zițiile a fost posibilă și datorită 
asimilării cu succes a unor noi 
produse. La laminorul de pro
file din oțeluri-aliate. nc spune 
inginerul Valeriu Dima, au in
trat in producție două noi mărci

LA ÎNTREPRINDEREA

„LAMINORUL" 
BRĂILA

principal la biroul 
La începutul 

concentrat 
asupra 
raporta 
o de- 
Reali- 

po-

luni ne-am 
toată atenția 

acum putem 
acest sortiment 
de 350 tone", 

planului la toate

de oțel refractar și inoxidabil 
precum și diferite calități de 
oțeluri aliate solicitate de între
prinderile constructoare de ma
șini, în special pentru fabrica
rea de autoturisme, autocamioa
ne și tractoare. Eforturi deose
bite a depus colectivul de mun
citori și ingineri de aici pentru 
asimilarea profilelor de oțel de 
________ rulmenți solici

tate de noua 
fabrică de la A- 
lexandria din 
care, primele 
100 tone au și 
fost livrate. Alte 
zeci de asimilări 
au avut loc în 
celelalte secții 

ale întreprinderii.
Ritmicitatea producției este 

un alt obiectiv Ia care toți 
membrii colectivului și-au adus 
o contribuție substanțială prin- 
tr-un efort de concepție, de gin- 
dire tehnică și organizatorică a- 
vansată. La laminorul 2, ingi
nerul Gheorghe Paraschiv, șeful 
secției, ne-a relatat în acest 
sens despre unele îmbunătățiri 
aduse procesului tehnologic,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, joi 
dimineață, pe tovarășul Hara
lambos Drakopoulos, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Grecia (inte
rior). care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră. 1

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare reciprocă asupra ac

tivității și preocupărilor actuale 
ale celor două partide, precum 
și un schimb de vederi în legă
tură cu unele probleme ale vie
ții internaționale.

In cursul convorbirii a fost 
exprimată hotărîrea de a dez
volta în continuare relațiile din
tre cele două partide în intere
sul ambelor țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

A fost reafirmată, totodată, 
hotărîrea celor două partide de 
a acționa și în viitor pentru 
dezvoltarea relațiilor tradiționa
le de prietenie dintre cele două 
popoare, pentru amplificarea

raporturilor politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale 
dintre România și Grecia, pen
tru conlucrarea dintre cele două 
țări în vederea transformării 
Balcanilor într-o zonă denu- 
clearizată, a păcii și colaborării 
între popoarele regiunii, consoli
dării cursului spre destindere, 
securitate și cooperare în Eu
ropa și în întreaga lume, instau
rării unei noi ordini politice și 
economice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a IlI-a)

Au îndeplinit planul anual
Alte două județe au îndeplinit joi 

sarcinile de plan revenite pe anul 
în curs. Anunțînd acest succes, 
județul Caraș-Severin, care in 
acest an jubiliar s-a înscris in 
circuitul economiei naționale cu 
cea mai mare producție de oțel, 
fontă, laminate, minereuri feroa
se, hidroagregate, motoare elec
trice, produse forestiere și alte 
produse arată că volumul produc
ției industriale livrat în acest an 
depășește cu aproape 2 miliarde 
lei pe cel realizat in primul an al 
acestui cincinal.

Colectivele industriale din jude
țul Brăila vor realiza pină la în
cheierea calendaristică a anului o 
producție globală suplimentară în 
valoare de 120 milioane lei.

ATUNCI CIND ȘTII
CĂ VIATA
DEPINDE

UNUI OM
DE TINE

I

J

ORAȘUL RM. VÎLCEA își înalță cartiere noi, își restructurează vechile po
ziții. Imaginea de față surprinde un aspect din centrul civic, unde se profi
lează, alături de bătrînele clădiri renovate, siluetele moderne ale unități
lor comerciale, așezate în preajma parcului născut, literalmente, peste 
noapte. Este o mărturie a hărniciei oamenilor de pe Olt, care-și clădesc 
o viată nouă.

Foto: AGERPRES

Ce probleme ridica
reprezentantul
studenților în

9

consiliul profesoral?
La Facultatea de medicină ve

terinară de la Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu", după 
cum ne spune loan Lupu, de 
cinci ani reprezentant in con
siliul profesoral, cele mai im
portante aspecte ale vieții stu
denților, care au fost discutate 
în ședințele de consiliu, au fost 
ecoul problemelor ridicate în 
asociații. De pildă repartizarea 
studenților din anul IV in prac
tica de producție în grupuri de 
8—10 studenți și sub îndruma
rea unui cadru didactic. Pină 
acum repartizarea se făcea in
dividual, în unități alese de că
tre ei, controlul asupra activi
tății lor fiind foarte greu de re
alizat. S-a mai ridicat de ase
menea problema amenajării în 
cîteva unități agricole din jurul 
Capitalei a unor clinici în care 
studenții să meargă o zi pe săp- 
tămînă sau de cite ori e nevo
ie și să participe efectiv la o 
serie de acțiuni ce se între
prind pe linie sanitar-veterina- 
ră. Litografierea unor cursuri, 
reeditarea îndrumătoarelor de 
lucrări practice la unele disci
pline ca : boli parazitare, boli 
infecțioase, zootehnie, revizui

ZBORUL

De aproape un ceas, cițiva 
oameni in halate albe stau în 
ploaie pe terasa clădirii Spita
lului din Sinaia, incercînd să 
deslușească un semn in văzduh. 
Erau îngrijorați. De la Ploiești 
li s-a comunicat că avionul cu 
flacoanele de singe plecase in 
zori si ar fi trebuit să ajungă 
demult. In sala de operații 
clipele erau numărate. Viața u- 
nui <;m depindea de sosirea avi-

și asis- •
aproape Vi• era:s ba®

avion

onului. 
medicii 
tenții 
iȘi 
nădejdea, 
zgomot 
scut de 
răzbatea pină la 
tea opusă. Nu i-au 
tenție. Cum să vină

i

I

dinspre par- 
dat mare a- 

dinspre 
Bușteni cind ei îl așteaptă din
spre Cimpina. ca de fiecare dată. 
Dar ajuns deasupra clădirii, a- 
vionul a lansat parașuta și le
gănat de vînt ca o pasăre nesi
gură în zbor a dispărut treptat 
in josul văii.

— De ce ați zburat pe aseme
nea condiții ? Regulamentul A- 
viasanului, din cîte știu, nu au
torizează zboruri cu risc.

— Am pornit pe timp bun 
dar cind am ajuns în. apropierea 
munților s-a stîrnit vremea 
rea. N-am putut merge mai, de
parte Am hotărî t să ocolesc cu-

ei

renții care se formaseră pe vale 
și să trec peste munți pentru a 
intra în defileu din senș opus, 
în alte situații m-aș fi întors la 
bază dar de data aceasta afla
sem că la Sinaia e un caz de 
extremă urgență și șîngele tre
buie parașutat cit mai repede 
cu putință.

Stăm de vorbă pe aeroportul 
Aviasan din Ploiești, undo Elena 
Bulgaru tocmai aterizase. Un

deva, in adincul 
văzduzului, a- 

g*  XJUSi

TOMI, I tat al unui a-
vion. încercăm 
să-l găsim cu 

privirea. Iată-l. Strălucește 
in soare ca o scinteie mi
nusculă. un punct luminos in- 
tr-o alunecare ireală pe bolta 
senină.

— La ce înălțime se află ?
— Peste 12 000 Viteza 1 500— 

2 000 kilometri pe oră.
— Ce simțiți dumneavoastră, 

piloții de pe avioanele utilitare, 
care nu urcă mai sus de, 800 de 
metri și nu depășesc „250 kilo
metri pe oră. cind apărate ca. 
acestea care depășesc de 2—3 
ori viteza sunetului, trec ca un 
gind pe deasupra ?

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a U-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERIÎNAINTE DE A ÎNTREBA CiT PRIMEȘTI, G1NDEȘTE-TE CÎT DAI
Orice discuție asupra Codului 

principiilor și normelor vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste este legată 
de activitatea practică, de ac
țiunea transformatoare, cu atît 
mai mult Cu cit acesta invită la 
autocunoaștere, la responsabili
tate față de relațiile in care 
trăim, lă acțiune conștientă, cre
atoare. Progresul moral la scara 
întregii societăți se clădește pe 
acest amplu efort de educație și 
autoeducație. Iată o experiență 
în acest sens : Cercul de etică 
și echitate socialistă, organizat 
in comuna Ținea, județul Bihor, 
din inițiativa unui grup de co
muniști.

— E datoria noastră, a comu
niștilor, ne spune Traian Breb, 
vechi activist de partid, de a sta
tornici principiile de etică și 
echitate socialistă, de a-i ajuta

pe tineri să trăiască și să mun
cească în chip comunist.

Respectind spiritul Codului, 
comuniștii din Ținea le propun 
de fapt tinerilor o viață de mun
că și de idealuri majore. Aceas
tă intervenție depășește sfera 
educației tradiționale, fiind, a- 
cum după publicarea Codului, 
o problemă politică, o problemă 
socială la ordinea zilei. Jude
cind omenește, tinerii au de 
partea lor puterea, priceperea, 
entuziasmul, dar experiența, în
țelepciunea, adîncimea de cuget 
vin cu anii. Cu gindul acesta, 
cițiva din comuniștii cu tîmple- 
le albe ne-am organizat acest 
cerc de etică pentru ca legile și 
rinduielile morale să fie mai bi
ne cunoscute și respectate. Tre
buie să purtăm o mare grijă 
generațiilor tinere, pornite din 
lumea satului. Sînt ei oameni pe

măsura acestui timp, pot urca 
treptele exigențelor comuniste ?

Ținea, această așezare cu 
10 000 de locuitori, prosperă sub 
raport economic — deținînd pa
tru cooperative agricole de pro
ducție, un I.A.S., o stațiune de 
mașini agricole, o fabrică de 
nutrețuri combinate, spital și 
cooperativă meșteșugărească — 
este în același timp și datorită 
unor tradiții culturale străvechi 
o unitate culturală pilot. Așa se 
tace că atît universitatea popu
lară, cît și cercurile științifice 
sau acest grup de etică și echi
tate sînt temeinic implantate în 
realitatea vie a comunei, răs- 
punzînd unor reale cerințe so
ciale.

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a 11-a)

rea tematicii cursului Facultății 
de zooeconomie, ca și acor
darea pentru studenții ultimu
lui an a unei zile libere în pro
gramul săptăminal care să fie 
afectată în exclusivitate pregă
tirii lucrării de diplomă (depla
sare în diverse unități pentru 
obținerea de date sau pentru a 
lucra efectiv în laboratoare) — 
sînt cîteva din propunerile că
rora conducerea facultății a în
cercat și încearcă să le găseas
că rezolvări cit mai rapide.

La Facultatea de horticultura 
s-a trecut la instruirea în con
diții de producție prin susține
rea a patru cursuri, de legumi
cultura și viticultură în unități 
specializate. „Sîntem mulțumiți 
de unele, de altele nu — ne 
spune Nicolae Coca, anul III, 
reprezentant în consiliul profe
soral — și avem de gînd să ridi
căm în consiliu această proble
mă, dar deocamdată sint prea 
puține orele ținute pentru a se 
putea trage niște concluzii defi-

ION MIHALACHE

(Continuare în pag. a IlI-a)

PLANAT
Există un soi de zbor care n-ar putea fi 

asemuit cu mersul, șchiop, dar care nici cu 
zborul adevărat nu suportă comparația. 
Este mai degrabă un fel de deplasare recti
linie care se consumă undeva între și prin
tre, nici prea departe de curbele cuminți 
ale reliefului și nici primejdios de aproape 
de aerul tare al înălțimilor. Extremele între 
care își plasează de obicei existența sînt, 
poate, și în cazul său, minima și maxima, 
dar numai în măsura în care linia minimei 
rezistențe se confundă cu aceea a 
comodități. Aș numi modul acesta 
zborul planat și l-aș alege 
drept simbol al mediocrității.

Tentațiile zborului planat se 
ascund ademenitor în spatele 
celor mai normale și inofen
sive aparențe. Totul continuă să 
decurgă, la prima vedere, în cele mai bune 
condiții, iar lucrurile par să se fi așezat de 
multă vreme și pentru totdeauna pe un fă
gaș plin de promisiuni însă morbul auto- 
mulțumirii, odată instalat pe furiș în apara
tul de zbor, imprimă pe nesimțite aripilor 
o direcție orizontală atît cît să nu se ob
serve că unghiul de înclinație și-a modificat 
deschiderea. Cu timpul, cel care a fost atins 
de această maladie moleșitoare nu-și mai 
dă seama că de fapt nu mai zboară, ci doar 
plutește, nu se mai avîntă în sus, ci se men
ține, nu țîșnește, ci se prelinge. Linia dreap
tă a culezariței, a zvîcnirilor mereu iscodi
toare, se îndoaie într-o curbă dulce care 
își croiește itinerarul în cerc închis, dea

maximei 
de viață

D. Matală

supra unor locuri și lucruri prea mult bă
tute și străbătute și lustruite de atîtea pri
viri admirative. Promisiunile de altădată 
rămîn și ele mereu la aceeași distanță, tre
săririle lor fosforescente își păstrează și a- 
cum prospețimea însă orbita de satelit a 
devenit între timp centură de siguranță, 
îmbrățișarea sa moale se înfășoară tot mai 
strîns în jurul trupului și este din ce în ce 
mai greu să te desprinzi pentru a îndrăzni 
un nou salt. Uneori, atunci cînd intervine 
observația lucidă care sesizează starea de 
inerție, este prea tîrziu : plapuma moale și 

la început s-a trans- 
ziduri de piatră, 
planat este de fapt 

continuă. Un repaus 
apărut, poate, ca 
unor izbînzi îndelung 

și pe drept aplaudate la timpul lor, dar care 
acum nu se mai lasă întregite de altele. Alte
ori însă el vrea să treacă drept atitudine filo
zofică, insinuînd în locul sensului ascendent 
rotirea lentă, care nu angajează în procesul 
înaintării nici măcar fîlfiirea aripilor. Este 
poate cel mai dăunător somnifer c6 se 
poate cuibări în conștiințe, preferind în lo
cul prezenței active fotoliul de spectator, 
în locul arderilor intense mocnirea inter
mitentă. Mereu prevăzător ca nu cumva 
vreo rafală de vînt mai puternică să-i 
smulgă aripile, nici ca vreun contact cu te
renul ferm să i le frîngă, zborul planat este 
sinonim cu o cădere lină, insesizabilă dar 
sigură.

caldă de 
Format în

Zborul 
o odihnă 
care a 
urmare a

y
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Secretarul între

//

de muncă

cu echipa de zidari.

nu credeți că fac sin-
mare o- 

lucrare.

discutat 
această 

roade

dormitor. Am 
cu ei. De la 
n-am așteptat

muncește, într-a- 
ziua, deci și eu,

ziua-lumină

petrochimică" — 
Pe șantierele de 

peste 2 400 
,,O armată

planul de activități

TINERI AUTORI —

INTERLOCUTORI Al „SCÎNTEI1 TINERETULUI

REPORTERUL? EL ESTE

Interviu cu prozatorul NICOLAE MATEESCU

„Platforma 
Pitești-Sud. 
aici muncesc 
constructori, 
neri" îmi spunea cineva, 
mată de suflete" — am 
în timp ce il căutam pe 
pe unul dintre uteciștii 
urma să-i fac un portret. Eram 
însoțit de Gheorghe Miloaie, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
unităților de construcții — Pitești, 
și mergeam, împreună, de a- 
proape o oră, prin noroiul in 
care piciorul se afunda pină la 
gleznă. „Nu-i o viață prea dul
ce 1“ mi se spune. „Nu-i !“, am 
recunoscut. „De fapt, a conti
nuat el. pe un șantier de con
strucție nimeni nu se așteaptă 
să găsească alei asfaltate. Con
structorii sînt „deschizătorii de 
pirtie". Ei încep un 
biectiv sau o mare 
Muncesc tot timpul în aer liber. 
Deasupra cerul, jos pămîntul 
care, după cum vedeți, nu este 
întotdeauna foarte primitor. 
Ploi, frig, noroi, zăpadă și, vara, 
soare arzător. O muncă aspră, 
o viață aspră !“. Dar asta e si
tuația, organizația U.T.C. de aici 
în aceste condiții muncește.

uteciști 
de ti- 
„O ar- 
gîndit 

șantier 
căruia

• Ce înseamnă a fixa „direc
ția principală de acțiune ?“ •
A nu uita că lucrăm cu oame
nii, nu cu hirtiile • „Ziua lu
mină" — aici pe șantier nu este 
o metaforă !

Pe șantier se 
devăr, toată 
ca activist, am datoria să mun
cesc toată ziua. Pentru că, aici, 
pe șantier, existînd un „pro
gram lung", se nasc destule di
ficultăți in organizarea activi
tăților U.T.C. Ele trebuie insă 
desfășurate. De aici necesitatea 
prezenței permanente, atit a se
cretarului, cit și a membrilor 
comitetului, pentru a putea in
terveni cu promptitudine ori de 
cite ori viața o cere. Contactul 
zilnic cu viața te ajută să sta
bilești „direcția principală de 
acțiune". Vedeți, un program de 
activități tinde să acopere o 
zonă mare de probleme, tinde 
să fie „rotund". în fiecare or
ganizație, insă, la un moment 
dat se impune atenției o pro
blemă centrală care cere o con
centrare a forțelor pentru re
zolvarea ei. Fără a fi perma
nent in contact cu viața, cu u- 
teciștii, nu poți sesiza proble
ma cea mai acută. Eu numesc 
asta „stabilirea direcției princi
pale de acțiune". La noi, acum, 
aceasta este „reducerea numă
rului abaterilor disciplinare și 
educarea uteciștilor in spiritul 
unei inalte comportări etice și 
cetățenești corespunzător cali
tății de membru al unei organi
zații revoluționare de tineret". 
Către acest obiectiv ne-am în
dreptat toate forțele.

mine : „Ce mă fac cu ei 7“ Mai 
întîi, am vorbit cu șeful de e- 
chipă. Mi-a promis că va avea 
el grijă. Dar lucrurile au rămas 
neschimbate. Așa că m-am dus 
la ei în 
Îndelung 
discuție,
imediate. Am mai fost în mij
locul lor de cel puțin incă zece 
ori. Am creat un curent de o- 
pinie față de lipsuri. Acum, 
dormitoarele nu mai sînt „ma
gazii de scule", acum, mulți 
dintre ei nu se mai culcă îm- 
brăcați cu salopeta, bătăile au 
dispărut și s-au rărit conside
rabil și bețiile. La fel, sau a- 
proape la fel, s-au pBirecut lu
crurile și

• Nu, să
gur totul ! Ar fi imposibil 1 • 
„Brigăzile U.T.C. in mijlocul 
tinerilor" • Emisiuniie locale 
de radio • Invitații săptăminii : 
profesori, juriști, medici.

Dacă un bilanț definitiv al anului literat în curs este în acest 
moment prematur, fizionomia lui editorială poate fi, totuși, in li
nii mari, schițată. 1974 este — incontestabil — un an al roma
nului. Dar este, totodată, și unul al reportajului. Acesta din urmă 
fascinîndu-i îndeosebi pe tinerii scriitori. O întreagă pleiadă de 
reporteri- Nicolae Mateescu, Grigore Ilisci, Radu Anton Roman, 
Trimia Gotu ș.a. s-a impus atenției publicului prin perspectiva 
nouă, neînfeudată stereotipiilor, asupra realității, prin ochiul 
proaspăt cu care o privește. Ceea ce-i unește pe acești autori este, 
dincolo de existența unei superioare aptitudini literare, de capa
citatea de a întrezări esențialul în spatele aspectelor fenomenale, 
vocația teoretică. Ei scriu reportaj nu numai din dorința firească 
de a „reciti o țară", dur și cu convingerea că această „lectură" aie 
șanse de reușită numai dacă reporterul este perfect clarificat asu
pra rațiunilor sociale ale intervenției sale, asupra destinului și 
rosturilor reportajului ca specie literară. Afirmația este verifica 
bilă și în cazul invitatului „Scînteii tineretului", prozatorul NI
COLAE MATEESCU, autorul unui fascinant Război al pîinii, ra
pid epuizat din librării.

Război al pîinii, ra-

— Cum vă explicați, Nicolae 
Mateescu, foamea de reportaj a 
cititorilor? Nu c prea mult timp 
de cînd unii critici literari bă- 
teau monedă pe tema desuetu
dinii reportajului. Timpul 
infirmat opinia. Cum s-ar 
tiva vitalitatea speciei?

— Literatura vine uneori 
sus, propovăduind despre
și despre rău, lăsînd cîteodată 
pe un plan secund trezirea Con
științei sociale. în același timp, 
cititorul este tot mai interesat 
de dimensiunile sociale ale lu
mii în care trăiește, de locul său

fascinantă mișcare 
ideologică proprie se-

Ic-a 
mo-

de 
bine

— După părerea mea, îmi 
spune Gheorghe Miloaie, urmă
rirea îndeplinirii exemplare și 
la timp a sarcinilor din planul 
de activități este, și rămîne pro
blema centrală a muncii secre
tarului U.T.C. și a comitetului 
pe care îl conduce. Cred, însă, 
că prezența secretarului U.T.C. 
în viața de organizație presu
pune mai mult și, în nici un 
caz, nu trebuie redusă doar la 
vegherea transpunerii în viață 
a proiectelor din planul dc ac
tivități. Secretarului U.T.C. nu 
îi este permis niciodată să uite 
că lucrează cu oamenii și nu cu 
hîrtiile (oricît de importante ar 
fi ele !), că este dator să cu
noască foarte bine preocupări
le, dorințele, neajunsurile ute
ciștilor pe care ii conduce. Toa
te acestea presupun o prezență 
activă in mijlocul membrilor 
organizației, o integrare fără fi
suri în viața lor cotidiană și e- 
vitarea izolării pe care o pro
voacă, in mod fatal, munca de 
birou. „Ziua-lumină", pentru 
mine, care răspund de uteciștii 
constructori, nu este o metaforă.

• Un tinăr, unul singur, devine 
pentru noi, atunci cind greșește, 
o „problemă".

— Aminteam că, aici, pe șan
tier, viața este aspră. Și oame
nii sînt aspri, mai greu de mo
delat. Trebuie să acționezi cu 
tact, cu înțelegere și, mai ales, 
trebuie să perseverezi. Pe șo
ferul Nicolae Bclu l-am urmă
rit special mai mult timp. Avea 
atitudini necorespunzătoare. Se 
îmbăta, sărea la bătaie. La une
le activități culturale de la club, 
fluiera, striga. Am discutat cu 
el. Prietenește, de la om la om. 
Am să vă spun că, pentru noi, 
un tinăr care greșește devine 
o „problemă". Alt exemplu 
chipa ce ridică schelele 
talice. Tineri care muncesc 
cepțional. Pentru muncă, 
meni nu le-ar putea aduce 
un reproș. Ei sînt primii 
netezesc drumul celorlalți,
fost cazuri cind au lucrat, zi și 
noapte. După orele de muncă, 
însă, comportarea lor lasă de do
rit. Apar bețiile, amenințările, 
bătăile. Administratorul blocu
lui în care locuiesc a venit la

: e- 
me- 
ex- 
ni- 

nici 
care 

AuROMANTICA VÎRSTĂ...
...în miez de iarnă, cînd 

zăpada s-a cuibărit în crizan
teme, fumegînd alb, ne-am 
obișnuit să-i intîmpinăm pe 
cei mai tineri cetățeni ai ță
rii cu flori și cu căldura ini
milor noastre adunată într-un 
zimbet primitor și cald. Săr
bătoarea, ivită nu demult în 
calendarul obiceiurilor noas
tre, are semnificații deosebi
te in viata intimă a fiecărui 
tinăr, a fiecărei organizații 
U.T.C. Prag spre „vîrstă 
aur", anotimpul acesta, 
care cineva l-a numit me
taforic „al maturității" 1.. 
seamnă apropierea de certi
tudinea realizării noastre des
pre care nu există îndoieli și 
nici spaime, decît firești emo
ții și care înseamnă inainte 
de toate ÎNCEPUT. O vîrstă 
care alege in dimineața a- 
ceasta RESPONSABILITA
TEA.

...Numai chipuri de aceeași 
virstă, numai inimi cu ace
lași ritm, ochi inundați de 
lumină, atenție la fiecare 
gest — teribilă deschidere 
spre noi spații... Și, alături de 
ei, profesorii, diriginții, acești 
prieteni mai mari, care zîm- 
besc parcă mai altfel acum, 
privindu-i pe sărbătoriți cu 
ochii lor minunați, nedume
riți parcă de timpul deveni
rii lor...

Sentimentul acesta mi l-a 
dat atmosfera festivă în ca
drul căreia cei peste 150 de 
elevi din anul IV ai Liceu
lui nr. 32 din Capitală și-au 
serbat majoratul. Adolescen
ța primea astfel Încoronarea

de 
pe

în-

maturității. Fete cu cozi in 
fundulițe, băieți cu primele 
fire mijite deasupra buzei se 
numeau, din domentul acela, 
„cetățeni". Dealtfel, confir
marea a dat-o, în acest ca
dru festiv, primul secretar al 
Comitetului de partid al sec
torului 1, Dumitru Gherghi- 
șan și n-au lipsit, rememora
te în gînd sau cu voce tare, 
propriile responsabilități pe 
care sărbătoriții și le asu
mau.

Vitraliile și oglinzile orașu
lui îmbrățișau în lumina lor 
o vîrstă a frumuseții, a răs
punderilor și generozității. 
„Am Împlinit vîrstă majora
tului. spunea MIHAELA VIE- 
RESCU, anul IV A, secretara 
comitetului U.T.C. a liceului, 
sub semnul istoricelor hotă- 
rîri ale marelui forum al co
muniștilor și în preajma zi
lei in care Republica iși ser
bează, și ea, aniversarea, și 
cred că exprim sentimentul 
tuturor colegilor mei de ge
nerație, dacă afirm că de azi 
înainte pașii noștri în mun
că, la învățătură, în viața so
cială, vor merge * —**
cu pașii țării..."

Ginduri simple, 
sinceritatea lor, 
Ginduri care au 
lume fericită, pe care ei, ti
nerii de 18 ani, o întrezăresc, 
pe care învață să o edifice. 
Cu forța dăruirii lor, cu for
ța dragostei pentru adevăr și 
frumos, cu imensa forță a vi
sului...

— Din exemplele pe care vi 
le-am dat s-ar putea deduce că 
muncesc de unul singur. Ar fi 
imposibil I împreună cu comi
tetul acționăm concentrat în re
zolvarea problemelor. Mai mult, 
încercăm să atragem și masa de 
uteciști. De aceea, am inițiat 
acțiunea „Brigăzile U.T.C. — în 
mijlocul tinerilor". Aceste bri
găzi sînt formate din 10—12 ti
neri care, în ziua de luni a fie
cărei săptămîni, purtînd o ban
derolă pe braț, pe care scrie 
„Ordine", controlează căminele 
de locuit, curățenia, instalațiile 
și așa mai departe. Uteciștii din 
aceste brigăzi discută cu tinerii, 
le află neajunsurile, greutățile 
și, totodată, intervin pentru 
curmarea abaterilor disciplina
re. Nu este, însă, singura for
mă prin care acționăm. Folosim 
din plin stația de radioamplifi
care la care difuzăm emisiuni 
speciale pentru popularizarea 
fruntașilor și pentru criticarea 
încălcărilor normelor etice. Do
rind să cunoaștem și mai bine 
preocupările uteciștilor, am ini
țiat o altă acțiune : am 
tuit echipe formate din 
medici, profesori, care, 
mînal, se întîlnesc cu 
Sînt popularizate legile, 
cută despre educația sanitară și, 
în genera), se răspunde, prompt 
și avizat la orice problemă care 
îi frămîntă pe tineri.

★

Cîteva exemple (sperăm inte
resante și pentru alți secretari 
U.T.C.) care demonstrează că 
munca celui învestit cu înalta 
răspundere de secretar al unei 
organizații U.T.C. nu se reduce 
doar la conceperea planului de 
activități și simpla, lineara sa 
îndeplinire. între „planul de 
activități" și realizarea acestuia 
se interpune „ziua-lumină" a se
cretarului, a comitetului, adică 
munca vie de la om la om, pre
ocuparea perseverentă de a cu
noaște, de a schimba, de a îm
bunătăți, de a lupta cu toate 
forțele pentru instaurarea unui 
climat exemplar de muncă și 
viață.

TEODOR POGOCEANU
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se dis-

BIBLIOTECA TINERETULUI
DIN BUCUREȘTI?

(Urmare din pag. I)

— Să nu credeți că ne simțim 
complexați. N-avem motive 
pentru că, în ciuda performan
țelor tehnice superioare, avioa
nele acestea se pilotează incom
parabil mai ușor ca ale noastre. 
Noi zburăm la înălțimi mici 
unde se abat toate furtunile, 
unde curenț.ii haotici îți smulg 
aparatul din mîinl și trebuie 
să-ți încordezi trupul ca un 
vîslaș pe valuri agitate. Avioa
nele de performanță zboară și 
singure, cu pilot automat, ele se 
află dincolo de furtuni, dincolo 
de golurile de aer cum li se 
spune in limbajul obișnuit cu- 
renților verticali. Noi. cu avi
oanele noastre fragile, zburăm 
la înălțimea vîrfurilor de co
paci, pe deasupra acoperișurilor 
satelor și orașelor, aproape de 
oameni, de nevoile lor, pregă
tiți în fiecare cl!pă • ă ne schim
băm direcția de ’.bor pentru a 
ateriza în altă parte, unde se a- 
nunță un caz mai urgent, unde 
viața unui om depinde de iu
țeala cu care îi putem veni In 
ajutor. Noi sîn'ern un fel de 
„șoferi ai văz'L’hului" care nu

iși pot alege șoselele, trebuie 
să „circulăm" pe orice drum, in 
condițiile date. Nu ne propu
nem să stabilim performante ci 
să salvăm oameni.

— Ce caz era la Sinaia ?
— Nu știu. Atît doar că era 

urgent.
— Nu vă interesează oamenii 

pe care-i salvați ?
— Dacă pot face ceva pentru 

cei care au nevoie de ajutor, 
fac cu toată inima, dar pentru 
noi are mai puțină importanță 
pe cine anume ajutăm.

— Cunoașteți totuși cîțiva 
dintre cei pe care i-ați trans
portat ?

— Au fost foarte mulți — 
bărbați, femei, copii, oameni în 
vîrstă — dar în astfel de îm
prejurări nu ne este gîndul de- 
cit la timp și la viteză. Să a- 
jungem cit mai repede la locul 
accidentului și de acolo la spi
talul stabilit. E greu cind știi 
că viața cuiva depinde de tine.

★

La sfîrșitul cursurilor de 
zbor, este recomandată pen
tru școala de zbor cu motor 
din București pe care o și ur

Biblioteca tineretului din Ca
pitală (Bd. Republicii nr. 43), a 
fost înființată sub egida Comite
tului municipal U.T.C. și a Co
mitetului municipal de cultură 
și educație socialistă.

O întrebăm pe Mariana Teo- 
dorescu, bibliotecară șef, secre
tara organizației U.T.C. :

— Cind am venit la dv„ pri
mul lucru care mi-a atras a- 
tenția a fost bibliobuzul din 
curte, ga'ta de drum. încotro ?

— Către cititori, evident. Este 
o bibliotecă 
puncte fixe de 
cartierele noi 
tan) în preajma marilor centre 
comerciale și a școlilor și asta 
pentru că aici încă nu s-au 
creat suficiente biblioteci. Tn 
punctele de staționare (inter
secția străzii Stejarului cu str. 
Fildeșului, Grupul școlar I.O.R., 
Piața Titan, Policlinica Titan, 
intersecția bd. Ion Șulea cu str. 
Macaralei, a străzii Macaralei 
cu str. Postăvarului, a străzii 
Ion Șulea cu str. Liviu Rebrea- 
nu, intersecția str. Caporal 
Ruică cu șos. Cățelu) vrem ca 
programul nostru să coincidă 
cu orele de afluență ale publi
cului și fiiridcă astăzi este prima 
„cursă" a bibliobuzului, avem 
emoții ; dar și speranțe de suc
ces care s-ar datora în mare 
parte pasiunii bibliotecarului 
nostru responsabil, Costel Cră
ciun.

•?<

• ■ A

volantă — cu 
staționare în 

(Balta albă, Ti-

9a
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Biblioteca tineretului este 
deschisă tuturor tinerilor din 
Capitală, insă nu toți tinerii pot 
să vină aici, iar unii nici nu știu 

, unde ne aflăm. De aceea, nu 
ne-am limitat numai la această 
modalitate de contact, cu citito
rii. Am cercetat îndeosebi că
minele muncitorești de nefami- 
liști, cele care nu au în dotare 
o bibliotecă și se află, în ace
lași timp, departe și de clubu
rile întreprinderilor, cum este ca
zul căminului de fete al I.T.B.- 
ului unde am avut o 
Ne-am 
țile în 
nume 
femeii _
patriei, reflectată în literatura 
română"). Și cu toate că tine
rele de aici lucrează în trei 
schimburi și au căminul lingă 
Podul Constanța, am cîștigat 
pină acum 20 de cititoare care 
vin aici periodic să împrumute 
cărți.

— Prin ce vă justificați, așa
dar, numele de bibliotecă „a ti
neretului".

— începînd cu fondul de cărți, 
care este enciclopedic, (ponderea 
deținînd-o cărțile de 
pentru elevi, 
gînd secția de artă,

acțiune, 
deplasat acolo, cu căr- 

sacoșă, selectate pe o a- 
tematică („Contribuția 

la edificarea socialistă a

studiu 
studenți) adău- 

disco- 
tcca și continuind cu acțiunile 
diverse desfășurate, se poate 
vorbi de mijloace de atracție a 
tineretului sau, mai exact, de 
un profil adecvat tînărului ci-
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Două tinere, Orțan Maria și Florea Eliza, filatoare fruntașe în secția flaiere a Întreprinderii textile 
Slatina.

mează. Dovedește și aici remar
cabile calități de pilot și peda
gog și, după absolvire, este re
ținută ca instructor de zbor. 
Munca o pasionează și o ab
soarbe cu totul. „Cind cobor din 
carlingă parcă cineva îmi leagă 
aripile", spune ea. Timp de 10 
ani a instruit peste 150 de ti
neri piloți, cei mai mulți fiind 
astăzi mîndria aviației noastre.

In 1960 se transferă la Avia-

liza 30 de ani. Va bate astfel 
toate recordurile. Intr-adevăr, 
nici o femeie nu și-a prelungit 
atît de mult cariera de avia
toare.

— Mai aveam o singură do
rință în profesie — se destăinuie 
ea. Să învăț pe lingă pilotarea 
avioanelor, pilotarea elicoptere
lor. Am obținut brevetul în 
urmă cu doi ani. Este primul 
brevet de pilot pe elicopter în-

sip pentru construcții. Deodată 
s-a auzit un vuiet puternic și 
riul s-a umflat pînă peste ma
luri. Undeva în munți se rup
sese, poate, un nor și apele au 
crescut ca din senin. El a în
cercat să scoată mașina afară 
dar n-a izbutit. Cind s-a gindit 
la salvarea lui era prea tîrzîu. 
S-a urcat pe cabina mașinii dar 
apa îi ajunsese pînă Ia glezne. 
A fost văzut și i s-a venit in

viața unui om depinde de tine
san. Era mamă a doi băieți — 
prima dintre aviatoarele ro
mânce care născuse doi copii și 
care nu a renunțat la zbor. Di
ficultatea creșterii copiilor și 
dificultatea profesiei n-au des
curajat-o. „Nici măcar cinci mi
nute n-am întîrziat la program 
în cei 23 de ani", mărturisește 
ea, prea conștientă de disci
plina și răspunderile acestei 
meserii. Elena Bulgaru avea să 
fie aviatoarea cu cel mai lung 
stagiu neîntrerupt de zbor : 23 
de ani cu perspectiva de a rea-

mînat unei femei în țara 
noastră.

— E mare deosebirea ?
— Foarte mare. Pilotarea eli

copterului e incomparabil mai 
grea decît a unui avion. Tre
buie executate foarte multe co
menzi, cu o desăvîrșită atenție 
și concentrare.

M-am decis într-un mo
ment de mare admirație pentru 
aceste mașini. Nu de mult, in
tr-o primăvară, un muncitor 
lucra cu excavatorul său în mij
locul rîului Prahova. Scotea ni-

ajutor. Fusese anunțat Bucu- 
reștiul. Și între timp a apărut 
un elicopter. Era pilotat de pi
lotul șef de atunci al stației 
centrale Aviasan, Petre Ionescu. 
Dar salvarea muncitorului tot 
n-a fost ușoară. Slăbit și eu 
mîinile înțepenite de frig el 
nu-și putea lega frînghiile de 
ridicare. A trecut aproape ju
mătate de ceas pînă a izbutit. 
Știți ce înseamnă Să menții a- 
tita timp elicopterul în punct 
fix ? O măiestrie dublată de e- 
forturi fizice și nervoase ieșite 
din comun.

titor. în general înscriem tineri 
pină ia 30 de ani, insă pe prin
cipiul bunei vecinătăți primim 
și cititori mai în vîrstă care ne 
solicită Organizăm seri de mu
zică de cameră susținute de elevii; 
liceelor de muzică, vernisaje de 
expoziții și, o acțiune cu mare 
succes la public, „Teatrul de 
poezie", în organizarea lui Du
mitru St.ancu și Paul Tutungiu 
(sub egida Uniunii Scriitorilor 
și a Comitetului municipal de 
cultură și educație socialistă). 
Am lansat și vrem să mai lan
săm cărțile tinerilor autori ta
vern un stand de vinzare al vo
lumelor respective), dorim să 
oferim în continuare spațiu ti
nerilor pictori studenți. elevi 
sau membri ai U.A.P., în sfirșit, 
pasionații de muzică pot să 
împrumute discuri de la noi sau 
să asculte aici muzica dorită. 
(Am fost în sala de audiții mu
zicale — bine dotată — dar 
n-am putut audia un disc în 
bune condiții : voltajul căștilor 
nu este același cu al pickup- 
urilor !).

SILVIA ZABARCENCU

în această 
politică și _
colului douăzeci. Cititorul vrea 
să afle cine este, mai eurînd 
decît să știe cine ar trebui să 
fie. Informația, reportajul îi o- 
feră tocmai prilejul unei aseme
nea confruntări. Reporterul este, 
după mine, în primul rînd un 
constructor de opinie publică. 
Iar opinia publică înseamnă ac
țiune — acțiune socială, acțiu
ne politică. De aceea, opinia pu
blică are nevoie de conștiință, 
de ideologie, de cultură. Repor
tajul este unul din momentele 
de conștiință ale vieții sociale. 
Atîta timp cît reportajul își do
vedește utilitatea ca moment de 
conștiință este neavenit să dis
cutăm apartenența lui la litera
tură sau perimarea lui ca spe
cie.

— Reporterul este, deci, un 
constructor de opinie publică. 
Dar nu mi-1 închipui plasîndu- 
se undeva în exteriorul acesteia. 
De cele mai multe ori scrisul 
său este chiar emanația, e drept, 
decantată, a acestei opinii pu
blice. în ce relație intră repor
terul cu această opinie? Se iden
tifică cu ea? O rectifică?

— Fiecare reportai în parte ar 
trebui să fie încă un argument 
convingător într-o demonstrație 
ideologică și în același timn u- 
mană. Privit astfel, sigur că re
portajul poate influența opinia 
publică. Scris de pe pozițiile ri
nul grup social. într-un anume 
moment istoric, reportajul tre
buie totuși să supraviețuiască 
dincolo de momentul care l-a 
cerut. Și cum ar putea supravie
țui dacă nu ar fi scris de pe 
platforma ideologică și în no
mele acelei forțe sociale în sta
re să influențeze istoria?

Dar, la rîndul ei. opinia pu
blică îl influențează pe repor
ter: oferindu-i un anume teren 
de dezbatere și nu altul, un a- 
nume nivel ideologic și o anu
me morală. Un reporter cu a- 
devărat angajat în numele opi
niei publice și pentru ODinia pu
blică evită argumentele care 
au devenit locuri comune, oco
lește ceea ce a mai fost spus, 
nu se mulțumește cu beneficiul 
mărunt al celor care, din nepă
sare și dezinteres, reiau la ne- 
sfîrșit adevăruri gata făcute.

— Caro este dimensiunea fun
damentală a reportajului? Căli-

——————ț——

ÎNAINTE
(Urmare din pag. I)

— Ce v-a determinat să orga
nizați un cerc de etică ?

— întrebarea dumneavoastră, 
precizează Teodor Petrilă, se
cretar al organizației de partid 
și primarul comunei, poate că
păta diferite răspunsuri. Să spu
nem că, adresată organelor de 
miliție din comună, acestea ar 
spune așa : „Prin dezbaterile cer
cului am diminuat foarte mult 
sustragerile și alte acte antiso
ciale". Noi toți însă ne-am spus 
că viața trebuie să fie mai fru
moasă de trăit și asta nu se 
poate dacă oamenii nu devin, 
așa cum scrie în Codul princi
piilor și normelor de muncă și 
de viață comuniste, mai buni, 
mai morali. Apoi, observa
tori subtili și pătrunzători 
ai obștei, ai obiceiurilor și mo
ravurilor, comuniștii din comu
nă, foști activiști de partid, în
vățători, membri cooperatori 
și-au exercitat întotdeauna, da
torită autorității civice, o anu
mită putere „legiuitoare" în sfe
ra morală. Orice act de educație 
este, în fond, un act politic.

— Cum înțeleg tinerii satului 
normele ?

— Le înțeleg, cum să nu Ie 
înțeleagă. Doar normele de eti
că sînt izvorîte din vrerea țării,

— Trebuie să înțeleg că vă 
„trădați" vechea dragoste ?

— Nicidecum. Avionul mi-a 
dat satisfacții de o viață, el face 
parte din destinul meu.

— Care a fost cel mai greu 
zbor pe care l-ați efectuat ?

— Cine ar putea să răspundă 
la această întrebare ? Au fost 
atîtea zboruri grele. Ele intră în 
obișnuința noastră profesională 
și nu le memorăm. Le integrăm 
firescului.

— Atunci, vorbiți-mi despre 
un zbor dificil mai recent.

— Chiar și cel de azi a fost 
dificil. Decolasem cu cinci mi
nute înainte ca avertizarea me
teo să anunțe furtună în Mol
dova. Transportam un bolnav la 
Bacău. După decolare noi nu 
mai puteam comunica cu baza. 
Avioanele Aviasan nu au in
stalații radio deci nu puteam t'i 
prevenită. Deasupra Buzăului 
am intrat în zona furtunii. Cre
deam că voi scăpa de ea, dar 
între Focșani și Mărășești se în
tețise și mai puternic. Nu mai 
aveam unde mă întoarce. Vîn- 
tul ajunsese la 60—70 km pe oră 
iar noi nu avem voie să zbu
răm pe un vînt mai intens de 
40 km pe oră. Acum totul de

nescu îl considera odată pe re
porter drept un „raportor al u- 
manilățli". Ce „raportează" a- 
cesta? Ce zone cercetează re
porterul?

— Reportajul înseamnă eveni
ment. Este singura afirmație 
despre reportaj care mi se pare 
incontestabilă. Dar ce este ace
la un eveniment? De aici, dru
murile reporterilor se despart. 
Sigur că idealul oricărui repor
ter este să-și vadă reportajele 
ieșind de sub tirania momentu
lui, dar ce e de făcut? Doar dacă 
evenimentul este dintre acelea 
care, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, se vor dovedi a fi fost mo
mente hotărîtoare ale jstoriei, 
renortajul are și el șansa să ră- 
mînă. Cum poți să vezi în fie
care fapt, oricît de banal, un c- 
veniment în stare să influențe
ze tstoria? Trebuie, prin urma
re, căutat cu orice preț senza
ționalul?

La întrebările acestea fiecare 
reporter răspunde în felul său 
și, fără îndoială, dacă există 
vreun răspuns, el nu trebuie 
căutat în reportaj, ci în repor
ter. Oricît ar inventa formal, ori
cît ar „literaturiza", reporterul 
nu va reuși să dea un loc co
mun drent eveniment. S-a dis
cutat mult în jurul „literaturi
zării" reportajului. Cred că lin
sa unei angajări fundamentale, 
reale, lipsa unei conștiințe civi
ce și. în același timp, pretenția 
anartenenței la literatură, aso
ciate. au putut crea asemenea 
hibrizi. A folosi mijloacele li
teraturii la fapte și fenomene 
sociale indiferente înseamnă a 
t’-ăda și literatura și reportajul. 
Reporterul are nevoie nu de ști
ința de a pune faptele în lumi
nă, contrar convingerilor si in
teresului 
clarviziunea 
cunoaștere a 
si a omului 
jeze afectiv 
evenimente cu adevărat semni
ficative. Doar ca o conștiință 
trează a vremii sale, reporterul 
va nutea să prevadă legătura e- 
venlmentului cu istoria prezen
tă si viitoare.

Zonele interzise reporterului 
sînt cele care îl lasă indiferent. 
Fenorterul „monden" care vine, 
vode. pleacă și consemnează, a 
murit.

— Socotiți prezenta omului e- 
xemplar o condiție sine qua non 
a reportajului?

— Fără îndoială că da, după 
cum caracterul este una din 
condițiile prozei. Exemplar prin 
faptele sale, eroul reportajului 
poate deveni erou de proză — 
exemplar prin motivele faptelor 
sale. Dar ca să dovedească e- 
xemplaritatea eroului, reportajul 
face, adesea, apologia eroului — 
ceea ce, la un moment dat. de
vine plictisitor. M-am întrebat 
adesea, citind reportajele „cu 
erou", dacă mi-ar place să tră
iesc lingă asemenea oameni plini 
de calități.

— Nu numai dumneavoastră 
vă puneți această intrebare.

său. ci dimpotrivă: 
sa politică, adînca 
fenomenului social 
trebuie să-l ansra- 
în căutarea acelor

Interviu realizat de 
IOAN ADAM

DE A ÎNTREBA
din realitatea ei nouă, iar dome
niul de aplicare al lor, așa cum 
scrie în Cod — întreaga noas
tră viață socială oriunde se află 
oamenii. Etica socialistă a dat 
doar un înțeles nou calităților 
de cinste, corectitudine, 
responsabilitate, omenie, 
tindu-le drept însușiri 
mentale ale omului. Ce 
fapt azi un om cinstit ? 
același în vorbă și în faptă, fără 
cusur, fără ascunzișuri. Un om 
care trăiește numai și numai din 
munca sa. Iar munca e la mare 
preț în sat 1

Una din legile morale distincte 
se cheamă, aici, la Ținea „îna
inte de a cere. întreabă-te cit 
dai". în această privință, remarca 
Gheorghe Vitaș, secretarul or
ganizației U.T.C. : „De cînd în
cep să prindă putere și pricepe
re la muncile cîmpului, despre 
copii, în limbajul satului, se 
spune că și-au cîștigat o oareca
re bărbăție. Cu alte cuvinte, sînt 
buni de muncă. De acum pînă 
la adînci bătrînețe, obștea poate 
conta pe ei. Că țin sapa, că în
vață la școli, în sat sau 
afara satului, că e 
C.A.P., tot una e de 
ține pe picioarele 
satul să progreseze, 
nerii nu îngăduim 
spiritul de dreptate

adevăr, 
soco- 

funda- 
este de 
Un om

în 
socotitor la 
vreme ce se 
lui, ajutînd 
Nici noi ti- 
lenea. Aici, 
socială ac-

pindea de mine. Strîngeam 
manșa cu toată puterea brațe
lor pentru menținerea stabili
tății laterale și longitudinale a 
avionului iar cu piciorul apă
sam paion ierul pentru păstra
rea direcției. Nici o slăbire a 
atenției, nici o șovăială nu sînt 
permise in astfel de situații. 
Toți nervii și toate forțele tre
buie să fie concentrate asupra 
menținerii stabilității plane a 
aparatului. O înclinare de o 
fracțiune de secundă e sufi
cientă pentru ca aripile ușoare 
din placaj și pînză să fie la dis
creția vîntului. Uitați-vă la 
palmele mele. Sînt bătătorite de 
manșă ca la tăietorii de lemne.

— Și mai departe, ce s-a în- 
tîmplat ?

— Furtuna se întinsese pe o 
rază mare, nici vorbă să scap 
de ea. N-aveam nici vizibilitate. 
Vintul ridica nori de praf în 
văzduh. Așa am zburat pînă la 
Bacău. Toți angajații pe care 
trebuie să-i fi îngrijorat mult 
întîrzierea avionului, mă aștep
tau în cîmp pentru a ține apa
ratul să nu-1 rupă vintul la sol 
Și ce văd : din carlingă coboară 
o femeie !

ționează mult mai imperativ în 
privința celor care nu muncesc 
dar vor să mănince, să consume 
din bunăstarea colectivă. Pentru 
că trîntor nu e numai cel care 
nu depune o muncă efectiv uti
lă, ci și cel care ia mai mult 
decît dă. mai mult decît ar me
rita să primească. Tot ceea ce 
ciștigi trebuie întemeiat pe cin
ste, pe efort, pe trudă". Traian 
Breb ne amintea de un caz ju
decat nu cu mult timp în urmă.

— Cum așa, ați judecat ? Ca o 
instanță ?

— Ne-am adunat, eu, 
Cristea, învățător, 
Maxim, pensionar, loan 
de la C.A.P., membri ai 
totului de partid, tineri, 
ședință cu ușile închise, 
cine poftește fără mobilizare. 
Doar atit că avem grijă să anun
țăm la cămin din timp ziua in- 
tilnirii. Aduc eu în discuție vreo 
doi băieți tineri care au terminat 
școala și trăiau pe spinarea pă
rinților. E bine așa ? Lenea asta 
e de modă nouă in sat, in rin- 
dul copiilor. De cind au trecut 
prin școli și pot fi utili doar 
cu o diplomă. Și discutăm intii 
atitudinea părinților. Ce fel de 
educator e acela care zice : „La- 
să-1 săracu să se mai odihneas
că nițel"? Numai că răgazul 
ăsta de o lună, două devine un 
fel de așezare permanentă și 
tinărul se deprinde cu traiul bun, 
nemuncit. Sau vine de ochii 
lumii la C.A.P. și stă cu bărbia 
sprijinită in palme. Că eu spu
neam „la muncă formală, răs
plata să fie tot formală. Un fel 
de remunerație la general"... Așa 
ne potrivim noi gîndurile pină 
iese adevărul la lumina zilei. 
Peste citeva zile mă întilnesc cu 
tatăl lui Mihuț, unul din cei 
discutați. „Am trimis băiatul la 
meserie. A fost voia lui. Nu-1 
mai aveți pe ordinea de zi“.

— Autentice dezbateri de caz. ne 
declara un alt membru al cercu
lui, Iosif Mandea, au avut'drept 
țintă atitudinea tinerilor în fa
milie, in relațiile de bună veci
nătate. Și pot să afirm că in
fluența exercitată de noi a dat 
bune rezultate. Pe ordinea de zi 
a cercului au mai figurat, cum 
spunem noi, dosare de sustra
geri, de neglijențe, de irosire a 
avutului obștesc. Desigur, în 
statornicirea principiilor și nor
melor de conduită comunistă în 
viața fiecărui om din sat mai 
avem multe de făcut. Inițiativa 
cercului nostru are un caracter 
de pionierat. Dar formele și me
todele prin care se realizează, 
deja s-au impus ca veritabile 
modalități de afirmare a norme
lor de etică și echitate socialiste.

Petru
Cernapole 

Suciu 
comi- 
Nu e
Vine
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AliEXIhl VACANTĂ STUDENȚEASCĂ
TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis tovarășului HENRYK JABLONSKI, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, 
următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Jablonski,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, cordiale felicitări și calde urări de 
sănătate, fericire, viață îndelungată și noi succese in activitatea 
dumneavoastră consacrată construirii socialismului și înfloririi 
continue a Poloniei populare.

îmi exprim și de această dată convingerea că relațiile de 
prietenie, de solidaritate și colaborare multilaterală, statornicite 
între țările noastre, se vor dezvolta rodnic și in viitor spre 
binele popoarelor român și polonez, în interesul unității țărilor 
socialiste și al tuturor forțelor antiimperialiste, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului în lume.

ADUNARE FESTIVA
Cu prilejul celei de-a 16-a 

aniversări a victoriei Revolu
ției cubaneze — Ziua națională 
a Republicii Cuba, joi după- 
amiază a avut loc la Casa de 
cultură a sectorului 6 din Capi
tală o adunare festivă organiza
tă de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

La adunare au luat parte Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, Petre Con
stantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Ioan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., activiști de partid și 
de stat, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

Au participat, de asemenea. 
Nicolas Rodriguez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
Costică Chițimia, prim-secretar 
al Comitetului de partid al sec
torului 6.

Despre semnificația eveni
mentului aniversat a vorbit 
Constantin Manolescu, membru 
al C.C. al P.C.R., adjunct al mi
nistrului educației și invățămîn- 
tului.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Nicolas Rodriguez.

SOSIRE
Joi, s-a înapoiat în Capitală 

delegația economică română, 
Condusă de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, care a participat la 
lucrări e celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte româno-tanza- 
niene de colaborare și coopera
re economică și tehnică. Cu 
acest prilej, ministrul român 
a întreprins o vizită de lucru 
în Zambia și Kenya.

★
într-o declarație făcută la 

sosire redactorului Agerpres loan 
Ivanici, ministrul minelor, pe
trolului și’geologiei a relevat 
că, in cadrul întilnirilor avu
te cu această ocazie, au fost 
identificate noi posibilități pen
tru lărgirea și diversificarea 
colaborării dintre România și 
aceste state. „Am avut onoarea 
să fiu primit de președintele 
Zambiei, Kenneth David Kaunda. 
Și de data aceasta, șeful sta
tului zambian a apreciat fa
vorabil modul în care sînt rea
lizate acțiunile de cooperare bi
laterală, un exemplu în acest 
sens fiind rezultatele obținute 
în cadrul lucrărilor de explo
rare de la Mokambo. In spiri
tul bunelor relații româno- 
zambiene, împreună cu minis
trul minelor și industriei, An
drew Kashita, am stabilit rea
lizarea de lucrări în comun 
pentru încă două perimetre de 
zăcăminte".

Referindu-se la cea de-a tre
ia sesiune a Comisiei mixte 
româno-tanzaniene, Bujor Al
mășan a arătat că lucrările co
misiei, înscriindu-se în con
textul măsurilor preconizate 
de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Julius K. Nyerere, cu prile
jul vizitei șefului statului ro
mân în Tanzania, au pus în 
evidență noi căi și mijloace de 
extindere' a conlucrării dintre 
cele două țări în diverse dome
nii de activitate.

în cadrul convorbirilor pur
tate cu ministrul kenyan al 
resurselor naturale, Stanley 
Oloitiptip, am convenit — a 
relevat ministrul român — să 
extindem activitatea de cola
borare in zona de coastă a 
Kenyei. In prezent, aici lucrea
ză 24 de specialiști români, care 
asigură asistența tehnică ne
cesară la obiectivul minier Ki- 
nangoni, realizat în cadrul co
operării bilaterale.

PLECARE
Joi dimineața, o delegație a 

Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mirceă 
Malița, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român, a plecat în Republica 
Populară Congo pentru a lua 
parte la lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Partidului 
Congolez al Muncii.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost' salutată 
de Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.ÎL, 
de activiști de partid.

PLENARĂ
La Plenara Consiliului Na

țional al Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă 
România, a fost prezentată da
rea de seamă a activității des
fășurate in anul 1974. Partici
pants au dezbătut modul cum 
și-au îndeplinit Consiliul Na
țional, comisiile locale, organi
zațiile de Cruce Roșie îndato
ririle. au făcut propuneri pentru 
activitatea de viitor. în nume
le celor aproape 5 milioane de 
membri ai Crucii Roșii, partici- 
panții la plenară au exprimat, 
într-o deplină unanimitate, ho- 
tărîrea de a munci cu întreaga 
dăruire pentru îmbunătățirea 
activității organizatorice, edu- 
cativ-sanitare in scopul ridi
cării ei la nivelul sarcinilor puse 
de istoricul Congres al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

PREMIU
Secția de critică muzicală a 

Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale 
din România a acordat premiul 
„Tînărul interpret pe anul 1974“ 
dirijorului Corneliu Dumbră- 
veanu, pianistului Tudor Dumi
trescu. sopranei Steliana Calos- 
Cazaban și interpretei de muzi
că populară Maria Dragomiroiu.

CRONICA 
U. T. C.

Joi a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, 
delegația Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba (U.J.C.), 
condusă de Rodney Lopez 
Clemente, șeful comisiei de 
cercetări sociale a Comitetu
lui Național al U.J.C., care, 
la invitația C.C. al U.T.C., a 
efectuat o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul 
Bueurești-Otopeni. delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Ion Sasu, director al Centru
lui de Cercetări pentru Pro
blemele Tineretului, de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Din program 
lipsește doar... 

zăpada!
întocmit din timp. într-o 

organizare superioară anilor 
precedenți, prin varietatea 
sa programul de vacanță al 
elevilor din județul Timiș 
oferă practic fiecăruia posi
bilitatea petrecerii în mod 
plăcut a timpului liber. în 
cluburile existente, în majo
ritatea liceelor, precum și 
in majoritatea școlilor, ală
turi de activitățile recreati
ve se desfășoară în cadrul 
primei etape concursuri cul- 
tural-ârtistice ale formați
ilor muzical-coregrafice sub 
genericul „România • socia
listă — țara mea de glorii", 
în același timp, elevii și-au 
expus rodul muncii lor des
fășurată în atelierele de 
fTactică tehnico-productivă. 
n colaborare cu instituțiile 

de cultură din județ, cine
matografele, teatrele și ope
ra și-au întocmit un adecvat 
program pentru tinerii spec
tatori, iar duminică, în sala 
cinematografului Studio din 
Timișoara, dintre elevii li
ceelor pedagogic, de in
dustrie alimentară și agri
col, în cadrul unui concurs 
va fi cunoscut cel mai bun 
recitator de versuri patrio
tice.

Excursiile și întrecerile 
sportive domină autoritar 
.calendarul vacanței de iar
nă. O clasă de la Liceul e- 
conomic își petrece o săp- 
tămînă pe Valea Jiului și

„Tineretul—factor activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen

CONCEPȚIA TEHNICĂ 

LA BAZA CREȘTERII Șl 
MODERNIZĂRII 

PRODUCȚIEI

(Urmare din pag. I) 

despre modificarea, gruparea 
sau reamplasarea unor calibre 
in scopul dobîndirii unei mai 
bune continuități a procesului 
de producție și. implicit, pentru 
creșterea productivității muncii. 
Dealtfel. în fiecare secție pot 
fi evidențiate asemenea acțiuni 
pentru mai mult, pentru mai 
bine. Și, peste tot ni se vorbeș
te despre aportul deosebit al co
muniștilor și tinerilor 
al organizațiilor de 
U.T.C. Numele unor 
Liviu Corbu, F ” ______ ,
Liviu Orășanu și Gheorșhe To
ne sau al echipei conduse de 
Dumitru Voiculeț, sînt bine cu
noscute în uzină.

In cadrul acestor eforturi — a 
ținut să ne precizeze Ilie Gheor-

uțeciști, 
partid și 
tineri ca 

Radian Iconaru,

REPREZENTANTUL STUDENȚILOR
(Urmare din pag. I) 

nitive". Dar intervențiile lor 
nu se rezumă numai la proble
mele profesionale, ci și la cele 
sociale, cultural-educative, dato
rită unei inițiative care s-ă do
vedit destul de eficientă. „Fie
care președinte de consiliu A.S 
pe facultate este obligat ca în 
toate ședințele de consiliu să 
prezinte o informare cu privire 
la problemele ridicate de stu- 
denți și atmosfera din anii de 
studiu, iar pe urmă să facă cu
noscute în rîndul lor măsurile și 
hotărîrile adoptate" — precizea
ză Sevastian Udrescu, preșe
dintele consiliului A.S. pe insti
tut.

Propuneri concrete, de o mare 
utilitate 
învățămîntului 
s-au făcut 
construcții, 
construcții 
informează 
prezentant 
t.rul trecut 
deosebit, in sensul căutării de 
către toți factorii responsabili 
din facultate a unui program a- 
decvat de integrare. Pozițiile 

pentru perfecționarea 
și producției 

și la Institutul de 
La Facultatea de 

civile, după cum ne 
Ion Mihăilescu, re
in consiliu, semes- 

a avut un dinamism

pe versantul sudic al Reteza
tului, colegii lor de la Liceul 
,,Loga“, au optat o parte 
pentru cabana Pietrele din 
Retezat, iar o altă parte s-au 
împărțit pe Semehic și Mun
tele Mic.

In același timp însăși Ti
mișoara. prin baza sa de tu
rism instalată la Liceul de 
construcții nr. 2 cu 200 de 
locuri, administrată de Bi
roul de turism pentru tine
ret, prin inonumentele sale 
se oferă sutelor de elevi ve- 
niți din județ sau din alte 
părți ale țării.

Dacă zăpada nu a venit în 
cimpie, atunci au mers ele
vii la ea. 60 de sportivi din 
cadrul clubului atletic școlar 
universitar au urcat în Fă
găraș. 40 de amatori ai spor
tului de iarnă de la Liceul 
1. stau pînă în preajma re
velionului pe Padeș, iar alte 
cîteva sute in stațiunile 
montane din județul Caraș 
Severin. Cei rămași acasă au 
de ales intre competițiile de 
baschet, tenis de masă și 
șah. Bazele sportive le stau 
in permanență la dispoziție.

ION DANCEA

Pregătiri 
de revelion

Că și în alți ani studenții 
bucureșteni vor petrece tra
diționala sărbătoare a Nou
lui An în spațioasele cantine 
Regie și Grozăvești. Pentru 
acest eveniment a fost con
ceput un frumos program 
artistic din care nu lipsesc 

ghiță, secretarul comitetului 
U.T.C., se cuvine relevată și 
inițiativa organizației de tineret 
„Eu produc,, eu controlez, eu 
răspund**,  precum și periodicele 
acțiuni de întreținere a utilaje
lor și organizarea locurilor de 
muncă. Cu asemenea preocupări 
a căror eficiență este în perma
nență dovedită, 
noul an. Le vom 
gur, altele, la. fel 
toare pentru ca 
noastre în viitor, 
Ue frumoase.

într-unul din cele mai bătăioase 
și mai tinere (mulți participanți 
aveau între 21—26 ani) campio
nate unionale. Performanța Ivii 
Beliavski, care anul trecut a 
încheiat același campionat de
tașat pe... ultimul loc, este dem
nă de toată lauda ! Vom reveni 
cu amănunte despre tânăra spe
ranță a șahului sovietic.

0 PENTRU AMATORII DE 
CURIOZITĂȚI relatăm faptul 
că ultima Olimpiadă masculină 
de șah de la Nice (Franța) nu 
a stabilit numai un record de 
participare, ci și un record al 
numărului emisiunilor filatelice 
care au ținut să se amintească 
acest mare eveniment sportiv. 
Pînă în prezent au fost emise 
14 serii de timbre (una în 
Franța, una în Mali, cite 2 în 
Nigeria și Dahomey, una în Ca
merun și 7 in Ungaria). E mai 
mult ca sigur, însă, că peste 
citeva zile, cu prilejul Anului 
Nou, filateliștii sovietici vor 
avea o surpriză plăcută, lucru 
normal, avînd în vedere că 
U.R.S.S. a cîștigat toate olim
piadele disputate în ultimii ani.

« AMENINȚAT DE DIFI
CULTĂȚI FINANCIARE, tur
neul tradițional de Anul Nou de 
la Hastings (Anglia) se va dis
puta. totuși, in acest an. Printre 
participanți se vor număra ma
rii maeștri R. Byrne, Andersson, 
Hori, Csom, Pianine, Velimiro- 
vic și Quinteros, maestrul cuba
nez G. Garcia și învingătorul 
turneului de calificare de anul 
trecut, tinărul american de 17 
ani, Diesen. Dintre reprezentan
ții gazdelor Se remarcă R. Keene 
și campionul lumii, la juniori, 
Miles.

• PRIMUL MARE TURNEU 
AL ANULUI 1975 de la Orense 
(Spania) se anunță deosebit de 
puternic ! Organizatorii con
tează pe participarea a 10 mari 
maeștri și 6 maeștri internațio
nali de certă valoare. Iată lista 
completă a turneului de la 
Orense, așa cum a fost comuni
cată de Federația spaniolă de 
șah : marii maeștri Larsen, Liu- 
bo.jevic, (cîștigătorul ediției 
1974), Gheorghiu (cîștigătorul 
primei ediții, 1973). Quinteros, 
Andersson, Pomar, Diez del Cor
ral. Mektng și doi mari maeștri 
americani (probabil Kavalek și 
Benkii), maeștrii internaționali 
Toran, Bellon, Durao, G. Garcia, 
Keene și O. Rodriguez.

FLORIN GHEORGHIU

vom păși în 
adăuga, desi- 
de mobiliza
și rezultatele 
să fie la fel

TRADIȚIE ÎNSEAMNĂ, 
ÎNAINTE DE TOATE, 

' DATORIE!
(Urmare din pag. I)

care zi adăugîndu-se noi împli
niri, noi realizări, care oricum 
nu pot fi trecute cu vederea. Și 
pentru că exemplele pot spri
jini afirmațiile, selectăm cîte
va : la capitolul economii de 
materii prime pentru 1974, au 
fost planificate 250 000 lei și re- 

adoptate de studenți și cadre 
didactice au fost convergente 
în majoritatea problemelor dis
cutate : necesitatea condensării 
cunoștințelor predate pentru a 
nu mai avea loc suprapuneri de 
teme, reducerea cursurilor mai 
puțin importante, existența unui 
curs general de construcții în 
primul an, mărirea timpului de 
studiu individual al studenților, 
necesitatea înzestrării tehnice 
superioare a facultății pentru 
ca în cadrul temelor de. cerce
tare și proiectare studentul să 
nu mai fie pus să iacă numai 
lucruri mărunte (copieri, de
sene). „Intr-adevăr, ne spune 
și tovarășul Ștefan Andrei, de
canul Facultății de instalații, re
prezentanții studenților în consi
liile profesorale ridică o serie 
de probleme legate în special de 
structura anului de învățămint, 
deoarece acum, conform planu
lui de integrare, fiecare an tre
buie să facă cîte două luni de 
practică continuă, altele legate 
de studiul individual, dar ei ar 
trebui să vină cu o „tolbă pli
nă", vizînd mai multe domenii, 
nu numai cel profesional". 

momentele de muzică popu
lară românească și muzică 
ușoară, un montaj folcloric 
cuprinzînd obiceiuri româ
nești de Anul Nou prezentat 
de membrii Ansamblului 
..Doina". Marele plugușor, 
interpretat de echipa teatru
lui „Podul", Dansul funigei
lor — număr de dans mo
dern interpretat de formația 
casei de cultură. Se va 
dansa în compania forma
țiilor Sincron II și Catena 
iar Umorul va fi prezent prin 
programul „Revelion cu 
maxi-haz“ interpretat de 
Luky Marinescu, Ion Ulmea- 
nu și Ion Duțu. Pînă dimi
neața dansul, concursurile 
distractive, surprizele, tom
bola revelionului vor com
pleta un bogat program. La 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" în timpul 
vacanței, vinerea, vor avea 
loc concerte ale formațiilor 
de muzică ușoară Mondial, 
Sincron II și F.F.N. și spec
tacolele Studioului de teatru 
al I.A.T.C. cu „Procese" și 
..Ce este omul". Clubul ac
tualităților va prezenta ciclul 
de filme și diapozitive ..Rea
lizări ale României socialis
te" și proiecții cu filme de 
artă din ciclul „Prin muzeele 
lumii". Cabinetul de docu
mentare și dezbateri politi- 
co-ideologice este deschis 
zilnic punînd la dispoziția 
studenților biblioteca sa, co
lecția de ziare și reviste, bi
bliografiile orientative și 
toate materialele documen
tare legate de lucrările Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

C. S.

alizate pînă la sfîrșitul lunii no
iembrie 725 118 lei ; acțiuni de 
înfrumusețare și construcții so- 
cial-culturale planificate : 5 090 
ore, realizate 24 000 ore ; acțiuni 
de muncă patriotică în sprijinul 
producției planificate 3 250 000 
lei. realizate pînă la acea dată 
3 570 949 lei, din care peste un 
milion l-au realizat tinerii sec
ției a 4-a prelucrări la cald, 
conduși de inginerul Doru Gri- 
bovschi. Succese însemnate au 
obținut și tinerii secției a 5-a 
întreținere și cei de la cazân- 
gerie. Alte fapte de muncă : 
cuplarea automată a vagoane
lor, o inovație care a adus mi
lioane de lei economii ; 3 700 
ore muncă patriotică pentru 
confecționarea a 20 de platfor
me necesare turnării panouri
lor pentru căminul de nefaml- 
liști al întreprinderii, cu parter 
și patru nivele, care va avea o 
capacitate de 300 de locuri ; o 
producție industrială suplimen
tară de 400 milioane lei, pînă la 
sfîrșitul anului 1975. și un be
neficiu suplimentar de peste 90 
milioane lei. Cifrele acestea au, 
dincolo de valoarea măsurată în 
ore și lei, și o altă semnificație, 
afectivă pentru că fiecare dintre 
tinerii de aici are adînc sădit 
în suflet conștiința actului po
litic pe care îl realizează prin 
munca sa.

CASA DE CULTURĂ SECTORUL I

ANUNȚĂ
DESCHIDEREA UNOR NOI CURSURI

Șl CERCURI începînd cu luna IANUARIE 1975

- COSMETICĂ
- CROITORIE
- DACTILOGRAFE; 

SECRETARIAT 
TEHNIC

- ACORDEON
- CHITARĂ
- L. ENGLEZĂ intensiv

(adulți)

Dar tenisul nu se învață
nomaî după televizor!

Recentele intilniri cit tinerii 
iubitori ai tenisului de la Rm. 
Vîlcea, Piatra Neamț și Drobeta 
Tr. Severin, pe care le-a avut 
Ion Țiriac in cadrul acțiunii 
inițiate de „Scînteia tinerelului* * 
„Mari performeri — în arenele 
sportului tie masă", i-au prile
juit o serie de observații 
care Ie socotim demne de 
interesul.

„în primul rînd aș vrea 
arăt că sînt surprins da dezvol- 

eare a luat-o tenisul 
care, în imaginația 

nu existau pe harta 
alb".
eon- 

mare 
avem

pe
tot

să

tarea pe i 
in centre 
mea, nici 
„sportului 
Apoi, am 
statat cu 
bucurie că 
talente autenti
ce, tineri foarte 
înzestrați pen
tru acest sport, 
unii dintre ei posesori ai unor 
calități fizice și morale care-i 
recomandă pentru marea per
formantă. Este ceea ce mă de
termină să fac cîteva observații, 
de astă dată de ordin strict teh
nic. Tenisul începe cu... LOVI
TURA DE SERVICE Este, poa
te, cea mai importantă lovitu
ră. Eu cred că este abia jumă
tate din jocul de tenis. Jucăto
rul și-o poate pregăti pe-nde- 
lete, lovitura de începere nu e 
determinată de timp, de lovitu
ra care vine, nu le presează 
graba care duce, adesea, la gre
șeală. Dacă practici bine servi
ciul, e mult mai ușor să-nvcți 
și cum să-1 primești. Băieții și 
fetele pe care i-am văzut și cu 
care am jucat nu au o poziție 
tocmai corectă și potrivită care 
să le permită o execuție irepro
șabilă, așezarea picioarelor e 
defectuoasă. Antrenorii lor tre
buie să exerseze pentru o po
ziție mai flexibilă și aplecată 
spre minge. De asemenea, LO
VITURA DE VOLE, in special 
dreapta, o execută la fel, de
fectuos, cu o deschidere mult 
prea mare, ceea ce provoacă o 
întârziere a loviturii. Brațul nu 
trebuie să depășească înapoi li
nia dreaptă imaginară a piep
tului. Ca în oricare alt sport 
sau joc sportiv și în tenis exis
tă o poziție inițială, cu genun
chii ușor flexați din care se 
poate pleca. Copiii, tinerii pe 
care i-am văzut și cu care am 
exersat eu lucrează rigid, au o 
poziție prea înaltă, cum au apu
cat de la început. Am observat 
că jocul picioarelor, intr-o pozi
ție prea puțin flexibilă, nu le dă 
posibilitatea unei elasticități a 
trunchiului și tehnica loviturii, 
indiferent care, suferă, mobilita
tea jucătorului e mult mai re
dusă".

Observații la fel de judicioase 
a făcut Ion Țiriac și cu privire 
la alte procedee, la tehnica al
tor lovituri. El crede, însă, 
aceste 
tinerii 
Copiii 
gătiți,

că 
corectări se pot face și 
vor progresa mai rapid, 
sînt în general bine pre- 
dar toți au cam aceleași

- RADIO DEPANARE 
și T.V- 
precum si

ÎNSCRIERI ARTIȘTI A- 
MATORI PENTRU 
FORMAȚIILE ARTIS
TICE
înscrierile se fac zilnic în 
sir. Slătineanu nr. 16 tele
fon 11 98 68.

deficiențe. „Sarcina cea mai 
arzătoare — susține Ion Țiriac 
— în momentul de față este u- 
niformizarea școlii românești 
de tenis, unificarea metodelor 
tuturor antrenorilor și instruc
torilor care se ocupă de învăța
rea și antrenarea sportivilor. 
De aceea, demonstrațiile sporti
vilor de performanță în fața co
piilor și tinerilor care învață 
tenisul sini cele mai eficace in 
învățarea și practicarea corectă 
a tenisului. Federația de 
cialitate e bine 
lingă cursurile 

spe- 
ca, în viitor, pe 

pe care le orga
nizează pe 
local să 
dacă nu 
clari, cel 
țin să 
re
tarea cunoștin
țelor tuturor 

să formeze o 
în toa
că dis- 
antrenori 
metodele

plan 
facă 

reci- 
pu- 

asigu- 
reîmprospă-

OjOWL

decembrie, poate 
cînd calendarul 
nu este încărcat, 
un circuit de de- 
vîrfurile tenisului

tehnicienilor, 
elită de antrenori 
te centrele, pentru 
pune, realmente, de 
care cunosc tenisul și 
de învățare. E păcat ca un co
pil să înceapă cu greșeli care-1 
vor stopa pe traseu. Nu se poa
te învăța tenis numai după te
levizor. Tot Federația, în cola
borare cu organele locale, în 
centrele în care tenisul a luat 
o amploare mai mare, în lunile 
noiembrie și 
și ianuarie, 
competițional 
să organizeze 
monstrații cu 
nostru masculin și feminin. Asta 
cu atît mai mult cu cit in
tr-un număr mare de orașe s-au 
construit săli de sport admira
bile. Pe lingă factorul specta
col, pe care fruntașii tenisului | 
nostru l-ar putea asigura, eiI 
s-ar putea ocupa, o perioadă 
foarte scurtă, fie și numai 2—3 
zile, de pregătirea instructorilor 
și învățarea și corectarea jucă
torilor fruntași din acele centre. 
Este posibil acest lucru, se 
practică și în alte țări, unele 
cu tenis mult mai avansat și ar 
fi o răsplată meritată pentru cei 
care au construit terenuri și au 
creat acele centre, au animai 
activitatea sportivă în general".

VASILE CABULEA

CONCURSUL
DE BIATLON 

„CUPA POIANA"

se

AStăzi și mîine, vor avea 
loc la Poiana Brașov între
cerile concursului de biatlon 
dotat cu „Cupa Poiana". Du
minică în împrejurimile Pre
dealului, se vor desfășura 
trei competiții. Pe pirtia de 
la Clăbucet este programat 
un concurs de slalom paralel, 
la Poliștoacă, se va disputa 
o competiție de fond, iar la 
Cioplea pe noua trambulină 
săritorii își vor disputa vic
toria în primul concurs al 
sezonului. Inaugurarea sezo
nului internațional va avea 
loc în zilele de 17, 18 și 19 
ianuarie, cînd Ia Poiana Bra
șov se vor disputa întrece
rile pentru „Cupa Dinamo", 
în zilele de 1 și 2 februarie 
se va desfășura competiția 
internațională pentru „Cupa 
Poiana" (schi alpin).

« Boxerul american de culoa
re, George Foreman, fost cam
pion al lumii la categoria grea, 
a oferit fondului de ajutorare a 
copiilor săraci din S.U.A. un 
cec în valoare de 13 000 de do
lari. Din această sumă se vor 
distribui in 13 orașe america
ne alimente și îmbrăcăminte cu 

noului an. Pe marginea 
donații George Foreman 
: „Mulți copii n-au ce 
Cred că exemplul meu 

ocazia 
acestei 
a spus 
mînca.
va fi urmat și de alții".

Marile confruntări
• SE PARE CA ZAIRUL este 

decis să devină gazda celor mai 
disputate meciuri pentru su
premația mondială in diverse 
sporturi. După ce a organizat 
mult, comentata intilnire de box 
Clay — Foreman, (care s-a sol
dat,' se pare, cu un deficit destul 
de serios pentru gazde), revista 
sovietică de șah „64“ anunță că, 
recent, F.I.D.E. a primit o nouă 
candidatură pentru organizarea 
mult așteptatului meci Fischer — 
Karpov : Zairul ! Foarte inte
resant este amănuntul că sta
tul african , a oferit, se pare, 
condiții fihanciare superioare 
Mexicului, care era pînă acum 
favorit la cota pariurilor.

o DIN PRESA AMERICANA 
reținem o declarație năstruș
nică — ziariștii respectivi o 
consideră senzațională — a lui 
Fischer. Campionul lumii ar fi 
declarat : „în caz că voi fi 
mulțumit de condițiile financia
re oferite de organizatori sînt 
dispus să joc (meciul pentru 
titlu (n.n. cu Karpov) chiar la 
Polul Nord sau la Ecuator !“ 
Hazliu, dar cam greu de cre
zut...

0 ULTIMUL CAMPIONAT 
AL U.R.S.S. a luat sfîrșlt cu 
victoria, la egalitate, a fostului 
campion mondial M. Tal și a ti- 
nărului maestru, originar din 
Lvov, A. Beliavski, Ambii au 
realizat 9,5 pct. din 15 posibile,

ȘAH PE GLOB

tragerea extraordinară

A REVELIONULUI
PRONOEXPRES

0 NOUĂ FORMULĂ TCHNICĂ AVANTAJOASĂ! 

Participînd la această interesantă, tradițională 
tragere puteți obține mari și importante 
ciștiguri, constînd din AUTOTURISME, EX
CURSII și BANI. Tragerea vă oferă șanse spo
rite de cîștig extrăgîndu-se 33 de numere față 
de 32 de la anterioara formație.

Numai pînă marți, 31 decembrie, a.c. mai pu
teți procura bilete pentru tradiționala tragere 
a REVELIONULUI I

Amănunte utile găsiți în prospectele tragerii, pe care 
le procurați din toate agențiile Loto-Pronosport.

Ce trebuie să știm 
despre

PRONOSPORT
• Concursurile Pronosport se organizează săp- 

tăminal.
e Fiecare concurs Pronosport se desfășoară 

pe baza unui program cuprinzînd 13 meciuri.
• La sistemul de pronosticuri sportive Pro

nosport poate participa oricine, prin depunerea 
de buletine completate cu una sau mai multe 
variante simple sau combinate.
• Depunerea buletinelor cumpărate se face la 

unitățile de vînzare proprii și mandatare, auto
rizate de Administrația de Stat Loto-Pronosport.

• înainte de depunerea buletinului, partici
pantul este obligat să completeze, cu litere mari 
de tipar, cn cerneală, pe verso talonului I, nu
mele și prenumele (fără prescurtări), localitatea^ 
strada, numărul, blocul, scara, etajul, aparta
mentul și județul.

0 Completarea variantelor pe un buletin Pro
nosport cu pronosticurile alese se face cu sim
bolurile „1“, „X“ și „2“ pentru fiecare meci (se 
înscrie „1“ dacă participantul consideră că me
ciul va fi cîștigat de echipa gazdă ; „2“ in ca
zul cînd consideră că va cîștiga echipa oaspete 
și „X“ dacă participantul consideră că va fi 
meci egal).

V Taxa de participare la Pronosport este de 
3 lei varianta întreagă. Se poate participa și cu 
o taxă de participare fracționată, la care se pot 
obține ciștiguri proporționale cu cota procentua
lă jucată.

0 Depunerea buletinelor se face pină în ziua 
de sîmbătă seara în întreaga țară.

După ora de închidere a zilei menționate mai 
sus, este interzisă depunerea și primirea buleti
nelor Pronosport pentru concursul respectiv.

Stabilirea buletinelor eîștigătoare, a număru
lui de ciștiguri și categoriilor se face centrali
zat de către A.S. Loto-Pronosport, rezultatele 
fiind comunicate cîșligătorilor.

e Atribuirea cîștigurilor se face pe trei cate
gorii variabile, in sensul că, prima categorie de 
ciștiguri o constituie aceea care are cel mai 
mare număr de pronosticuri exacte Ia concursul 
respectiv, celelalte două categorii urmînd în or
dine cu cite un pronostic exact în minus.

0Alte amănunte găsiți în regulamentul pri
vind organizarea și administrarea sistemului de 
pronosticuri sportive Pronosport pe care îl pu
teți consulta în toate agențiile Loto-Pronosport.

Tehnică avansată, estetică, funcționalitate...
lată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, ARIA - cu diagonala de 47 

cm, OPERA, SATURN, DIANA cu diagonala de 59 cm șî ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm.
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, televizoarele au o mare 

stabilitate în funcționare, imagine și sune*  de calitate. /nrmui
De vînzare și cu plata în rate lunare. (RECOM)
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Amplu interes in Grecia fafă de volumul

„Nicolae Ceausescu: politica 
externă a României"

„Scînteia tineretului"

pag. 4

La începutul lunii septembrie 
1974, la Atena a fost publicat, în 
limba greacă, volumul „Nicolae 
Ceaușescu : politica externă a 
României", cuprinzînd o selecție 
din cele mai reprezentative arti
cole și cuvîntări ale șefului statu
lui român. De atunci, această lu
crare, consacrată principiilor fun
damentale ale politicii externe de 
pace, independență și colaborare 
internațională a României, se 
bucură de un interes deosebit din 
partea a diferite categorii de 

■ cititori.

Acest fapt a fost remarcat și evidențiat 
aproape unanim de presa ateniană. Coti
diene și periodice ca „To Vima“, „Ta Nea“, 
„Athinaiki", „Avghi", „Eiefteros Cosmos", 
„Messager d’Athenes", „Athens Daily Post", 
„Ikonomikos Tahidromos", „Epikera", 
„Gyneka" etc. au consacrat în repetate rîn- 
duri cronici și articole de analiză acestui v<>- 

. Ium, relevînd realismul tezelor de bază ale 
politicii promovate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, concordanța lor perfectă cu prac
tica relațiilor internaționale ale României 
socialiste.

„Este o carte care se impune prin actua
litatea subiectelor sale și, de aceea, intere
sul suscitat în cercurile politice ca și prin
tre cititorii greci, este foarte firesc" — a- 
preciază în cronica sa „MESSAGER d’ATHE- 
NES".

„Rod al unei activități diplomatice in
tense — vizite, contacte, întrevederi — scrie, 
la rîndul său „ELEFTEROS COSMOS", a- 
ceastă culegere de texte ale șefului statului 
român ilustrează un ansamblu de principii 
care constituie baza unei filozofii politice 
originale, ce își extrage forța din luptele mi
lenare pentru independență, progres și pace 
ale unui popor vecin și prieten".

„Politica externă a României — remarca, 
între altele, ziarul „AVGHI" — izvorăște 
din concepția potrivit căreia problemele in

ternaționale nu pot fi soluționate astăzi de- 
cît prin participarea activă a tuturor popoa
relor și statelor, mari și mici, la adoptarea 
și aplicarea măsurilor privind pacea și secu
ritatea mondială. Esența ei constă in crea
rea și asigurarea unor relații de colaborare 
cu toate statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social, relații care să se bazeze pe res
pectarea independenței și suveranității na
ționale, pe neamestecul în afacerile interne 
ale altora, pe egalitatea în drepturi și in
teresul reciproc". „Aceste principii se dove
desc singurele capabile să garanteze exis
tența unor raporturi normale și eficiente in
tre state, să evite noi ciocniri și să însănă
toșească atmosfera internațională".

„Concepția președintelui României asupra 
căilor și mijloacelor de creare a unui sistem 
durabil de securitate în Europa este origi
nală și constructivă — apreciază „ATHENS 
DAILY POST". Ea implică crearea treptată 
a unui ansamblu de relații noi de colabo
rare multilaterală, de angajamente clare și 
precise intre statele europene, care să excludă 
pentru totdeauna folosirea forței sau ame
nințarea cu recurgerea la forță în relațiile 
lor, să garanteze dreptul fiecărui stat de a 
se dezvolta liber, fără presiuni și ingerințe". 
„Ca o parte organică a securității europene 
este considerată cooperarea în Balcani — ca
pitol important al politicii externe a Româ
niei. Președintele Ceaușescu concepe această 
cooperare prin acțiuni concrete, prin con
tacte mai strînse, inclusiv la nivelul cel mai 
înalt, in vederea dezvoltării cooperării eco
nomice, politice, culturale și științifice, pen
tru transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți, lipsită de arme nu
cleare și baze străine".

„ATHINAIKI" remarcă, la rîndul său, că 
„președintele Nicolae Ceaușescu a pus pro- 
pria-i pecete nu numai asupra politicii ex
terne a patriei sale, ci și asupra practicii de 
fiecare zi pentru soluționarea numeroaselor 
probleme privind civilizația, libertatea, in
dependența, prosperitatea. Președintele ro
mân prezintă o teorie care se îmbogățește, 
se înnoiește continuu, care se află în de
plin contact cu viața, cu noile forme ale 
activității sociale și politice".

„Tocmai de aceea, conchide, în cronica sa, 
„MESSAGER D’ATHENES", volumul 
„Nicolae Ceaușescu : politica externă a 
României" reprezintă o lucrare a unei perso
nalități politice remarcabile, ale cărei pres
tigiu, autoritate și renume internațional sînt 
recunoscute în unanimitate".

Manifestări consacrate
aniversării proclamării

Republicii Socialiste România
MOSCOVA — La Combinatul 

de prefabricate din beton-armat 
din Moscova, membru colectiv 
al Asociației de prietenie sovie- 
to-române, a avut loc o aduna
re festivă consacrată împlinirii 
a 27 de ani de la proclamarea 
republicii în România. Au par
ticipat G. G. Sotnikov, adjunct 
al ministrului 
structoare de mașini grele, e- 
nergetice și ' _____ 1
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al 
conducerii centrale a A.P.S.R., 
A. G. Țukanova, prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R., activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori 
din M.A.E. al U.R.S.S. Au fost, 
de asemenea, prezenți ambasa
dorul României in Uniunea So
vietică. Gheorghe Badriis, și 
membri ai ambasadei române.

în cuvintarea rostită cu acest 
prilej, A. T. Lavrentieva, ad
junct al ministrului industriei 
ușoare a U.R.S.S.. vicepreședin
te al conducerii centrale a 
A.P.S.R., a înfățișat realizările 
poporului român în construcția 
socialistă, perspectivele de dez
voltare a societății românești, 
deschise de Programul P.C.R. și 
celelalte documente ale Congre
sului al Xl-lea al partidului, 
s-a referit la politica externă a 
României socialiste, 
relațiile de prietenie 
dintre P.C.U.S. și P.C.R.. dintre 
popoarele sovietice și 
român.

A luat apoi cuvîntul 
Năstase. șeful Agenției comer
ciale a României la Moscova, 
care a relevat importanta isto
rică a Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. și a orientărilor date de 
acesta pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

industriei con-

de transport a

a evocat 
frățească

poporul

Mircea

— în preajma celei 
aniversări a proclamă-

PEKIN, 
de-a 27-a 
rii republicii in România, pe e- 
cranele unor cinematografe din 
Pekin este prezentat filmul ar
tistic românesc „Explozia". An
terior, publicul din Pekin a pu
tut viziona filmele 
„Valurile Dunării" 
Ele au 
menea, 
kin.

românești 
și „Tudor". 

fost prezentate, de ase- 
de televiziunea din Pe-

KIEV 
țăminte 
Ucrainei 
membru 
de prietenie sovieto-română, a 
avut loc o adunare festivă con
sacrată celei de-a 27-a aniver
sări a proclamării republicii în 
România.

La adunare au participat 
V. S. Șevoenko, președinta A- 
sociației ucrainene de prietenie 
și relații culturale cu străină
tatea, activiști ai asociației, un 
mare număr de muncitori, teh
nicieni, ingineri. Au fost pre- 
zenți Alexandru Ungur, consu
lul general român la Kiev și 
membri ai consulatului.

Despre importanța evenimen
tului de la 30 Decembrie 1947 
pentru poporul român, au vor
bit O. I. Kasianenko, ministrul 
industriei ușoare al Ucrainei, 
președintele filialei ucrainene 
a Asociației de prietenie sovieto- 
române și consulul român.

— la Fabrica de încăl- 
„A 50-a aniversare a 

sovietice" din Kiev, 
colectiv al Asociației

Notă de protest 
a guvernului Canadei

Ambasadorul României a fost primit 
de președintele Republicii Niger

Ambasadorul României la 
Niamey, Octavian Cărare, și-a 
prezentat scrisorile de acredita
re președintelui Republicii Ni
ger. Seyni Kountche.

.Cu acest prilej, ambasadorul 
țării noastre i-a transmis pre
ședintelui Seyni Kountche un 
mesaj din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, urări de 
prosperitate și succes pentru po
porul Republicii Niger. Totoda
tă, s-a exprimat dorința de a 
dezvolta și întări relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

Președintele Seyni Kountche 
a mulțumit pentru mesajul a- 
dresat și a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu

din partea sa, un cordial salut 
și urări de sănătate și fericire, 
apreciind, in același timp per
sonalitatea șefului statului ro
mân, mare prieten al popoare
lor Africii, care a pus bazele 
unei trainice prietenii între 
România și țările africane și a 
adus României o largă prețuire 
în întreaga lume, prin succesele 
pe care Ie-a obținut pe plan in
tern și internațional.

Exprimîndu-și admirația față 
de principiile politicii externe 
a României, președintele Seyni 
Kountche a arătat, în același 
timp, că aceasta reprezintă o 
premisă solidă pentru o largă 
colaborare între România și 
Niger.
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Declarație a Mișcării 
Democratice Portugheze

• MIȘCAREA DEMOCRATI
CA PORTUGHEZĂ a dat publi
cității, la Lisabona, o declarație, 
în care denunță actele de sabo
taj economic întreprinse de o 
serie de mari industriași și la
tifundiari, în încercarea de a 
provoca haos în economie și 
nemulțumiri in rîndul populației 
față de politica promovată de 
guvern și Mișcarea forțelor ar
mate. Declarația precizează că 
aceste acțiuni dușmănoase ale 
forțelor reacționare urmăresc să 
ducă la reducerea producției și 
a investițiilor în diferite sectoa
re ale economiei, la creșterea 
șomajului și la paralizarea acti
vității unor întreprinderi. Evi
dențiind primejdia pe care o 
implică acțiunile de această na
tură, declarația subliniază nece
sitatea de a fi contracarat în 
mod ferm sabotajul economic.

• GUVERNUL PERUAN a 
confirmat oficial intenția de a 
prelua controlul asupra compa
niei miniere nord-americane 
„Marcona Mining Co.“, infor
mează agenția Prensa Latina.

» LA TEATRUL GOLDONI 
din Livorno a avut loc deschi
derea stagiunii lirice 1974—1975 
cu opera „Madame Butterfly" 
de Giacomo Puccini, interpreta
tă de colectivul artistic al Ope
rei române din CIuj-Napoca. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

• DUPĂ DOI ANI, în timpul 
cărora prețurile la produsele 
alimentare au crescut perma
nent in medie cu 15 Ia sută 
pentru 1975 economiștii ameri
cani preconizează o continuare a 
majorării prețurilor la această 
categorie de mărfuri. Se pre
conizează creșteri ale prețurilor 
la carne, lapte, fructe și con
serve.

Apelul 
lui McNamara

• PREȘEDINTELE Băncii 
Internaționale de Reconstrucție 
și Dezvoltare, Robert McNama
ra, a făcut apel, în cadrul unui 
interviu acordat revistei vest- 
germane „Stern", la reducerea 
cheltuielilor destinate înarmări
lor și folosirea acestor sume de 
bani pentru asigurarea alimen
telor necesare acelor categorii 
de locuitori ai globului care su
feră de foame.

Securitatea statelor dezvoltate 
va fi mai bine garantată, a ară
tat Robert McNamara, dacă ele

își vor reduce cheltuielile pen
tru înarmare și își vor spori 
contribuția in vederea ajutoră
rii țărilor slab dezvoltate — 
fapt ce va contribui la asigu
rarea stabilității politice în 
lume.

Buletinul economic lunar 
al Pieței comune, publicat la 
Bruxelles, relevă, ceea ce de 
fapt era cunoscut de mai mult 
timp, că economia celor nouă 
țări membre trece printr-o 
perioadă dificilă, caracteri
zată prin creșterea prețuri
lor, reducerea activității în 
toate sectoarele, paralel men- 
ținindu-se o rată a șomajului 
destul de ridicată. Astfel, în 
interval de o lună, ritmul 
mediu de creștere a prețuri
lor a fost de unu la sută.

Demonstrație de protest 
la Saigon.

• LA SAIGON a avut loc, joi, 
o demonstrație de protest in 
fața tribunalului orășenesc, 
unde trebuia să înceapă proce
sul intentat editorilor a patru 
influente ziare sud-vietnameze 
care au criticat regimul Thieu. 
La demonstrație au participat 
deputați de opoziție, activiști ai 
Mișcării pentru drepturi civile, 
reprezentanți ai diferitelor pă
turi ale populației saigoneze.

De teama amplificării mani
festațiilor. autoritățile saigoneze 
au amînat procesul pentru 20 
februarie 1975. Detașamente ale 
poliției au fost trimise pentru 
a-i împrăștia pe demonstranți.

1975 — „Anul primului 
congres" în Cuba

• ZIARUL „GRANMA" a- 
nunță că, Ia sugestia organiza
țiilor de masă cubaneze, anul 
1975 va fi denumit „Anul pri
mului congres". Congresul co
muniștilor cubanezi, eveniment 
de cea mai mare însemnătate 
din istoria țării — după cum 
subliniază ziarul — va analiza 
rezultatele activității din ultimii 
ani a partidului, va elabora 
principalele direcții de dezvol
tare a economiei naționale pe 
perioada 1976—1980, va dezbate 
platforma-program care va sta 
la baza programului partidului. 
„Granma" precizează că va fi. 
de asemenea, adoptat statutul 
partidului, vor fi dezbătute pre
vederile viitoarei constituții a 
țării, vor fi alese Comitetul 
Central al partidului și alte or
gane superioare.
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Sesiunea Consiliului federal

Expunerea cu privire la activitatea în domeniul 
politicii internaționale a Iugoslaviei

întrunit 
acest an, 
Adunării 
expunerea 
Minici, vicepreședinte al 
siliului Executiv Federal, secre
tar pentru afacerile externe, cu 
privire la activitatea în dome
niul politicii internaționale a 
Iugoslaviei. El a subliniat că 
obiectivul acestei politici a fost 
și continuă să fie acela ca 
R.S.F. Iugoslavia să-și aducă 
contribuția la cauza păcii, so
cialismului și progresului gene
ral, la colaborarea internațio
nală egală în drepturi, conso
lidarea independenței, securită
ții și dreptului fiecărei țări la 
dezvoltarea autonomă și ne
stingherită.

Referindu-se la situația inter
națională, Minici a relevat con
tinuarea deplasării raportului de 
forțe în favoarea țărilor și a 
popoarelor care luptă pentru 
pace, independență și progres 
social. El a arătat, totodată, că 
devine tot mai limpede că pro
gresul în continuare al politicii 
de destindere, tratative și în
țelegere reclamă participarea 
tuturor țărilor la procesele de 
rezolvare a problemelor interna
ționale și extinderea acestei po
litici asupra tuturor părților 
lumii.

în continuare, ministrul iu
goslav a vorbit despre proble
mele economice internaționale, 
relevînd că tulburările pe acest 
plan se reflectă direct asupra 
economiei și a situației econo
mice internaționale a Iugosla
viei. Aceasta, a spus el, impune 
promovarea relațiilor economice 
ale Iugoslaviei cu țările neali
niate, cu țările socialiste, cu alte 
țări ale lumii.

Vorbind despre situația din 
Europa, Minici a spus : Consi
derăm că încheierea cu succes 
a Conferinței privind securita
tea și cooperarea în Europa ar 
putea contribui la îmbunătățirea 
situației generale pe continentul 
european și în lume. Privim 
această conferință nu ca pe un 
sfirșit, ci ca fiind începutul 
unui proces continuu de solu
ționare a problemelor europene, 
care ar trebui să permită depă-

în ultima sesiune din 
Consiliul federal al 
R.S.F.I. a ascultat 
prezentată de Miloș 

Con-

șirea diviziunii în blocuri, asi
gurarea unei securități egale și 
a colaborării egale în drepturi 
a țărilor, ca entități indepen
dente și suverane, și să facă 
posibilă o mai mare contribuție 
a Europei la asigurarea păcii, 
securității, colaborării și dezvol
tării în lume.

Vorbitorul a salutat hotărîrea 
privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie ale Italiei cu Iugosla
via, cuprinsă în noua declarație- 
program a premierului Aldo 
Moro.

cea mai mare din țaraR. P. ALBANIA : Sala mașinilor la termocentrala din Fieri
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Guvernul Canadei a adresat 
Statelor Unite o notă de protest 
în legătură cu tentativele com
paniei americane ,.Litton Indus
tries Incorporation" de a împie
dica o filială a ei din Canada 
să livreze Cubei echipament in 
valoare de 500 000 de dolari. 
Nota califică această acțiune 
drept un amestec intolerabil al 
S.U.A. în treburile interne ale 
Canadei și formulează, in acest 
sens, un protest hotărît.

Ministrul comerțului și indus
triei al Canadei. Alastair Gil
lespie, a declarat, la o conferin
ță de presă, că, în numele gu
vernului canadian, a dat indi
cație președintelui companiei 
„Coal Division of Litton Busi
ness Equipment" să onoreze 
contractul încheiat cu guvernul 
cubanez.

e AGENȚIA T.A.S.S. relatea
ză că a fost încheiată construc
ția conductei petroliere Siberia 
de vest — țărmul Mării Negre, 
cu o lungime de peste 1 500 ki
lometri. Această nouă magistra
lă petrolieră va oferi noi posi
bilități pentru aprovizionarea 
cu combustibil a zonei de sud a 
părții europene a Uniunii So
vietice.

Ravagiile ciclonului „Tsracy"
• PORTUL AUSTRALIAN DARWIN ÎN PRIMEJDIE • ZECI 

DE PERSOANE AU MURIT a 90 LA SUTĂ DIN CLĂDIRI 
’ FOST GRAV AVARIATEAU

Ciclonul „Tracy", 
care s-a abătut 
miercuri asupra por
tului australian Dar
win, din nordul con
tinentului, a provo
cat daune atît de 
mari incit oficialită
țile guvernamentale 
consideră orașul de 
nelocuit și apreciază 
oportună evacuarea 
celei mai mari părți 
a populației sale, 
preconizind transfe
rarea în alte zone ale 
țării, în decurs de 
zece zile, a 25 000 din 
cei aproximativ 40099 
de locuitori ai aces
tui centru. Pentru e- 
fectuarea operațiuni
lor de ajutorare a 
populației sinistrate 
și de strămutare a 
unui atît de marc 
număr de persoane 
s-a făcut apel la nu
meroase nave și ae
ronave civile și mili
tare, a căror inter
venție, declanșată 
urgent, a fost însă 
stînjenită de vremea

a

nefavorabilă, care a 
persistat în zona ca- 
lamitată și după tre
cerea ciclonului de
vastator. Pentru
conduce personal o- 
perațiunile de ajuto
rare a sinistraților, 
Ia Darwin s-a depla
sat James Cairns, 
locțiitorul premieru
lui australian, Gough 
Whitiam, aflat în
tr-un turneu peste 
hotare.

Uraganul 
s-a năpustit 
localității 
capitală a 
australian 
Territory, cu o vite
ză ajungind in unele 
momente la 260 de 
kilometri pe oră, du
pă ce o vreme crea
se impresia că va 
trece la o distanță de 
circa 150 de kilome
tri nord de oraș. Po
trivit primelor date 
oficiale, ciclonul a 
provocat moartea a 
49 de persoane și ră
nirea multor altora.

exislind temeri că 
bilanțul final al vic
timelor ar putea in
dica aproximativ 200 
de morți. Clădirile 
orașului au fosț dis
truse sau grav ava
riate în proporție dc 
90 la sută, arborii au 
fost smulși din ră
dăcini, sistemul de 
aprovizionare cu apă 
deteriorat, localita
tea fiind aproape to
tal lipsită de aprovi
zionare cu energie e- 
lectrică. De aseme-

„Tracy"
asupra

Darwin, nea, în zona de li
statului 

Northern
loral a regiunii a- 
fectate de ciclon nu
meroase nave și am
barcațiuni au eșuat 
pe țărm sau s-au 
scufundat. Pentru în
lăturarea urmărilor 
calamității vor fi ne
cesare eforturi con
siderabile, în care 
vor trebui antrenați 
cei mai mulți dintre 
locuitorii apți de 
muncă ce vor rămî- 
ne în localitatea de
vastată.

Procesul de reevaluare a mă
surilor anacronice adoptate de 
O.S.A. împotriva Cubei, în ur
mă cu zece ani, și normalizare 
a relațiilor cu această țară con
stituie una din temele principa
le ale comentariilor și analize
lor politice de la sfirșitul anu
lui. Referindu-se la recenta ho- 
tărîre a guvernului venezuelean 
de a relua relațiile diplomatice 
cu Cuba, ziarul „Expreso" din 
Lima scrie : „Poporul și guver
nul din Venezuela se alătură 
popoarelor și guvernelor din 
Argentina. Peru și altele care, 
restabilind relațiile cu insula 
frățească, au făcut pași solidari 
și suverani în cucerirea defini
tivă a unității latino-americane, 
care e de neconceput și de ne
atins. în cazul menținerii bloca
dei arbitrare și nejuste împotri
va Cubei".

într-un articol consacrat dez
articulării blocadei anticubane- 
ze, ziarul „La Prensa" sublinia
ză rolul solidarității latino-ame
ricane în făurirea destinului 
propriu al fiecărei țări. „Este o 
necesitate urgentă să fie lichi
date dependența și subdezvolta
rea, pentru care nu există de- 
cît un remediu — transformarea 
revoluționară a societăților tra
diționale și supuse imperialis
mului".
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NEMURITORII : Patria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,30; 20), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,30; 20,45).

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE : Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Excelsior (orele 9; 
11,1.5: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE WALT DISNEY: Capitol
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.15).

MICUL DEJUN LA --------------
Luceafărul (orei? 8,30; 
16; 18,30; 21); Victoria 
12: 14,45; 17.30; 20,15).

UN GENTLEMAN IN VESTUL 
SĂLBATIC : Feroviar
9,15; 13; 15; 17,45; 20,15); 
dia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
20.45); Modern (orele 8.30; 
13.30; 16; 18,30; 21).

POVESTEA VITEAZULUI
NOS: Timpuri Noi (orele 9; 
13.30: 15,45; 18: 20,15).

FERMA SUSPICIUNILOR: 
(orele 9.30; 11,30; 13,45; 16,15; 
21); Festival (orele 9,15: 
13.45: 16: 18.15: 20.30).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE : 
Doina (erele 9,30; 11,30; 13,45;
16: 18.15: 20,15).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Lira 
(orele 15.30: 18: 20.15).

BUNICUL SIBERIAN: Giulești 
(orele 15,30: 18: 20.15); Progresul 
(orele 16: 18: 20).

ALEXANDRU MACEDON: Cen
tral (orele 9,15; 12.30; 16; 19,30).

TIFFANY: 
11; 13,30;
(orele 9.15;

(orele 
Melo- 
18,30;

11;

IA- 
11,15;

Scala 
18,45: 
11,30;

Reuniunea Guvernului Provizoriu 
de Uniune Națională din Laos
în cadrul unei conferințe de presă, organizată la 25 decembrie 

la Vientiane, reprezentantul Guvernului Provizoriu de Uniune 
Națională din Laos, Bounmak Souvannavong, a informat despre 
recenta reuniune a guvernului, care s-a desfășurat la Luang 
Prabang.

Principala atenție a guvernului 
a fost acordată programului, din 
18 puncte, și principiilor care 
stau la baza edificării unui Laos 
pașnic, independent, neutru, de
mocratic, unitar și prosper. Pro
gramul a fost discutat, de ase
menea. și în cadrul celei de-a 
doua sesiuni, desfășurate recent 
de către Consiliul Politic de 
Coaliție Națională.

Bounmak Souvannavong a 
menționat că, în cadrul ședinței 
guvernului, reprezentanții părții 
de la Vientiane au avut rețineri 
doar asupra unui singur punct 
din acest program — capitolul 
de politică externă. Vorbitorul 
și-a exprimat speranța că acesta 
este un ultim impediment pe ca
lea adoptării programului, difi
cultate ce va fi înlăturată în cu- 
rind în cadrul întîlnirilor ce vor 
avea loc între președintele Con
siliului Politic de Coaliție Națio
nală, președintele C.C. al Fron
tului Patriotic Laoțian, prințul 
Sufanuvong, și primul ministru, 
prințul Suvanna Fuma,

Guvernul, după cum a decla
rat Bounmak Souvannavong, a

examinat, de asemenea, informa
țiile privind răscoala militarilor 
armatei regale laoțiene, care au 
ocupat orașul Ban Houei Sai, 
din nordul țării. El a menționat 
că în mîinile răsculaților se află 
aeroportul, orașului și, din a- 
ceastă cauză, legăturile cu a- 
ceastă zonă sînt îngreunate. Co
mandamentul trupelor regale, a 
arătat vorbitorul, a adoptat o 
serie de măsuri privind eluci
darea cauzelor care au dus la 
răscoala militarilor.

Principalii conducători 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) nu vor par
ticipa la guvernul provizoriu 
al Insulelor Capului Ver
de, spre a putea pregăti mai 
bine proclamarea indepen
denței, la 5 iulie 1975, a de
clarat, joi, agenției France 
Presse, Pedro Pires, membru 
al Comitetului Exeoutiv al 
P.A.I.G.C. Pregătirea politică 
și economică 
independenței 
zența în afara 
cadrelor celor 
mentate ale P.A.I.G.C.

a proclamării 
necesită pre- 
guvernului a 

mai experi- 
a 

spus Pires, exprimindu-și, 
Pe de altă parte, satisfacția 
pentru faptul că la conduce
rea ministerelor economice 
și sociale ale primului gu
vern al Insulelor Capului 
Verde se vor afla reprezen
tanți ai partidului.

Numeroși cambodgienî 
trec în regiunile eliberate

de patrioții khmeri
După cum relatează Agenția 

khmeră de informații (A.K.I.), 
și în cursul primei decade a lu
nii decembrie în diferite părți 
ale Cambodgiei locuitorii din

• JOI A FOST INAUGURAT, LA HAMBURG, in 
sărbători populare, noul tunel pe sub Elba — cea 
construcție de acest gen din Europa. Tunelul are o

cadrul unei 
mai mare 
lungime de 

3,3 kilometri și constituie ultima porțiune a principalei căi ru
tiere care leagă Scandinavia de Europa occidentală. Situat la 28 
metri sub Elba, el este construit din opt elemente **
din beton, lungi de cite 132 metri și cu lățimea de 49 
strucția tunelului a durat șase ani și jumătate și a 
500 000 000 mărci. Deocamdată, tunelul a fost deschis 
toni, urmînd ca, la 10 ianuarie, cancelarul Helmut 
inaugureze traficul auto prin noul tunel * LA PARIS S-A DES
CHIS O EXPOZIȚIE care iși propune să prezinte, prin imagini 
și documente, Istoria capitalei franceze. Expoziția a fost organiza
tă cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la crearea Societății pen
tru istoria Parisului și al editării celui de-al patrulea volum al 
noii istorii a capitalei franceze, consacrat secolului al XV-lea. 
• PRIMUL FAR ATOMIC DIN LUME a inceput să funcționeze 
în Marea Baltică. Instalația optică a farului luminează la distanța 
de 16 mile. Ea primește lumină de la un dispozitiv nuclear cu 
două generatoare termoelectrice cu izotopi radioactivi, care pot 
funcționa fără întrerupere cîțiva ani • CU PRILEJUL FORĂRI
LOR’ EFECTUATE PE COASTA DE EST A AFRICII, în ZOna 
litoralului tanzanian, au fost deseoperite importante zăcămin
te de gaze naturale. Cercetările au localizat zăcămintele într-o 
zonă situată în Oceanul Indian, la aproape 100 mile sud de 
capitala Tanzaniei, Dar Es Salaam. Se apreciază că debitul zilnic 
va fi de circa 3 milioane m.c. • RECOLTA DE GRIU REALIZATA 
IN S.U.A. ar putea atinge în 1975 un nou record _ a anunțat 
Departamentul american al agriculturii. Potrivit datelor furnizate 
de acest organism, recolta de anul viitor ar putea fi de 54,5 mi
lioane de tone, în comparație cu 48,5 milioane de tone de anul 
acesta • O AVALANȘĂ CARE S-A PRODUS MIERCURI PE
PANTA UNUI MUNTE DIN APROPIEREA LOCALITĂȚII
CHAMONIX, din Alpii francezi, a provocat moartea a două per
soane și rănirea gravă a alteia. Victimele făceau parte dintr-un 
grup de șapte tineri schiori care se aventuraseră într-o zonă 
nemarcată și interzisă accesului. Antrenați la vale de stratul de 
zăpadă eu o grosime de șase metri, care s-a prăvălit pe un front 
larg de 30 de metri, imprudenții schiori au fost în cele din urmă 
îngropați de uriașa masă de omăt și numai patru dintre ei s-au 
putut degaja. Dintre ceilalți trei membri ai grupului, care au fost 
în cele din urmă dezgropați și duși la spital, două persoane nu 
au mai putut fi reanimate • HAROUN TAZIEFF N-A PUTUT 
PĂTRUNDE IN CRATERUL VULCANULUI EREBUS. îndrăznețul 
proiect a trebuit să fie deocamdată abandonat, intrucît activitatea 
prezentă a vulcanului, „explozivă și dezordonată” — după cum 
a anun(at prlntr-o telegramă adresată soției sale Tazieff — ar fi 
făcut tentativa prea primejdioasă. Echipa vulcanologlcă plecată 
la începutul lunii decembrie în Antarctica pentru a explora in
teriorul unul vulcan in plină activitate a avut de înfruntat și 
efectele unei puternice furtuni de zăpadă. Expediția a efectuat 
însă măsurători și observații asupra craterului central, apreciate 
de Tazieff drept „foarte satisfăcătoare".

prefabricate 
metri. Con- 
costat peste 
pentru pie- 
Schmidt să

zonele controlate de administra
ția de la Pnom Penh au conti
nuat să treacă în regiunile eli
berate de patrioții cambodgienî.

Astfel. în primele nouă zile 
ale lunii curente, peste 350 de 
locuitori din Pnom Penh s-au 
refugiat în teritoriul eliberat, 
exprimindu-și, totodată, hotări- 
rea de a participa la lupta de 
eliberare națională. Alți 113 lo
cuitori au trecut în zonele elibe
rate, părăsind orașul Kompong 
Speu, iar alături de cele peste 
60 de persoane care s-au refu
giat din localitatea Kompong 
Thom au trecut în teritoriul 
controlat de patrioți și 20 de 
membri ai așa-numitelor „forțe 
de securitate" ale regimului 
lonnolist. Un important număr 
de locuitori s-a refugiat, de 
asemenea, din orașele Prey 
Veng. Battambang și Svay 
Rieng.

„Saliut-4“
La 26 decembrie, in Uniunea 

Sovietică a fost lansată stafia 
științifică orbitală sovietică „Sa- 
liut 4". Ea a fost plasată pe o 
orbită circumterestră avînd a- 
pogeul la 270 de kilometri, iar 
peripeții la 219 kilometri. Dura
ta de rotație în jurul Pămîntului 
este de 89,1 minute, iar înclina
ția orbitei față de Ecuator de 
51,6 grade.

„Săliut—4“ are drept scop con
tinuarea cercetărilor privind 
construcția, sistemele de bord și 
aparatura stațiilor orbitale și 
efectuarea de studii științifice 
și tehnice în zbor cosmic.

Urmărirea zborului stației, pri
mirea informațiilor telemetrice și 
dirijarea acesteia se realizează 
din diferite puncte de pe terito
riul Uniunii Sovietice și de pe 
nava „Academicianul Andrei Ko
rolev", aflată în apele Oceanului 
Atlantic.

Sistemele de bord, agregatele 
aparatura științifică ale stației 

funcționează norpial, transmite 
agenția TASS.

DACII: Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

TOM SAWYER: Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,15).

IUBIRE: Cotrocenl (orele 14; 16; 
18; 20).

O SCRISOARE PENTRU SCOT
LAND YARD: Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CAVALERII TEUTONI: înfrăți
rea (orele 15,30; 19); Tomls (orele 
9; 12.15: 15,30: 19).

UN ZÎMBET PENTRU MAI TÎR- 
ZIU: Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30); Flamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45: 18; 20,15).

AGENTUL STRANIU: Dacia (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); 
Munca (orele 16; 18; 20).

timpuri NOI: Grivița (orele 9: 
11,15; 13.30; 16; 13.15; 20.30); Glo
ria (orele 8,45; 10.45; 12,45; 14.45; 
16.45: 18.45: 20,45).

URMĂRIT, URMĂRITĂ!: 
cegi (orele 16: 18: 20).

TALENTE ȘI ADMIRATORI: 
Unirea (orele 16; 18; 20).

UN COMISAR ACUZĂ- Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20,15).

O ZI DE NOIEMBRIE: Pacea 
(orele 16: 18: 20).

RUY BL AS: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20.15).

ANCHETA LA MARIENBAD: 
Crîngași (orele 16; 18.15).

LOCOTENENT COLUMBO: Au
rora (orele 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20.15) .

ULTIMELE LOR CUVINTE: Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

DUHUL AURULUI: Popular (o- 
rele 16; 18; 20).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: Cos
mos (orele 15,30; 18; 20.15).

ZIDURI VECHI: Flacăra (orele 
15.30; 18; 20).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA 
ACHITĂ : Arta (orele 15,30;
17,45; 20).

B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

IZVOARE : Rahova (orele 16; 19).

DISEARA — ora 19,30: (Sala Vic
toria): UN BĂIAT DE ZAHĂR...
ARȘI — ------- - . .
Creangă": 
PLUMB — 
rică (Sala 
SINZIANA 
„Rapsodia 
GATA-N FRUMUSEȚI — ora 19.30; 
Circul „Bucurfești": UN ȘERIF
LA... CIRC — ora 10 și 19,30.

ora 19,30: Teatrul „Ion 
SOLDĂȚELUL DE 

ora 10; Teatrul Țăndă- 
Victoria): ILEANA

— ora 10; Ansamblul 
Română": ȚARĂ BO-

PROGRAMUL I
15,00 Matineu de vacanță. 16,00— 

17,00 Teleșcoală. 17,30 Emisiune în 
limba germană. 19,10 Tragerea 
loto. 19,20 1001 de seri : Bugs
Buny. 19,30 Telejurnal. întreaga 
activitate economico-socială sub 
semnul hotăririlor Congresului al 
Xl-lea. 20,00 Anuar economic TV. 
20.30 Film artistic : „Tatuatul". 
21,55 Feerie de iarnă. Film primit 
de la televiziunea poloneză. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17.40 Film artistic : „Zosia". Pre
mieră TV. 18,40 Farmecul muzicii. 
19,10 Tragerea loto. 19,20 1001 de 
seri : Btlgs Buny. 19,30 Telejurnal, 
întreaga activitate economico-so
cială sub semnul hotăririlor Con
gresului al Xl-lea. 20,00 Cîntec

Bu-

Opera Română: POVESTIRILE 
LUI HOFFMAN — ora 19; Teatrul 
de Operetă: RĂSPÎNTIA _ ora 
10; LA CALUL BĂLAN — ora 
19.30; Teatrul Național (Sala Mică): 
CAMERA DE ALĂTURI — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) :■ JOC 
DE PISICI — ora 19,30; (Sala Stu
dio): A 12-A NOAPTE — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : ȘOC LA MEZANIN — ora 
10: Teatrul Mic: MATCA — ora 
19.30; Teatrul Giulești: SCUFIȚA 
ROȘIE — ora 15; COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu": MITICA POPESCU — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): VINO SA NE VEZI

KFDACTIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Piața ..Scintefi" Tei : 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șt instituții — Tiparul : Combinatul poligrafic ,,Casa Scînteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELLV — Serviciul Import Export Presă - București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

drag muncitoresc. 20,20 Legenda 
păsărilor. 20,40 Ancheta TV : „Pă- 
mîntul, o avuție națională". 21,15 
Teatru TV : „Pentru ca milioane 
de candelabre". 21,50 Bună dimi
neața. soare — program de muzică 
ușoară românească. 22,05 Cărți și 
idei. 22,25 închiderea programului.

PROGRAMUL III
9.00 știri. 9,05 Panoramic mu

zical. 9,55 Melodia zilei : „Patrie, 
credința mea" de Dinu Stelian. 
10,00 Clubul curioșilor. 11,00 Profil 
pe portativ — Nicolae Buică. 11.20 
Hai să cîntăm cu voioșie — cln- 
tece pionierești și de tineret. 11,30 
Antract muzical. 12,00 Știri. 12,05 
O operă pe săptămînă. 12,55 Melo
dia zilei. 17,00 Știrile după-amiezil. 
17,05 Alo, Radio I — muzică 
ușoară la cerere. 17,50 Cintece de 
Anton. Dogaru. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectură. 
Evantai muzical (stereo).
Melodia zilei. 19.00 In direct... din 
tabăra studențească de la Piriu! 
Rece. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri „Electrecord". 20,00 Gene
rațiile timpului prezent — făurarii 
viitorului ! Tînăra generație pre
zență activă In procesul de făurire 
a societății noastre și a viitorului 
țării. 20,30 Poemele simfonice „O 
noapte pe muntele pleșuv" și 
„Pasărea fermecată". 21.00 Top-ul 
revistei „Săptămina". 22.00 O ZI 
ÎNTR-O ORA. 23.00 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Vio
rel Varga. 23,55—24,00 Ultimele 
știri.
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