
CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE
Proletari din toate țările, uniți-vă I

in centrul preocupărilor
întregului tineret

La Uzina de mecanică fină

București, punctul de pornire

Ib buna gospodărire

a materialelor

La data de 24 octombrie U- lina de mecanică fină din București raporta îndeplinirea planului anual la indicatorul producția marfă.— După calculele noastre — ne Informează tovarășul Constantin Bogdan, șeful serviciului plan — pînă la 31 decembrie, in cinstea sărbătoririi celei de a 25-a aniversări a Republicii, se va obține suplimentar o producție fizică de aparate de măsură și control și scule, dispozitive, verificatoare in valoare de 50 milioane lei.

ORGANIZAREA
ȘTIINȚIFICA

A PRODUCȚIEI
O 2 500 kg aluminiu economisite prin folosirea inlocuitorilor 

de material plastic. • Cum se adaugă un. milion lei la benefi
ciile intreprinderii. • Organizația U.T.C. nr. 5 raportează : va
loarea reducerii consumului de metal - 18 000 lei.

Producție care, ne simțim datori să subliniem, satisface In avans solicitările beneficiarilor, permițîndu-le să dea curs imperativului de a-și efectua o bună pregătire a fabricației pentru 1973. Succesul colectivu-
MAȘINILE AGRICOLE
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PROPUSE PENTRU CASARE

lui de muncitori, tehnicieni, maiștri, ingineri și economiști al intreprinderii la care ne referim apare cu atit mai meritoriu cu cit el a fost obținut în condiții deosebite. Avem in vedere cind spunem aceasta că la Uzina de mecanică fină incă de la sfîr- șitul lui 1970 se desfășoară în paralel cu producția propriu-zisă ample lucrări de investiții, o- biectivele ce vor intra in funcțiune pină în 1975 mărind de aproape patru ori capacitățile de producție.— Faptul — precizează tovarășul director Șerban Teodo- rescu — nu ne-a împiedicat să înregistrăm un ritm alert, pe măsura necesității de a înde-

plini planul cincinal In patru ani și jumătate, frecventele modificări de tehnologie intervenite în urma schimbărilor de amplasament ale utilajelor — dintr-un atelier vechi in altui nou, de pildă — nu au atras, cum s-ar crede, majorarea prețului de cost. Dimpotrivă, dacă ne oprim atenția asupra cheltuielilor la o mie de lei produc- ție-marfă vom observa că In 1972 ele au scăzut cu 20.7 letCu alte cuvinte, nu numai câ s-a muncit mai repede dar s-a muncit mai bine, obstacolele care ar fi putut Împiedica un flux de fabricație eficient au fost înfruntate, existența lor. deși obiectivă, nu s-a constituit intr-o frină. Și așa stind lucrurile o întrebare se impune :Ce pîrghii au fost activizate pentru a asigura succesul ?— Răspunsul — precizează
GH. GHIDRIGAN

VOR LUCRA, CEL PUȚIN

DE DATORIA
ÎNCĂ doi ani

MOBILIZĂM
NOASTRĂ SĂ NE
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GH. FF.CIORU

(Continuare în pag. a 11-a)

Ideea mecanizatorilor ute- ciști de Ia Olt este subiectul discuției in toată țara.. Mecanizatorii tineri și • - ■specialiști compleți practicieni „despică patru". Calculează, propun forme și
vîrstnicl, sau doar firul în compară, i___ t____ ______ , mijloace deacțiune, subliniază efectul inițiativei, se angajează. Nimeni nu vrea să rămînă mai prejos. Un volum cît mai mare de economii ; leul cit mai rațional cheltuit ; mașinile și spațiile de producție cît mal intens utilizate — sînt preocupări pola- rizatoare de acțiune. De acest sprijin, o dată în plus ne-au convins mecanizatorii uteciști de la S.M.A. Traianu — județul Brăila.— Am privit gospodărește îr- ,ogradă" ne încredințează InWierul Victor Jeles, secreta-rul comitetului U.T.C Și concluzia noastră este_ că mașini care au ajuns la vîrsta casării avem multe, dar mașini pe care să fim obligați a le casa

S. M. A.
ARADUL NOU

HEXANI
ZATORUL

CUV1NTUL
H0TĂR110R—. încă din anul trecut noi trebuia să casăm 15 tractoare și alte mașini agricole — ne spunea tînărul Andrei Garlati — inginer șef cu reparațiile în cadrul stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Aradul Nou. Aceasta nu s-a Intîmplat deoarece noi am hotărît păstrarea lor în exploatare. Și cind spun noi, înseamnă tot colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri, în majoritate tineri. . Colectivul nostru a reușit ca prin reparațiile de bună calitate executate în fiecare an aceste mașini și tractoare care au ajuns la vîrsta casării, să mai reziste — spunem noi — încă doi ani. Dacă tractoarele au fost reparate bine anul trecut, acum nu ne mai rămîne decît să revizuim unele compartimente ca : priza de putere, diferențialul, pompa de injecție și supapele. In atelierul nostru avem 23 de mecanici, în majoritate tineri, pricepuți, care execută lucrări,OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

nu avem niciuna ! Cu cheltuială, dar nu atit Incit să nu justifice — si tractoarele, și semă- nătorile, și remorcile, și plugurile pot râmîne în exploatare.Iar aceste cheltuieli nu atît cit să nu se justifice, cei de aici le supun unui regim de suplețe. La strungul din atelier, cu aparatele de sudură și la fierăria stațiunii sînt revj-
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Pro și Contra — 
„16 simboluri foar
te reușite" și unul 
(din păcate) ne
reușit
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Sateliți și afaceriI(Continuare în pag. a II-a

STUDENT
ABSENT

In București, și-a făcut apariția, printre picăturile de ploaie ale 
unei toamne „plîngărețe“, IARNA. Timidă, dar totuși...

Foto : PAVEL TÂNJALĂ

FOTO-ANCHETA 
SCiNTEII TINERETULUI**
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Cui nu-i plac pozele frumoase ? Colorate, lucioase... Am văzut cabinele șoferilor de pe autocamioane, de pe autobasculante, de pe frigiderele pe roți, tapisate cu „cupuri" : artiste preferate, animale din junglă, superbe, tipuri de mașini ul- tra-rapide și hiper-dinami- ce... Nimic rău intr-asta ! Am văzut, la viața mea, și destule camere de elevi, de adolescenți, fie acasă la părinți, fie la internat. Același „fenomen" : poze, poze,poze... Alături de ele, probabil, tînărul se simte mai vesel, mai important, in dialog cu cine știe ce vedetă, ori irezistibil — la volanul unui automobil care devorează kilometri... Și iarăși, să fie limpede, nimic rău intr-asta:Totuși, am cunoscut și tineri dornici să cunoască, să aibă permanent — sub ochi — pe pereții camerei proprii, figuri celebre din altes7

Construit prin mijloace locale șl prin munca patriotică

a tinerilor, la Constanța
RUGBY : Trăim numai din 
amintiri I

S-a dat în folosință
noul și modernul

patinoar al tineretului »

PORTRETE
SI ■ ■ ■

PORTRETE
de MIHAI STOIAN

FOTBAL : Nețonic Rumo
rilor
A opta schimbare de lider 
Cu plus, cu minus

BASCHET : O victoria 
ralâ

BOX : Gala 
niorilor

Ca urmare a indicațiilor conducerii partidului, a măsurilor stabilite de C.C. al U.T.C., organizațiile U.T.C. au extins inițiativele și acțiunile amenajării bazelor simple, prin acțiuni că patriotică, prin carea resurselor și lităților locale, în se - locuri au fost date în folosință terenuri și săli de sport, patinoare artificiale, alte amenajări care au contribuit la dezvoltarea și diversificarea mișcării de educație fizică și sport în rîndurile tinerilor de toate categoriile, deprinderii mișcării in aer liber, mijloc eficace de că- lire și dezvoltare fizică armonioasă.In acest context se înscriu și

destinate sportive de mun- valorifi- posibi- numeroa-

acțiunile desfășurate în vederea deschiderii sezonuiui de iarnă, în municipiul Constanța, concretizate — ca urmare a măsu-
GABRIEL FLOREA

(Continuare în pag. a III-a)
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ARENELE SPORTIVE ȘCOLARE

GIMNASTICA ZILNICA
INTRE FACULTATIV

In fiecare dimineață, in curtea Liceului „Emanoil Gojdu” din 
Oradea, elevii execuți, în acordurile muzicii, gimnastica de an

grenare

Șl ODEI
6AT0RII]Probabil vi se Intimplă adesea ca după un somn de noapte. cind vă treziți dimineața să ridicați brațele lateral, să scoateți pieptul afară, să strlngeți pumnii, să înclinați capul pe spate, să dați aerul afară din piept. Și nu numai după somn, dar și după o perioadă mai lungă de stat pe scaun, de citit sau de scris la masă ne-
SILVIE DUMITRESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Mihai Mareei a lucrat la în
ceputul zilei de practică. De 
ce nu fi pînă la sfîrțttul ei ?

RACTICA
Ne aflăm în Incinta Uzinei „Rulmentul- din Brașov. Aici, fac practică aproape 100 de studer.ți de la Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini. ingineri și subingineri — In devenire — din anii I, II și in. Practica în secțiile productive ale uzinei nu a început de- cit la 1 noiembrie. „Tinerii ute- ciști din această mare întreprindere brașoveană, ne spunea secretarul comitetului U. T. C., tovarășul M. Matei, proiectează, In colaborare cu consiliul asociațiilor studențești din facultate, organizarea unor concursuri profesionale i „Cel mai bun forjor*, „Cel mai bun strungar*, cu participarea studenți- lor și a muncitorilor de categoria intîia*. Inițiativa, notabilă, ar urma să stimuleze corespunzător, nu numai interesul viitorilor ingineri pentru profe- siuniie uzinei, dar și participarea lor directă la acumularea ur. r cunoștințe, deprinderi, în- deminări specifice universului de muncă în care se vor încadra peste doi-trei ani.Cum stau însă lucrurile pe teren, adică în secții ? La tratamente termice, cîțiva studenți transformaseră practica în promenadă de la o secție la alta.Este adevărat : „nu trebuie numai să privim*, cum spunea Micuț Dorina, (grupa 2104), anul II — tehnologia construcțiilor de mașini). Dar. în același timp, în secția unde fusese repartizată grupa se putea munci, alături de muncitori și tehnicieni la elaborarea șarjelor. Mihai Marcel, lucrase efectiv la încărcarea bunkerului și acum studia temperaturile de prelucrare. Și totuși, nici el, la întrebările tovarășului inginer Gh. Ștefan, care ne-a însoțit, n-a răspuns de nota 10. Sînt foarte

multe lucruri noi de învățat aici, care completează și întăresc cunoștințele acumulate la o disciplină de bază în viitoarea profesiune : tehnologiaconstrucțiilor de mașini. Numai solicitarea platonică a schemelor cinematice nu înlocuiește cunoașterea în timpul procesului de producție, a diverselor utilaje ale secției. Viitoarea ingineră Micuț Dorina, ne spunea că „stnt destul oameni care pot încărca bunkerele" și că „studenții nu sînt atei pentru aceas-
C. STANCULESCU 

Foto ȘTEFAN WEISS

zone de activitate umană, cum ar fi, de pildă, un Einstein, un Babeș, un Mendeleev... Mare iubitor al chimiei și fizicei, un băiat a încercat să-și deseneze singur, după cărți, portretele celor îndrăgiți, după ce — zadarnic — a colindat librăriile, chioșcurile presei, în căutarea lor. I s-a oferit, ce-i drept, poza lui Aurelian An- dreescu sau a Andei Călugă- reanu, și nicăieri a cuplului Curie, Pierre și Marie, a lui Gheorghe Marinescu (tînărul nostru... bate totuși către medicină ?), a lui Fleming... Altul, îndrăgostit de istorie, se plîngea că nu găsește nicăieri portretele lui Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, etc. Doleanța acestora este pe de-a întregul întemeiată : de ce numai cîntăreți de muzică ușoară, de ce numai actrițe și actori de film, de teatru, de ce numai... fotbaliști (pe Lipscani) ?Ne-a fost dat să asistăm, nu o singură dată, la discuții pe marginea alegerii profesiunii, a trezirii — de cea mai fragedă vîrstă, . _ temeiul aptitudinilor șî înclinațiilor fiecăruia — a preferinței pentru un domeniu sau altul al activității umane. In plus, să nu uităm că asigurarea unui suport trainic, de cultură generală, a- sigură calitatea profesională viitoare atît a unui medic, cit și a unui strungar. Dar ce fel de cultură generală (am subliniat anume, acum, cuvîntul GENERALA) poate fi aceea în care „repertoarul" fiecărui individ tî- năr se reduce la categoria „personaje importante ale trecutului și prezentului", la vreo zece-douăzeci de nume din sfera... timpului liber ?

la pe

(Continuare în pas. a Il-a)
(Continuare în pag. a Il-a)

Sub îndrumarea inginerului T. Iordache, activitatea atelierului- 
școală se desfășoară intens

| HENRI COANPĂ~~|
Academia Republicii Socialiste România. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Institutul pentru Creație Știin-

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

țifică dîncă ță a șl Tehnică anunță cu a- durere Încetarea din via- academlcianului Henri
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU 

ȘTIINȚA Șl TEHNOLOGIE

Coandă, personalitate proeminentă a științei românești, savant și inventator de renume mondial.
INSTITUTUL PENTRU CREAȚIE 

ȘTIINȚIFICĂ Șl TEHNICA
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HENRI COANDÂ
La 25 noiembrie, a.c. a încetat din viață, după o grea și îndelungată suferință, academicianul Henri Coandă, consilier cu rang de ministru la Consiliul de dintele pentru înțificăNăscut la București, în ziua de 7 iunie 1886, a absolvit liceul militar din Iași ca șef de promoție, continu- îndu-și apoi pregătirea ca elev al Școlii de ofițeri de artilerie din București.Dovedind înclinații remarcabile in domeniul științelor tehnice — realizează prima sa invenție încă la vîrsta de 14 ani. o combină pentru cosit și treierat — Henri Coandă își desăvir- șește studiile în diferite instituții de învățămînt tehnic superior. Din lipsa unui climat necesar dezvoltării talentului său și realizării practice a capacității sale inventive. în România acelor timpuri, Henri Coandă și-a îndreptat pașii spre universitățile din Charlottenburg, Liege, Mon- tefiore și Paris. In Franței a absolvit Școala rioară de aeronautică in tea promoției anului 1909.Personalitatea complexă vântului, capacitatea sa toare s-au manifestat cu intensitate în cele mai variate domenii ale științelor tehnice, viața sa constituind un exemplu pilduitor sub aspectul muncii pentru progres.Cercetările sale stăruitoare în domeniul aeronauticii s-au materializat, de-a lungul a peste 6 deceni de muncă pasionată, în remarcabile succese, recunoscute in întreaga lume. In anul 1910. experimentează primul a- vion cu reacție din lume, realizare considerată de specialiștii timpului drept o revoluție in a- ceastă direcție. Urmează apoi primul avion bimotor, tipurile de avioane, larg cunoscute, sub numele de „Bristol-Coandă” și nenumărate alte creații care au contribuit la dezvoltarea tehnicii aviatice pe plan mondial.Prin descoperirea „efectului

Stat, preșe- Institutului Creație Ști- și Tehnică.

capitala supe- frun-

Coandă”, savantul român și-a a- sigurat un loc de onoare in rin- dul iluștrilor cercetători din domeniul mecanicii fluidelor. Sint bine cunoscute aplicațiile „efectului Coandă” în aviația modernă, în automatică, în atenuarea zgomotelor gazo-dinamice, ventilație, turbine cu gaze șl abur și în alte domenii.

Spiritul său ingenios și capacitatea sa creatoare s-au concretizat în pesțe 250 de invenții, cu aplicații în ■ eele mai variate direcții, care constituie o valoroasă contribuție la îmbogățirea tezaurului științific național și mondial.Profund atașat patriei sale, însuflețit de realizările României socialiste, Henri Coandă a ținut în ultimul deceniu al vieții O legătură strînsă cu activitatea și viața științifică din țară. Revenit în patrie, a îndeplinit funcții de răspundere, fiind consilier cu rang de ministru la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România și președinte al Institutului pentru Creație Științifică și Tehnică. El a fost membru al Academiei Republicii Socialiste România. Docto’ Honoris Causa al Institutului Politehnic din București si membru al altor foruri științifice din străinătate. Pentru meritele sale în dezvoltarea' științei. Henri Coandă a fost distins cu înalte ordine și medalii ale Republicii Socialiste România și ale altor țâri.încetarea din viață a academicianului Henri Coandă constituie o grea pierdere pentru cercetarea științifică din țara noastră și știința mondială.Oamenii de știință, inginerii, tehnicienii. tineretul nostru, pentru care activitatea desfășurată cu atlta avint de marele dispărut constituie o pildă demnă de urmat. îl vo» păstra In memorie pe academicianul Henri Coandă ca pe un ilustru repre- alzentant al geniului creator poporului român.
CONSILIUL NATIONAL 

PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE
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ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA

De la Comisia pentru
organizarea funeraliilorComisia pentru organizarea funeraliilor academicianului Henri Coandă comunică :Pentru ca cetățenii să-și poată lua rămas bun de la acad. Henri Coandă, sicriul cu corpul defunctului va fi depus în aula Academiei Republicii Socialiste România.

Publicul va as ea acces toni Intre erele 12—15. s: marți. Intre orele 9,30—IIJC. Adunarea d? doliu va avea loc marți, la ora 12. după care cortegiul funebru va porni de la Academia Republicii Socialiste România la cimitirul Belu, unde va avea loc Înhumarea.
i
i

DATORIA NOASTRĂ
I
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(Urmare din pag. I)talizate zeci, sute de piese, din profilele de oțel și din tabla recuperată de te miri unde sînt confecționate aproape toate tipurile de șuruburi utilizate, sînt croite ansamble și suban- samble necesare la una sau la alta din mașinile agricole. Un șurub confecționat în atelier costă de cîteva ori mai puțin decît dacă ar fi fost procurat de la bază ; durata de funcționare a cutiilor de viteză de la tractor poate fi prelungită prin corectarea în atelierul stațiunii a jocurilor de la pinioane ; doar cu cîteva sute de lei cheltuieli o mașină agricolă cum este grapa stelată, grapa cu discuri, cultivatorul ori mașina fito-sanitară poate fi adusă în perfectă stare de funcționare.— E de datoria noastră să ne mobilizăm. Cunoaștem exact mașinile care trebuie să beneficieze de o cu totul aparte a- tenție din partea noastră, uteciștilor, sublinia nuare secretarul U.T.C. Sînt trei tractoare U-27 și două U-650, două cultivatoare, șase grape disc, două grape cu colți reglabili, zece grape stelate, trei sape rotative, un tăvălug, cinci pluguri, o mașină fito-sanitară și trei remorci. Acestea au depășit perioada de casare, dar noi ne-am angajat să le păstrăm în exploatare. întreaga organizație are in atenție acest obiectiv. Preluarea inițiativei mecanizatorilor uteciști din județul Olt constituie acum obiectivul muncii a întregii noastre organizații. 35 de uteciști s-au constituit în formația tineretului care va lucra toată perioada la reparații. în toate cazurile se va începe cu mașinile ce au a- juns la vîrsta casării. Intîi astea trebuie repuse în perfectă stare de funcționare. Și ele, fără excepție, vor fi repartizate tinerilor.Nicolae Șerban, în secția „Valea Cînepii”, a

a în conti- comitetului

solicitat repartizarea tractorului U-27 cu stanța T-I2. Este una dintre mașinile ajunse la vîrsta casării. Șerban Insă a început încă de pe acum „consultul” mașinii. Intr-un caiet își notează piesele ce necesită a fi recondiționate sau înlocuite, puterea de tracțiune în condițiile realizării cuplului cu diferitele mașini agricole.— Dau în scris că mai mult de 6—7 mii de lei nu se vor cheltui cu punerea la punct a acestui tractor. Și tot în scris dau că anul viitor venitul ce-1 voi realiza va depăși 60 000 de lei.Un calcul-angajament edificator. De la discuția noastră au trecut cîteva zile, probabil că atunci cînd rlndurile acestea vor vedea lumina tiparului la Traianu vor fi cunoscuți toți acei mecanizatori tineri care vor lucra cu tractoarele și mașinile agricole în calea casării cărora a fost așezată bariera. O pundere bilitate sională.— Am

vețte rea tarea tndxanorSor 
de olan pe arul 1972. Acut « constituie exemplu de dăruire, de răspundere ta cumpetiț.a pentru economii. Dumitru G:u- giuc, Valter Popoacă. Stan Mo- canu, Ion Voicilă, Constantia Petre, Vasîle Paladi. Ion Las- cu, sint doar cițiva dintre aceia a căror activitate cotidiană înseamnă succes cert, element de comparație pentru întregul colectiv. Pentru ei toți cuvln- tul de ordine este acela : cu fiecare leu cheltuit maximum de beneficiu ; din fiecare gram de metal consumat — piesă de cea mai bună calitate ; mașinile agricole ajunse la vîrsta casării să aducă venituri comparabile cu oricare dintre celelalte. Și nu pentru numai o zi sau o săptămînă, ci pentru întreaga perioadă a reparațiilor.
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mecanizatorȘi
(Urmare din pag. I) lade bună calitate, reușind ca două zile sau chiar mai puțin să dea cite un tractor reparat. Avem flux tehnologic cu posturi specializate de lucru. In cadrul stațiunii noastre a devenit o practică ca în fiecare an după terminarea lucrărilor agricole să fie chemați în atelier la reparații 10—15 mecanizatori dintre cei mai pricepuți.La prelungirea duratei de funcționare a tractoarelor rolul cel mai important îl are mecanizatorul. ‘De felul cum el își întreține mașina zi de zi depinde durata de funcționare a tractorului. Cu toate că în cadrul stațiunii noastre predomină tineretul, mașinile sînt întreținute exemplar de mecanizatori ca : Mircea Radu, Simion Ghioru, Alexandru Letroi, Mihai Luțoi și alții. De fapt eu urmăresc starea tehnică a fiecărui tractor în parte. După „partida utilajului” scot un extras astfel încît eu am oglinda fiecărui tractor. De aici reiese gradul funcție funcție bilește de reparație cuvenit în de normative, iar în de starea tehnică se sta- reparația ce urmează a

barieră însemnînd răs- comunistă, responsa- și competență profe-aflat cu multă satisfacție despre inițiativa uteciștilor noștri de a-și înscrie eforturile în acțiunea de păstrare în exploatare a mașinilor agricole ce au ajuns la vîrsta casării, ne spune tovarășul Alexandru Mateescu, directorul stațiunii. Importanța hotărîrii lor este convingător subliniată și de faptul că printr-o participare entuziastă, responsabilă și competentă utilaje în valoare de peste o jumătate milion lei vor rămlne în sfera producției materiale. Că utilaje într-o valoare echivalentă nu va fi necesar să le primim, prin dotare, din partea statului, acestea puțind fi dirijate către alte unități deficitare din țară, către export. ■Mecanizatorii din Traianu au fost primii din județul Brăila care au încheiat semănatul păioaselor în toamna aceasta ; se situează pe unul dintre locu-
A.

HOTĂRITORfi executată. Prin aceasta în fiecare moment cunosc starea „sănătății” fiecărui tractor. Pentru ca fiecare tractor să fiș revizuit și reparat cu atenție, organizația U.T.C. a lansat o inițiativă lăudabilă, care se și aplică. Ea constă în organizarea unei echipe de îndrumare și control formată din mecanici consacrați din atelier, care se deplasează o dată pe săptămlna la cîte o secție unde va da sprijinul și îndrumarea necesară executării în cele mai bune condiții a reparațiilor ce se fac Ia nivel de secție. Aici v-am prezentat cîteva din acțiunile noastre mai importante care adunîndu-se an de an au prelungit durata de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole”.Aflăm pe urmă că în ultimii ani cu toate că volumul lucrărilor a crescut cu 15 la sută stațiunea pentru mecanizarea, agriculturii Aradul Nou nu a primit nici un tractor prin dotare. Aceasta nu i-a împiedicat ca an planul acesta ducție
de de celeau

an să-și depășească producție, iar anul 12 milioane lei pro- fost deja depășite.

care ne puneam, firește speranțe. „Cred; ne spunea tovarășul Emil Ruși, inspector în sectorul artelor plastice din Comitetul culturii și educației socialiste al municipiului București, că această tabără inițiată de noi In colaborare cu U.A.P. va fi una din cele mai izbutite”. După ce argumenta justificat că acțiunea a izvorlt din necesitatea de a Înnobila noile cartiere de locuințe cu lucrările de artă, declara In continuare... .,-Forma» taberei de sculptură ni s-a părut

toril ziarului „România liberă" (nr. 8709) susținut în cadrul rubricii „Alo ! 17.11. 47”.— Cu citva timp in urmă am creat în cartierul Titan o tabără de sculptură despre care îmi pare că s-a mai scris.— Iar acum vom putea vedea aceste lucrări ? se interesează redactorul.— Săptămlna viitoare le vom pune pe fundații (s.n.) vine prompt și senin răspunsul. După ce enumeră sculptorii (din grabă cu vreo doi în plus care nici nu au fost incluși în această ta-
PRO SI CONTRA

camdată s-o recunoaștem deschis. eșec. Am primit citeva explicații din partea tovarășului Alexandru Cebuc, vicepreședinte al Comitetului culturii și educației socialiste al municipiului București : „Tabăra s-a înche;a’. e gata”, — ne-a răspuns, aș zice surprins, la întrebările formulate în legătură cu întîrzierea. Apoi a recunoscut că „nu e chiar gata”, că mica întîrziere provine din dificultățile ivite la „juriza- re“ (deși în statutul unei asemenea acțiuni- nu intră de regulă in joc jurizarea, deși artiștii au prezentat inițial schițe și prolec- , te care au fost avizate favorabil), din greutățile care s-au ivit de asemenea in studiul amplasamentelor (studiu care se vede reclamă mai mult timp decît realizarea lucrării propriu-zise!). . „Dar săptămlna viitoare, ne asigura tovarășul Alexandru Cebuc, totul va fi într-adevăr gata. Fa-La 1 iulie s-a inițiat în cartierul Titan din București o tabără de sculptură. Participau la ea cunoscuți sculptori din generația mijlocie și tinără, sculptori ce aveau deja și experiența altor tabere (Măgura-Buzău, Arad). Să-i reamintim : George Apostu, Mihail Laurențiu. Mircea Spătaru. Maria Cocea, Lie Doina. Adina Țuculescu, Alexandru Gheorghiță. Horia Flâmind. Napoleon Tiron, Cristian Brea- zu, Șerban Rusu, Aurelian Bolea, Dumitru Pasima. Bucur Pavel, Nicolae Roșu și Comeliu Cama- rovschi. Conform ..statutului” taberei preconizat de organizatori și acceptat de la %un început de artiști, lucrările trebuiau terminate într-o perioadă de timp de trei luni (vernisajul fiind fixat în jurul datei de 1 octombrie), și amplasate in jurul unui lac situat la citeva zeci de metri de tabăra proprtu-zisă. S-a pornit la lucru cu enturiasm. cu o serie de „mici” neajunsuri (con- sttad de pildă in procurarea

»mijloacelor de transport a blocurilor de piatră dntărind fiecare citeva tone, a unor scule rezistente căci sculptorii aveau de-a face cu o piatră extrem de dură, în aducerea energiei electrice necesară luminări: și alimentării aparaturii de tăiat și polisat piatra. etc. etc.), neajunsuri soluționate însă „din mers”. După zece zile de la deschiderea taberei ziarul nostru (nr. 7199) consemna declarația unuia dintre organizatori, declarație în

cea mai fericită pentru a -popula- Intr-un răstimp scurt un spațiu extrem de mare cu lucrări de valoare”. De atunci sculptorii au continuat să desprindă dm piatră coloși de peste trei metri iar organizatorii să... aștepte. La 24 octombrie In ciuda faptului că lucrările se aflau cumva abia la jumătatea înfățișării lor definitive entuziasmul nu se răcise încă. Redăm dialogul aceluiași tovarăș inspector. Emil Ruși cu unul dintre redac-

bără, Nică Petre și Domokos Lehel) tovarășul inspector a- daugă :— De aceea o să vă rog ca săptămîna viitoare să trimiteți un fotoreporter să le pozeze. Sint 16 simboluri foarte reușite.Astăzi, 24 noiembrie (!) i-am Îndeplinit noi dorința. Tabăra e însă pustie, mai pustie decît un mic recif de corali pierdut undeva în Pacific, lucrările în mare parte neterminate. Temperatura a mal scăzut, mașinile ce staționau simbolic din timp în timp în fața taberei au dispărut. Este limpede pentru orice vizitator, fie el și „nespecialist" că aci mai trebuiesc consumate cîteva săptămini bune de lucru, firește, afară, în ceață, în ploaie sau eventual în zăpadă, că vernisajul oricit de optimiști am fi nu poate avea loc înainte de revelion. „Curioși” — cu atît mai mult cu cît atîtea tabere de sculptură, pictură și ceramică susținute de către artiști în țară ca acelea de la Măgura-Buzău, Arad. Babadag, Topalu, Medgidia, Sighișoara ș.a. și-au onorat cel mai adesea remarcabil promisiunile — am încercat să descifrăm „secretul” acestui, deo

c cem amplasamentele, soclurile. . montăm lucrările, iar artiștii' care mai au de lucrat la ele vor lucra așa pe amplasamentele și soclurile definitiv fixate”. Pro-* cedeul să recunoaștem, e original ! Deși n-ar fi tocmai bine să se extindă căci altfel vom ajunge să fixăm rame și pînze goale în expoziții și muzee urmind ca apoi să invităm pictorii la lucru! Un prieten mă întreba mai de mult cum se realizează o sculptură. Am încercat să-i explic cîte ceva cu privire la etapeleVJLUSP V-V-VU V- LIA V, X V,.armării lucrărilor și a modelării în lut, a turnatului în ghips și in bronz, cîteva din „secretele”... cioplirii directe în lemn și piatră. Naiv am fost !
C. R. CONSTANTINESCU r
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a 4-ade finanța ta ediție a selecționat: pe zelor <fe masă participantă.Pentru a aj au trebuit sâ dcr.edeas foarte bună pregătire !: xercitarea meseriei, au monstrat câ posedă tem ce cunoștințe profesie Froba practică de ere* ție, desfășurată ieri ( neață la Uzina 1 Mai Ploiești, a prezentat de aceea un grad mal mare de dificui-
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ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICA
(Urmare din pap. I)tovarășul director — poate fi cuprins intr-o singură noțiune: organizarea științifică a producției si a muncii.Intr-adevăr, aveam să ne con- vmgem pe parcursul anchetei noastre, oegarzarea științifică a pcoourue'. » a muncii, de la ■twM iatrzpsiadrrii si piuă la aăvetal fiecărei aaaeitor. n-a ir.tirztat &a se materializeze in

Principalele direcții de acțiune? Creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, utilizarea la maximum a capacităților, îmbunătățirea modernizarea late.Alegem din xemplelor ce tru a ilustra
calității,reperelor asimi-

de control valorează între 2 000—5 000 lei. Organizarea fabricației de termostate auto (ce se aduceau din import) pentru autoturismul „Dacia 1300“ a permis obținerea unei eficiențe economice de peste un milion lei. pentru a nu mai vorbi de faptul că astfel se realizeazăf'o mai bună folosire a mașinilor din dotare.— Vreau să subliniez — spunea tovarășul Ion Ciuclea, secretarul comitetului U.T.C. pe uzină — că în aceste acțiuni au fost și sînt implicați direct un mare număr de tineri. Cît de bine se achită ei de misiunile Încredințate este lesne de apreciat fie și dacă ne referim la inginerul Teodor Ștefănescu. U.tecistul în cauză lucrează la serviciul tehnic. El a primit spre rezolvare organizarea fabricației la cuțitele cu plăci a- movibile. Pînă acum Ia cuțitele pentru operații exterioare totul este pus la punct. Cu alte cuvinte primul milion din cele 2 240 000 cît se scontează a se realiza prin organizarea acestei fabricații este deja în buzunarul întreprinderii.— S-a rezumat participarea tinerilor numai la aportul individual ?— Nu, nici vorbă. Fiecare organizație U.T.C. și-a stabilit planuri concrete de acțiune în a- cest sens. Organizațiile nr. 5A! nr. 7 și-au propus, de piîffă, ; prima : să obțină economii de metal în valoare de 18 000 lei, a doua : reducerea consumului de timp la asimilarea unui nou dispozitiv cu 50 de ore.— Economii realizate — precizează Alexandrina Pop, secretara organizației nr. 5 — nu în dauna calității ci prin exigența, cred că termenul nu este greșit, cu- care am privit folosirea fiecărui gram de metal, prin evitarea rebutului.— Pe de altă parte — reia îdeea tovarășul Ion Ciuclea — echipa de electricieni a lui Nicolae Teica a dus la bun sfîr- șit o altă măsură tehnico-orga- nizatorică menită să creeze condiții propice pentru munca în schimbul II. Mai exact, au adoptat sistemul de iluminat in așa fel încît la bancuri să existe suficientă lumină după-a- miază și seara pentru a nu prejudicia în nici un fel munca. Ca să nu mai amintesc de alte două brigăzi U.T.C. care se o- cupă nemijlocit de montarea utilajelor in noile spații intrate în funcțiune dînd astfel o mină de ajutor constructorilor in devansarea termenelor de dare in exploatare.Desigur, nu ne-am putut per*- mite să abordăm întrega gamă a modalităților prin care noțiunea de organizare științifică a producției și a muncii capătă, la Uzina de mecanică fină din București, dimensiuni concrete. Considerăm insă că și cele citeva elemente prezentate, alături de enumerarea preocupărilor vizînd îmbunătățirea coeficientului de schimb la mașinile de bază, organizarea u- nui amplu proces de instruire7 a muncitorilor de mîine al întreprinderii — peste o mie de tineri sînt cuprinși într-o formă sau alta de calificare — constituie puncte de reper edificatoare, a premiselor ce au generat aici raportarea succeselor la care ne refeream la începutul acestor rînduri.— Pentru că, așa cum ne spunea tovarășul Șerban Teodo» rescu, directorul întreprinderii, — dacă vrei cu tot dinadinsul să fii la înălțimea exigențelor cu care te confrunți trebuie să-ți organizezi in așa fel munca încit nimic să nu-ți poată încetini ritmul, nimic să nu te oprească să obții în activitatea pe care o depui eficiența economică maximă.

multitudinea e- ni se oferă pen- modul cum a fost tradusă în practică în u- z .nă preocuparea despre care ne vorbește interlocutorul nostru citeva, edificatoare.Așadar : Modificarea constructivă a prismelor de trasaj pentru două dimensiuni a atras după sine micșorarea consumului de metal la cele 1 100 bucăți ce s-au fabricat cu 1 600 kg. înlocuirea carcasei de aluminiu la manometre și termometre cu masă plastică — a economisit alte 2 500 kg. Cifre elocvente dacă ne gîndim că un kilogram de metal transformat în aparate

zezuitate pozitive.— încă de la sfințitul anului trecut — reievâ-tovarășul Petru Betea, șef birou xn cadrul servi- dului orzamzaxea producției — atunci cînd forumul salariaților a dezbătut sarcinile ce ne revin In 1972, a devenit pentru noi toți '.impede că îndeplinirea exemplară a indicatorilor de plan redamă măsuri tehnico-orga- nizator.ee capabile să determine zi de zi. lună de lună noi pași tn atingerea acestui obiectiv.
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-a obUgst să aleagă re-rTite oosftxi-e. Timpul Sa: omtru 'ermraarea el • 3 ere si 15 minute. Un mfr.ut fa pfas sau în minus î-seamnă ttrâgsrre sau pierderea msto pme*_ Majoritatea finalist:!" sfr.t de 26—21 de auL ac absolvit de rurfnd sr-sla prcdesională Este de aștepta: dem ea intre cei ze-e ales: astfel oer.tru a-sî disputa astărî, b.:r-ur concurs eu pubOe. gen. „Cine sde 'iștigă*, rfvmtul trofeu, sâ fie r. r.ifl strungari toarta tireriLa desfășurarea fir» parbetpâ reprezentanți ai tetuh I al Unfo-nunist, al a Slndi- ia. Minis- striei Construcțiilor de Mestr.I Grele si al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Unelto »i Electrotehnicii care au colaborat la petiției.Trebuieasemenea.
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sâ menționăm, atenția, grija care a tost orga-,rată de tre Uzina 1 Mai Ploiești

(Urmare din pag. I)tă operație” și, in același timp, , acuza o practică vizuală. Evident, nu-și dă seama că se contrazice. Practica de producție a viitorilor ingineri nu trebuie să fie „de observator” dar, în orice caz, trebuie să înceapă cu... începutul Adică, cu tot ceea ce reprezintă proces de producție într-o secție.Poate Consiliul A. S. în ale cărui ședințe s-a discutat de numeroase ori participarea studenților la o practică efectivă, nu a fost destul de consecvent în urmărirea acestei idei, ee presupune, în primul rînd, o disciplină riguroasă și o prezență activă în locurile de practică Să ne întrebăm, atunci, de ce din grupa 2008 subingineri, la secția sculărie nu se afla nici unul la locurile de muncă repartizate, unde sub îndrumarea muncitorilor s-ar fi putut foarte bine ..realiza o ucenicie efectivă în strungărie. Aici, nici un student nu s-ar fi putut plînge că face din practică — plimbare, că ar fi avut numai de privit. Muncitorii era-u dornici să împărtășească tainele meseriei viitorilor coordonatori ai producției, maiștrii puteau fi oricînd abordați pentru explicații, lămuriri în legătură cu cele maai utile aspecte ale meseriei. Dar nu erau solicitanți...

Ei cum își vor explica absența?Ne-am continuat drumul la secția mecanizări autoutilări. Și aici, tovarășul inginer Valeriu Puskas, șeful secției, ne arată ceasul. Este puțin trecut de ora 12 și nici unul dintre stuchmții pentru ziua de 21 noiembrie, anul III subingineri, nu se află la locul de muncă. Întrebăm
ABSENTcare-i explicația absenței. Tovarășul inginer V. Puskas, ne spune că sînt probleme mai importante în secție și, dljpă părerea „personală", a ținut d-sa să sublinieze — „studenții n-ar trebui să facă practică în uzină, ci în atelierele-școală ale Universității. Practica de inițiere nu se poate face într-o uzină fiindcă și muncitorii „se feresc” să destăinuie studenților tainele meseriei și apoi nu au timp, au sarcini de producție”.Curioasă optică, tovarășe inginer, mai ales cînd studenții vor fi peste puțin alături de dvs., subingineri 1 Cum veți reacționa atunci cînd veți solicita unul subinginer sau inginer programarea unor mașini și utilaje pe care nici nu le va cunoaște în

daeă- «1 Comitetul județean Prahova al U.T.C. desfășurarea probei practice din cadrul finalei.In ziarul de mttae, vom publica amănunte despre finală sl c îs tigă torul trofeului Strungul de aur*.
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amănunțime ?! Existența unei astfel de mentalități In legătură cu modul de efectuare a practicii în producție, neînțelegerea importanței pe care o are cunoașterea directă a locului de muncă, contactul cu muncitorii sînt lucruri asupra cărora trebuie acționat fără in- tirziere. Ele dovedesc și nein-in-

PORTRETE Șl... PORTRETE
(Urmare dtn pag. I) deCa să nu mai pomenim și faptul că, in școli, incepind — as zice — din clasa I elementară. s-ar cuveni să e- xiste, pretutindeni, pe pereții coridoarelor, in clasă, in sala de festivități, portretele acelora care, prin muncă și pricepere, au imbogățit tezaurul național și mondial, omenirea întreagă.Departe de mine gindul de a desconsidera categoriile „ușoare”, sau de a-i ironiza pe aceia care. exclusiviști isi furindu-și astfel singuri căciula', vor continua să prefere, pe perete, poza lui Do- brin, decit pe cea a lui Vlai- cu sau Vuia_ Dar „libertatea” de alegere pe care le-o acordăm acestora (ba aș spune că, prin „exclusivismul” reproducerilor de portrete, o sprijinim chiar) nu trebuie să răpească libertatea de. a- legere a celorlalți, dedicați devreme. încă de pe la 10—14 ani, unei profesiuni, imitării

unei personalități grandioase, din știință, din tehnică. Un simplu portret agățat deasupra patului — un cap de savant care te urmărește, zilnic, pe tine, elev — deși lipsit de viață, de glas, poate „vorbi” — prin intermediul ochilor — spunînd mai mult decît o mie de predici. Un mentor dintr-acesta te obligă ! Să le dăm tinerilor cît de numeroși asemenea mentori (serii de portrete, bune și pentru cei de- dați cu... colecțiile) din multiplele sfere ale strădaniei omului pentru mai mult, pentru mai perfect, pentru mai frumos. Poate nu va trece decît puțin timp și vom găsi, pe pereții camerelor de adolescenți, prin școli, și — de ce nu — în cabinele șoferilor (care, destui, urmează seralul) și chipurile luminate de focul sacru al descoperirilor ieșite din comun, al luptei pentru făurirea u- nei istorii demne pe aceste meleaguri.
de ce trebuie să vină semestrul doi ca aceste programe să fie mai ales, că, în aÎmbunătățite, general, stagiul de practică intîrziat eu o lună ?In cadru) Facultății de mecanică activitatea practică este găzduită de atelierul-școală, unde am fost prezenți alături de anul II subingineri, grupa

LA PRACTICAțelegere dar și puțin — sau deloc ! — receptivitate față de nevoile actuale ale pregătirii viitorilor specialiști. Credem că atît conducerea facultății de tehnologia construcțiilor de mașini, cît și asociația studenților trebuie să analizeze foarte serios calitatea' practicii și modul în care ea se mai face în unele secții de la Uzina „Rulmentul”. Dealtfel, și tovarășul inginer I. Bănescu, șeful serviciului învățămînt ne spunea că „programele de practică vor fi îmbunătățite în vederea sporirii cunoașterii tehnologiilor, cît și deprinderilor practice". Dacă încă în acest an calitatea programelor de practică a fost considerată în unele cazuri, nesatisfăcătoare, și ne întrebăm,

1108. Remarcăm, aici, organizarea grupei ca și în producție, cu un șef de echipă — Constantin Albean —, cu locuri de muncă rațional fixate pentru fiecare student, cu o aprovizionare bună de materie primă. în atelier, cu cel aproape 200 de studenți din anii II și III subingineri și III și IV Ingineri, se realizează o parte din planul întreprinderii „Electroprecizia" din Săcele. Atelierul, bine dotat, permite o activitate ca într-o secție a uzinei, studenții avînd posibilitatea familiarizării cu lucruri de finisare, montaj și control la diferite repere, executate sub îndrumarea tovarășului inginer Traian Iorda- che. După cum ne spunea și prof. dr. Ing. A. Nicolaide, rit-

mul lucrului intens a fost facilitat și de o vizită făcută la „Electroprecizia” din Săcele, unde studenții au făcut direct cunoștință cu operațiile care le efectuează acum în atlierul- școală. Părerea lor unanimă — „această modalitate este utilă atît pentru fixarea unor cunoștințe teoretice, cît și pentru inițierea concretă în fazele procesului tehnologic”.O singură zi de practică a relevat drept principală problemă : participarea studenților. Acolo unde eficiența nu invers, dar Credem că de aparatul nostru fotografic pot da de gîndit si cadrelor didactice îndrumătoare și celor care veghează la disciplina de producție din uzină, cît și asociațiilor studențești. Acum, cînd nu mai e mult pînă la sfîrșitul semestrului, sînt necesare măsuri concrete pentru a se conferi, practicii studențești, atributul specific : finalitatea eficace In formarea profesională a viitorilor specialiști, finalitate ce nu se poate concepe In afara unei participări reale a studenților Ia treburile ce le sint încredințate și, evident, In condițiile în care aceste treburi de producție există.

aceasta este reală, se lasă așteptată și mai ales invers, aspectele surprinse

nizator.ee
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V. CABULEAFotbal XIII. A OPT

ud și se o— acțio- poar- urmâ,Pe s-a proce- scnimbări. tede antrenori

LIDER!
CLASAMENTIfn CU MINUS

preliminariile Turneului U.E.F.A
ROMANIA-IUGOSLAVIA 0-0

NEȘANSA Șl ALTELE.înainte de a începe Iarna, ieri dimineață, pe stadionul Giu- leștl, s-a desfășurat partida internațională care a opus reprezentativele de juniori ale României și Iugoslaviei în cadrul preliminariilor Turneului U.E.F.A. în ciuda zăpezii, a terenului moale și cu băltoace, partida a fost extrem de disputată. Din păcate după o luptă inegală, în care o echipă a a- tacat tot timpul — România — și alta numai s-a apărat — Iugoslavia — scorul a rămas alb, victoria promisă și așteptată de noi nu s-a realizat, iar faptul acesta nu poate decît să ne întristeze pentru că un draw, acasă, intr-o întrecere internațională, diminuează șansele de calificare, înseamnâ mai degrabă un semi-eșec de- cit un punct. Tn urma înfrînge- rii suferite, recent, de echipa oaspete cînd a fost învinsă de Grecia — a treia componentă a grupei preliminare — la Belgrad cu 2—1, ea a reușit, în schimb, ceea ce și-a propus : să se reabiliteze la București.Echipa noastră a evoluat,ea a practicat și combinativ. s-a remarcat Petrișor,

combinații prelungite, laterale, dînd posibilitate apărării adverse — solidă și cu un gabarit impresionant — să intervină decisiv, să înlăture pericolul. Combinațiile, driblingurile subtile exprimă un grad de tehnicitate ; băieții așa știu să joace, dar antrenorii ar fi trebuit să le spună că pe un teren ca cel de ieri, clnd balonul, greu, nu prea știi prește, recomandabil e să nezi simplu, să șutezi pe tă din orice poziție. — după opinia noastră, dat prea tirziu la

doar clnd mai erau 7—t minut» de joc, clnd era evident că doi jucători proaspeți pot întări ța de atac.Dincoio de rezultatul si pertul jocului am vrea să cern o observație de ordin neral : considerăm ~ă Federația noastră a greșit perfectînd atît de tirziu partidele din preliminarii!» Turneului U.E.F.A., cînd condițiile, cum s-a văzut și ieri pot deveni vitrege, improprii fără să te aștepți. Nu se acest lucru ?

SCHIMBARE DE
REZULTATE

6-15 cu naționala Franței — după un meci
în care am arătat multe deficiențe

Trăim numai din amintiri ?Partida a debutat furtunos, în minutul 2 la o lovitură de pedeapsă de la 25 m. Romeu înscrie aducînd primele puncte francezilor (3—0), iar în min. 4, același jucător, de la 40 m. și tot din lovitură de pedeapsă să ridice scorul la 6—0. A- daptîndu-se extraordinar de repede la condițiile terenului șl, mai ales, avantajați de vînt, francezii țintesc echipa noastră în propriul ei teren, atacind continuu și nelăsînd jucătorilor noștri posibilitatea să se organizeze. Minutul 15 î același jucător, Romeu, la o lovitură de pedeapsă laterală, foarte dificil de executat, urcă scorul la 9—0 pentru reprezentanții „cocoșului galic". Minutele se scurg în defavoarea noastră, iar la o greșeală a lui Durbac, jucătorul francez Trlllo înscrie o încercare pe centru, transformată de Romeu.Cu un dezavantaj de 15 puncte începem a doua repriză in care, de data aceasta, noi vom

«vea avantajul vintului. Sperăm chiar la întoarcerea rezultatului în favoarea noastră, pentru că jucătorii români prestează un joc mal bun, mai curajos. Dar acești maeștri al balonului oval care sînt jucătorii francezi schimbă tactica, jucind la mînă, grupat și în forță. Cîștlgăm de data aceasta mingea la grămadă pentru că Bărgăunaș, noul nostru mijlocaș de grămadă (care îl înlocuiește pe D. Răș- canu), este mai activ. După o perioadă de joc de mare uzură, in min. 62 reușim prin lovitura de pedeapsă realizată de Nica să reducem din handicap. La 3—15 pentru naționala Franței, jucătorii francezi răspund prin- tr-un joc „tare", de angajament fizic, dar la un ofsaid clar în min. 66 Nîca fructifică o nouă lovitură de pedeapsă, scorul devenind 6—15, rezultat cu care se încheie și partida.Față de valoarea naționalei Franței, tînăra noastră echipă a jucat dîrz. fără menajamente, a arătat multe lucruri bune, dar...

800 DE

bune, dar...
„A 25-a

general, bine : un joc ofensiv Din apărare Naghi, apoi Stoica, Șumulanschi. Răducanu și mezinul echipei, Vrînceanu — 16 ani. Șansa nu le-a surîs, pentru că nici ei n-au știut s-o forțeze. Ceea ce Ii se poate reproșa este faptul că s-au înghesuit prea mult la minge, aglomerînd jocul în careul oaspeților, prin

Gala
finală a
juniorilorSîmbătă seara. în Sala sporturilor din Constanța a avut loc gala finală a reuniunii de box dotată cu cupa U.G.S.R............................................mijlocii, bogată, fost viu merosul . tribunele sălii. Am cat cu această ocazie talentul unor tineri boxeri ca Ghiț’ă Florian (Electroputere Craiova), Varga Geza (Industria sîrmii Cîmpia Turzii), Biholăn Ion (Metalul Suceava). Ce păcat, însă, că din partea Federației de specialitate nu s-a deplasat, pentru . vizionarea galelor de box, nici un... specialist. In schimb a fost prezent antrenorul federal al R. P. lone aflat în vizită în noastră.

la juniori mi-ci și Avînd O participare meciurile finale au aplaudate de nu- public prezent In remar-

Po- țara
G. F.

• ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI internațional de boX, care are Frankfurt pe Oder Germană), mijlociul loc la (R. D. ________„ _ Alee Năstac (Steaua București), a dispus prin Ko in prima repriza de Cabrales (Cuba). La aceeași categorie sovieticul Kuricov a cîștigat prin Ko. în repriza a treia în fața lui Gh. Chivăr (Steaua). In limitele categoriei „cocoș", polonezul Januszewski a obținut victoria la puncte in fața lui —■ (Steaua).• FINALA TULUI MONDIAL de rezervat jucătorilor sioniști se va disputa în a- cest an între americanii Arthur Ashe și Bob Lutz.
la puncte in Dinu ConduratCAMPIONA- tenis profe-

U

• Steagul Roșu — 
S. C. Bacâu : 0—1 

(0—0)Golul a fost înscris de Pană în minutul 58.
Mai întîi. grija organizatoriior pentru a asigura condiții noroaie Oe joc, pentru a dezveli terenul de mar.ua albă aștern Stă peste noapte. Apoi tactica inteligentă adopcată de oaspeți, printre care a reapărut steaua de prima mărime numită Emerk Dembrovșefii. Băcăuanii s-a-J adaptat mai bine la starea teren-- u:. e-. ițindpasele complicate, degajied jocul, acțtocind in viteză.

Șarjele jucătorilor din Brașov au fost lipsite de acel atribut numit eficacitate. In zadar Pescara a alimentat cu pase inteligente cele două extreme, in zadar fundașii au împins în permanență jocui înainte, prima linie a stegarilor s-a rhătat fără folos, aglomerind jocul in fața cl* reuhm tai Ghiță, aburind de pase și de dnglin- guri ■■ utile,
• Dinamo — „U" 
Cluj : 3—1 (0—1)Au înscris : Uifăleanu (min. 39), respectiv Doru Popescu (min. 64), Dumitrache (min. 69) și Dinu (min. 89).

Dinamo a obținut o victorie „U*Cluj, la a:?astă oră. na ma: este echipa care pune probleme, ca altădată, echipelor bucureș* tene. In orice caz victoria gazdelor este pe deplin meritaiâ ș faptul că Dinamo a vene: din urma, ambițios ți s-gur. pfnâ s-a instalat, acum, în preajma închidem sezonului, fc fruntea clasamentului, este un fap: lăudabiL
Arbitrajul nesigar. ca să nn spunem mai multe. a tai Constantin Ghiță a influențat partida, a dereglat, spre final, nervii jucătorilor. \-a știut să asigure • atmosferă normală, sportivă desâMsrârii jocntaL VicCme a acestui stil de arbstraj, dar si a propriei nervoattăți si «iesin din pepeni* — Dwmitractee și Creț*. Primul a tncepm, al doilea a terminat.

• U. T. Arad-Steaua: 
0—0

Fotbalul frumos crestat de cele două formații Canfuia care șșăpineșse afensTva din Arad,a plăcut celor peste 19 900 de spectatori, in r u- incapabilă «ă înscrie gșinrile am de necesareda rezultarul-j. care nedreptățește gazdele. Ia ■«iernată echipei in plnannnl frnntas. Axenie.repriza secundă, aredanii au asaltat, pur si Kaa. Danaide. Brnsavscbâ sâni K*«*i de decizie,simplu, poarta kii Ha: du. pe care mana: șansa se Jaacă cw aeaziile — ba ebiar să m învățărilel-a ferit in citeva rinduri de goi- Retnarcabu de la 11 m. Nu au plâem aari renetasHe aragerijocul debutanțuoe Purima șt Kura in defensiva de timp, la rare au apelat meBtara an a danaU.T.A.-et parte a jarului
• Rapid — A.S.A. 
Tg. Mures : 3—0

(1-0)Au înscris : Petreanu (min. 32), Neagu (min. 47) și Boc (min. 73) din penalti.
Victorie eatego-că. me-tată a feroviaritar. Ei au domina* copios, de la un cap la altui, tar. adversar neambițios și prea puțin dăspiB să lupte. Boc. din nou. exceient : precizie, plasament și sete de gol. Ne bucură că. in sfirșit. după multe, prea multe insistențe, a fost chemat la lotul național. L-a secondat, un tinăr — Grigoraș. A plăcut decorul, zăpada.

—Si ■->■ plăcut trfbumli g«aje. O mie de (peetalari ! ? Unde sim iixruiii bmdulni ? . Aeeia rare te bat ea pnmmi in piept pentru echipă, pentru băieți.Tnt mai mult înclinăm să credem eă mureșenii au prevăzut, in calculele lor. infringerea. Cu acțiuni efeasive. bazate pe două virfuri de atac. Muresan ti FazeKas. ra o apărare nesigură. nu poți năzni la victorie.
• C.S.M- Reșița — 
„U" Craiova : 2—2 

(1-0)Au marcat : Szilaghi (min. 42). Beldeanu (min. 50) din 11 m pentru gazde, respectiv Țarălungă (min 57) din penalti și Bălan (mm 69)

Totul începuse frumos pe stadionul din Valea Domanului, irr ciuda ninsorii care nu s-a oprit pe tot parcursul partidei. Cei peste 10000 de spectatori au avut mai inrii bucuria să aplaude un joc frumos, cu atacuri si contraatacuri rapide, in care au excelat gazdele. Foarte bute au jucat Atodiresei. Beldeanu f- Neagu. in timp ce de la olteni s-a remarcat proaspătul debutant, Bălu.

—Dar a veuit acei minut KL in rare V. Pă- dureanu a ratai, ne trordind u gol perfect valabil gaadeler. De aici tonte intimplările eare i-au succedat și rare au de in anstrat că publicul reșetean. htedtoeii tocalmci și chiar antrenorul I. Reinhardt (care a intrat pe teren ea să protesteze la deține î) trebuie să mai reflecteze asupra spiritului de fair-play.
• Petrolul — Sportul 

Studențesc : 3—0 
(2—0)Autorii golurilor : Ion Constantin (min. 27), Crîngașu (min. 43) și Dincuță (min.76).

Gazdele au avut in permanentă inițiativa, ru- perioritatea teritorială și de-aici acțiunile ior ofensive au avut claritate și acop. PcriculM. bătăios și cu un joc eficient, acest Ion Constantin. El marcă in fiecare partidă. Și așa Petrolul are, pentru prima dată, golaverajul pozitiv și se află la un punct de lider.
Singur. Ine Vacile. n-a putut ține piept atacurilor dezlănțuite ale Petrolului. Apărarea ttudentilor rămine nesigură, iar înaintarea mizează prea mult pe Sandu Mircea, care, s-a văzut, e ram egoist și ram infatuat. Tot ce-1 posibil ca vacanta să-i prindă pe studenții bucu- reșteai. ia posesia lanternei roșii. Nu mai vedem cum ar putea scăpa de ea.

® Jiul-Farul : 1—0
(0-0)A marcat Mulțescu (min. 52)

Curajul cu care „marinarii" continuă să abordeze partidele din deplasare. încă in minutul opt al meciului de la Petroșani, ei și-au argumentat acest curaj cu un șut in bară, adăugind apoi alte și alte ocazii la respectiva demonstrație. De asemenea, apărarea sigură a oasoețiior. bine dirijată de Antonescu, a jonglat în permanență cu golgeterii veleitari Szabados, Muițes. u.
Duritățile de care au abuzat uneori apărătorii de la Farul, in frunte cu recidivistul Stoica, citat adesea pentru victimele făcute pe gazon. Gestal nejastifirat rare i-a atras eliminarea lui Mulțescu. s-a datorat, in ultimă instanță, provocărilor pe rare crampoanele fundașilor de pe litoral le-au adresat gleznelor tinărului înaintaș din Valea Jiului.

• C.F.R. Cluj — F. C. 
Argeș : 1—0 (0—0)A înscris Țegean (min. 47)

O victorie care n-a fost pusă nici o clipă sub semnul întrebării, intrucit cei care au avut ma. multe ocazii de a înscrie și care au donvnat cea mai mare parte din timp au fost feroviarii. Dra- gomir l-a marcat strașnic pe Dobrin Incit acesta nu și-a putut face jocul obișnuit. Foarte bun a fost și Cojocaru. Clujenii au jucat simplu, căutînd drumul cel mai scurt și mai direct spre poarta adversarului. Și nu le-a fost ir. van. Victoria lor a fost salutată eu torțe. Era și prea frig...

Interesant și de necrezut, dar campionii sint Io derivă au intrat in zona periculoasă. Ei continuă seria... infringerilor în deplasare. Că statistica ne spune că anul acesta n-au obținut nici o victorie in afară, doar un singur punct la Craiova, pe rare l-au dat repede, acasă, Farului. Se pare că dezamăgirea pentru insuccesul în „C.C.E.*. competiție de elită, de anvergură, continuă să lase urme. Succesele lor din precedentul campionat să fi fost, oare, doar un foc de paie ?

Dinamo 13 7 3 3 29—13 17Steaua 13 6 4 3 23—11 16Petrolul 13 6 4 3 11— 8 16Jiul 13 7 2 4 19—18 16Unv. Craiova 13 4 6 3 21—18 14C.F.R. Cluj 12 6 2 4 12—10 14S. C. Bacău 12 6 2 4 15—14 14Steagul roșu 13 5 3 5 15— 7 13Rapid 1.3 4 5 4 12— 8 13
U.T.A. 1.3 4 5 4 16—15 13Farul 13 5 2 6 8—13 12
F. C. Argeș 13 4 3 6 19—16 11A. S. Armata 13 5 1 7 19—24 11-l- Cluj 13 41 2! 7 12—25 10C-SJg- Reșița 13 2 5 6 11—19 9Sportul Stud. 13 2 3 8 12—26 7

ETAPA
VIITOARE

_U* Clui-S t e o g a I Roșu ; 
S'eojc-Petrolul ; Faruf-C. S. M. 
testa; Sportul Studențesc-C.F.R. 
Cluj ; „Lf" Craiova-U.TJk. ; F. C. 
Arges-Ropid ; A.S.A. Tg. Mureș- 
Jiul ; S. C Bacâu-Dincmo.

DIVIZIA BCampioanele de toamnă sînt Politehnica Iași !n seria I-a și, respectiv Politehnica Timișoara.SERIA ICeahlăul P. Neamț-F. C. Galați : 0—O ; Dunărea Giurgiu- Progresul București ; 0—0 ; Delta Tulcea-Știința Bacău : 1—1 ; C. S. Tîrgoviște-Metalul Plo- peni : 0—0 ; Metalul Bucuresti- S. N. Oltenița : 4—0 ; Politehnica Galați-C.F.R. Pașcani : 2—1 ; Gloria Buzău-Progresul Brăila : 0—0 ; Politehnica Iași-Chimia Rm. Vîlcea : 3—0.SERIA II-AMetrom Brașov-C.F.R. Arad i 
4—0 ; C.F.R. Timlșoara-Elec-troputere Craiova : 4—0 ; Gloria Bistrița-Corvinul Hunedoara : 3—1 ; Metalurgistul Cu- gir-Politehnica Timișoara ; 0—0; Metalul Drobeta Tr. Severin- Olimpia Oradea : 0—0 ; Minertil Anina-Minerul Baia 1—0 ; Olimpia SatuC.S.M. Sibiu : 2—0 ; F. C. Chimia Făgăraș : 7—2.
PREZENTAREA ETAPEI i 

VASILE CABULEA, 
OVIDIU PĂUN

Mare :Mare-Bihor-

GIMNASTICA ZILNICA
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)de a contracta citeva muschiulatura este un gest natural, făcut aproape involuntar. Este o necesitate fiziologică ca după un repaus prelungit să se pună puțin sin- gele în mișcare. Nu mai vorbim de efectul binefăcător pe care neîndoielnic gimnastica zilnică de angrenare îl are împotriva tendințelor de sedentarism manifestat la mulți elevi și mai ales la eleve după ce trec de vîrsta de 14—15 ani.Dar lăsînd la o parte pledoaria pentru o acțiune, de eficiența căreia cititorul, probabil, că era foarte convins, să ne o- prlm la citeva aspecte întîlnlte în școlile din Oradea, în urma investigațiilor făcute recent.în fiecare dimineață la Școa
la generală nr. 4 este forfotă mare. încă de la ora 8 fără un sfert, încep să se adune grupele de elevi pe clase. In cîteva minute toți elevii sîn.t prezențl și sub conducerea profesorilor de educație fizică se execută un program de exerciții dinamice de gimnastică. „La fiecare 3 săptămini exercițiile sînt schimbate — ne dă lămuriri profesoara Maria Lungu, șefa catedrei de educație fizică — pentru a evita monotonia. Colegii noștri, profesorii. ne ajută și, adesea. In frunte cu directorul școlii execută pro-

voia clipe
gramul, care este condus mereu de cite un profesor de e- ducație fizică. Interesul și vioiciunea cu care se execută gimnastica de angrenare ne confirmă utilitatea ei și eficiența alegerii exercițiilor".într-o marți dimineața, de a- semenea, cu 10—15 minute înainte de ora 8, am trecut prin curtea Liceului „Alexandru Mo- ghioroș". Nu am văzut nici un fel de activitate. Directorul școlii ne-a asigurat că gimnastica de angrenare se face In clase, dar nu am găsit în nici o clasă aceasta. Cînd să plecăm, însă, în curte alerga un grup de elevi. Era clasa a V-a C condusă de profesorul de limba latină Anton Vonhazl, de 58 de ani, profesorul cu competență indicații lor.„Ii pun să fugă. Este cițiul cel mai energic și eficace

Trecut dădea elevi- exer- . i mai ne dă lămuriri tov. Vonhazi. Apoi execut exerciții de respirație". Discuția nu a mai putut continua fiindcă n-am vrut »ă pierdem minute din ora de curs. Dar nici nu . mai era nevoie. Doar pentru restul profesorilor mai tineri din acest liceu și mai ales pentru profesorii de educație fizică mai sînt necesare discuții pentru a-i determina să execute niște dispoziții clare asupra gimnasticii de angrenare ! .Se știe, potrivit ordinului M.E.I. prin care s-a introdus gimnastica zilnică obligatorie, aceasta

deface parte din programul învățămînt. $i unde-i lege nu-i tocmeală.Oarecumîndreptat, în altădezamăgiți. ne-am _____ _ , *‘I dimineață, spre Liceul nr. 4 deoarece a- flasem că este liceu cu program special de educație fizică ne-am făcut noi socoteala aici desigur se respectă această măsură. Ne-am plimbat prin jurul celor 4 curți ale liceului, dar elevii intrau . grăbiți în școală și nu mai ieșeau. Ne-am adresat directoarei adjuncte a liceului. După ce a spus citeva cuvinte unej colege, ne-a invitat în clasa acesteia, unde gimnastica de angrenare a decura în bune condițiuni. Am mulțumit și ne-am dus și în alte clase, dar nu am mai întîlnit a- celași lucru. Este drept că am auzit cîte o clasă cintînd. Ne-am adresat atunci profesorului de educație fizică, Gaș- par Pap : „Nu se prea face gimnastica de angrenare, exercițiile sînt afișate in Acum vreo 2 ani se executa in curtea școlii. Acum, dimineața se face mai mult cor" (N.R. La liceu cu program special de educație fizică în loc să se facă sport... se cîntă I Este foarte bine că există o astfel de preocupare dar ea nu trebuie cîtuși de puțin să Înlocuiască exercițiul fizic, gimnastica o- bligatorie !).Dar aceasta nu este o situație generală în școlile din

51 că
Orele 8 fără 10 minute. Curtea Liceului nr. 4 din Oradea — liceu 
cu program special de educație fizică — după cum se vede este 
goală. Aici este nesocotită necesitatea gimnasticii zilnice. Și, dm 

păcate, fi dispozițiile ministeruluimunicipiul Oradea. La Liceul „Emanoil Gojdu", felul cum se desfășoară gimnastica de angrenare, este o îneîntare. In citeva minute, curtea școlii se umple de elevi, care își cunosc bine fiecare locul. Exercițiile sînt conduse prin difuzor : o bandă de mangetofon pe care este imprimată o muzică adecvată diferitelor exerciții. Mlș cările sînt executate cu atenție. Șefa catedrei de educație fizică, profesoara Eugenia Junker, în trening, se plimbă, atentă, printre clase și intervine cînd este nevoie. Veselia și exuberanța manifestată destui de zgomotos la terminarea programului, confirmă că această gimnastică

de angrenare este pe placul tuturor. „Am fost ajutată de toți colegii mei. De exemplu dirigintele clasei a Il-a B, Ion Iuhas — specialist în electronică, a imprimat muzica. De asemenea. trebuie să remarc aportul organizației U.T.C., a asociației sportive din școală în sarcina cărora cade mobilizarea claselor". De asemenea, tovarășul director al școlii. Antim Dringă, este la curent și sprijină acțiunile catedrei de educație fizică. Adesea este în mijlocul elevilor liceului la competițiile sportive școlare, contribuind ca ideea de mișcare și sport să o- cupe în școala noastră locul care i se cuvine".

I
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și aici Intervenim cu leit-moti- vul observațiilor noastre, au persistat vechile carențe : re- pllajul, mînuirea insuficient de rapidă a balonului. Desigur că în jocul de ieri de la Constanța puteam să realizăm un scor mult mai strîns. Citeva evidențieri din rîndul jucătorilor români, r G. Rășcanu, Postolache, Dărăban, Ortelecan, Nica. De la francezi a ieșit net In evidență aportul lui Romeu, Esteve — un uriaș cu multiple calități, ca șl jocul sobru ai căpitanului de echipă Spanghero. Conștienți de valoarea actuală a rugbiulul nostru considerăm că e bine să multiplicăm contactele cu rug- biul din alte țări, cu mai vechi tradiții în jocul cu balonul oval, pentru că numai așa putem să i idicăm valoarea acestui sport. Excelent arbitrajul prestat de scoțianul Young, care nu a a- vut „probleme", partida desfă- șurîndu-se în condiții de deplină sportivitate.
GABRIEL FLOREA

aniversare a Republicii**

STUDENȚI LA STARTPe aleile Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală am avut prilejul să urmărim z manifestație sportivă de anvergură, desfășurată în condiții atmosferice nefavorabile ; pe o ploaie rece care te invita mai curînd să stai la „gura sobei". Și totuși, aproape 800 de studenți au înfruntat vicisitudinile vremii, parti- cipînd cu entuziasm la crosul de masă dotat cu trofeul „A 25-a aniversare de la proclamarea Republicii", competiție inițiată de comisia de sport a Centrului Universitar București.Și întrecerile aveau să cunoască un frumos succes. Pe foile de concurs s-au înscris mai mulți studenți, care nu a- veau nici o clasificare sportivă. Dar cu toții erau dornici să-și dispute șansele cu ardoare pentru cîștigarea trofeului. Grupele de participanți erau conduse de profesori dc educație fizică și foști sportivi reputați, cu o frumoasă carte de vizită ; Olimpiu Nodea. maestru emerit, campion mondial la handbal, Alexandru Bizim, fost campion și recordman republican la a- runcarea suliței,' Elena DoKro- voischi, maestră a sportului, fostă componentă a lotului republican de gimnastică, meda-
LA CONSTANȚA!

la Olimpiada din.liată cu bronz la Olimpiada din 1960, Maria Bota, Veronica Bi- zim, Aurel Lupan, Gh. Rugină, Nicolae Lupu și alții.La startul concursului masculin s-au aliniat aproape 500 de studenți, care au parcurs distanța de 1 800 m. S-a alergat într-un tempo rapid și trebuie subliniat că majoritatea concu- renților au reușit să treacă linia de sosire. întrecerile au fost dominate de studenții de la A- gronomie, I.E.F.S., Universitate și Academia de Studii Economice, care s-au clasat, de altfel, pe primele locuri. Iată șl numele primilor patru clasați ; Ion Sanioilă (Horticultura), Octavian Popa (I.E.F.S.), Gh. Fe- recatu (A.S.E.), Costică Petri- șor (I.E.F.S.). Nu mai puțin a- tractive au fost și întrecerile tinerelor studente, cursa fiind cîstigată de Valeria Secăturea (I.E.F.S.), urmată în clasament de Maria Bălan (fiorticultură), Georgeta Maghiescu (I.E.F.S.).în clasamentul general pe e- chipe, atît la fete cit și la băieți, pe primele locuri s-au clasat reprezentanții Institutului Agronomic, cucerind, astfel, trofeul „A 25-a aniversare a Republicii".
M. LERESCU

NOUL Șl MODERNUL
PATINOAR AL TINERETULUI

(Urmare din pag. I)rilor stabilite de plenara C.C. 
al U.T.C. din 13 octombrie a. c. — în accelerarea ritmului și darea in folosință a unui frumos patinoar artificial al Tineretului. Această realizare se înscrie în efortul de a cinsti cu rezultate deosebite în muncă a 25-a aniversare a proclamării Republicii. Inaugurarea patinoarului a coincis și cu festivitățile prilejuite de semicentenarul Federației Române de Patinaj. Evenimentul a avut loc «Imbătă seară în zona sportivă a orașului Constanța-To- 
mls, unde »-a inaugurat noul patinoar realizat prin contribuție bănească șl prin muncă volun-

Cine se ocupă de destinul
fostelor junioare ?

0 VICTORIE MORALĂ75—71 (42—41) este scorul cu care s-a încheiat meciul de baschet feminin dintre campioana țării, Rapid și Voința București, proaspătă promovată. Un scor care poate să surprindă, o victorie obținută în extremis de puternica formație feroviară, în urma unui meci echilibrat, a unei lupte dramatice în care, însă, vioara întîi a fost Voința, o echipă tînără (media de vîrstă sub 21 de ani !), curajoasă, care va avea, credem, un cuvînt greu de spus în actualul campionat. în ce privește meciul de ieri ne îngăduim afirmația că, în ciuda rezultatului de pe teren, victoria aparține, moralmente, elevelor lui Gh. Benone și M. Strugaru, fetelor de la Voința. De ce ? Pentru că, spre deosebire de Rapid,; echipă care dispune de excelente condiții de pregătire, de un lot valoros, de serviciile unui antrenor cu prestigiu, prof. S; Ferencz, Voința, in lipsa unei săli proprii, se antrenează cind și unde poate, mai exact, cînd și unde e invitată de alte echipe, iar conducerea tehnică e asigurată pe bază de bunăvoință de cei doi entuziaști numiți mai sus, prof. Gh. Benone și M. Strugaru. Cu aceste premise rezultatul obținut de tinerele și talentatele Gabriela Ionaș, Liliana și Tatiana Radulescu, Maria Roșianu, Florica Bujduveanu, Mariana An- dreescu (15 ani) în fața Rapidului nu mai poate fi calificat drept înfrîngere ci, așa cum Spuneam, drept o veritabilă victorie morală.. Poate că Federația de baschet ar trebui să acorde mai mult sprijin acestei echipe, inclusiv pentru asigurarea unor condiții elementare de pregătire. La rîndu] lor, antrenorii echipei naționale și-ar putea pleca privirile și spre pepiniera de talente de la Voința. Pentru că — să le reamintim — șapte dintre jucătoarele Voinței au făcut parte din lotul reprezentativ de junioare care, cu doi ani în urmă, cîștiga titlul balcanic și nu e admis ca nimeni să nu se mal preocupe astăzi de destinul lor sportiv.Alte rezultate tehnice ! „U“ Timișoara — Sănătatea Satu Mare (f) 72—43 ; I.E.F.S. — Constructorul (f) 81—33 ; Steaua — Voința (m) 82—42 ; Rapid — Academia Militară (m) 76—54 ; Dinamo — I.C.H.F. (m) 90—72.
P. OVIDIU
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tar-patriatic» a tinerilor cona- tănțeni. Cu citeva luni in urmi, aici, în incinta Complexului sportiv, a fost deschis un șantier local al tineretului. Zilnic au lucrat pe acest șantier sportiv zeci, sute de tineri mobilizați de organizațiile U.T.C. din întreprinderi, școli, instituții, care au prestat peste 300 000 de ore de muncă voluntar- patriotică, realizind economii în valoare de circa 1 milion lei. Patinoarul — o construcție modernă — se înscrie în haremurile olimpice : el are o dimensiune de 60 x 30 m, o centrală proprie, un grup sanitar, birouri de Închiriat patine și un mic bufet De asemenea, în proiectul Patinoarului Tineretului e prevăzut să fie acoperit, Iar vara pista de beton să fie folosită la patinajul pe rotile. La realizarea acestei frumoase baze sportive o contribuție de seamă și-au a- dus-o, în special, tinerii din organizațiile U.T.C. ale Direcției Navale Maritime, Șantierul Naval Constanța, Întreprinderea de transporturi In comun, întreprinderea Transporturi Auto, I.C.H., tinerii de la Școala profesională a S.N. Constanța, Liceul energetic, Centrala școlară profesională șl tehnică etc. In eforturile depusa de a se transporta circa 400 vagoane piatră, de la o distanță de 32 km, la instalarea a circa 30 km de țeavă s-a evidențiat maistrul Anghel Traian de la T.C.L.C., uteciștii Dan Nicolaie, secretar al comitetului U. T. C. de la D.N.M., Dumitrascu Emil, secretar al Comitetului U.T.C. de la I.T.C., Pădure Pompiliu, secretar U.T.C. la C.E.I.L., etc. Trebuie relevat aportul activiștilor UT.C., printre care Constantin Chesaru, secretar al Comitetului municipal U.T.C. care a participat nemijlocit la organizarea șantierului.Patinoarul va putea găzdui jocuri de hochei șl întreceri de patinaj artistic din calendarul competițional. El va fi deschis publicului larg, în special tineretului constănțean, cea mai mare parte din timp, întrucît beneficiază și de instalații de nocturnă. Iată că o dată cu sezonul rece Constanța se înscrie în circuitul orașelor din țară unde învățarea și practicarea sporturilor de iarnă a trecut din faza dezideratului la cea a împlinirii depline. Inaugurarea noului patinoar constănțean a prilejuit agreabile demonstrații de patinaj artistic cu participarea unor cunoscuți sportivi din. țară, component! ai loturilor reprezentative.
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In imagine, Uzina „Dynamo" din Tirana care fumizeazâ echipament greu industriei țârii

ANIVERSAREA PRIMEI SESIUNI A VECE1 Crearea Comitetului
ANTIFASCISTE DE ELIBERARE

NAȚIONALA A IUGOSLAVIEIîn localitatea Bihaci, au început, în prezența a numeroși delegați din întreaga Iugoslavie și a numeroase personalități politice din toate republicile și regiunile autonome ale țării, festivitățile dedicate aniversării a trei decenii de la prima sesiune a Vecei antifasciste de eliberare națională a Iugoslaviei.în cadrul adunării solemne, care a avut loc cu acest prilej s-a dat citire scrisorii de salut adresată participanților de președintele Iosip Broz Tito.Mialko Todorovlci. președintele Adunării Federale a

R.S.F.I. a rostit o amplă cuvln- tare In care a subliniat însemnătatea istorică a Vecei antifasciste de eliberare națională constituită la Bihaci, a evocat bilanțul luptei și înfăptuirilor popoarelor Iugoslaviei pe calea făuririi societății socialiste. El s-a referit, de asemenea, la principalele preocupări actuale șl de perspectivă ale Iugoslaviei.

Execuți* al Consiliului
de Miniștri in CubaLa propunerea Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, guvernul cubanez a hotărît crearea Comitetului Executiv al Consiliului de Miniștri, format din primul ministru (conducătorul comitetului) și 8 vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri.Primul ministru, Fidel Castro, președintele Osvaldo Dorticos și vicepreședinții Consiliului de Miniștri vor coordona activitatea unor sectoare ministere, organisme ții centrale. cuprinzînd și institu-

ROMÂNIA LA EX
POZIȚIA INTERNA
ȚIONALĂ DE CARTE 

ȘTIINȚIFICĂ DIN 
CHILE

Luînd cuvtntul la Colegiul militar din Delphi, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a declarat că țara sa dorește să stabilească legături de prietenie cu Pakistanul și va continua eforturile în această direcție. Indira Gandhi s-a referit, de asemenea, la succesele obținute în înfăptuirea unor transformări social-economice în țară.

• Liderul „aripii provizorii" 
a Armatei Republicane Irlan
deze (I.R.A.), Sean MacStiofain, 
arestat la începutul săptămînii 
în Republica Irlanda, a fost con
damnat, sâmbătă de un tribunal 
special din Dublin la șase luni 
închisoare,

ola
pentru „apartenență 

organizație ilegală".

pămwâmW |
Sa luarea monumen te lor 

din Valea Nilului

La Universitatea tehnică de stat din Santiago s-a deschis, sub auspiciile U.N.E.S.C.O.. in cadrul „A- nului internațional al cărții", o expoziție internațională de carte științifică, organizată de autoritățile chiliene.Expoziția găzduiește lucrări științifice editate in Chile și alte 13 țări, intre care și România. Smt expuse lucrări de știință din domeniile matematicii, chimiei, fizicii, geologiei, construcțiilor etc.

Dezbateri asupra
bugetului O.N.U.

In anul 1960, UNESCO lansa un apel lumii întregi, in vederea salvării monumentelor antice din Valea Nilului, vestigii de o uriașă valoare istorică, amenințate de creșterea bătrinului fluviu, ca urmare a construirii barajului de ]a Assuan. Lacul de acumulare, format prin crearea barajului, este considerat cel mai mare din lume. Assuanul — „orașul soarelui" — situat la întâlnirea a trei deșerturi : oriental, occidental și nubian, este, intr-un fel, un martor al istoriei omenirii. El s-a născut în urmă cu peste 5 000 de ani, cînd pe pămlnt de-abia începuse să-și facă apariția așezările urbane și și-a legat existența de construirea celor mai strălucite monumente ale Egiptului antic. De aici au fost luate blocurile uriașe de piatră necesare ridicării faimoaselor piramide. Astăzi, Assuanul a devenit el insuși locul unei lucrări care întrece prin proporții, chiar piramidele. Insă marile lucrări efectuate aici au pus în pericol vechile monumente.După lansarea apelului în 1960, au urmat am intenși de lucru, reușindu-se gratie unor soluții tehnice ingenioase, salvarea în întregime sau in parte, a 21 de monumente. Este cunoscută operațiunea fără precedent prin amploarea și dificultățile lucrărilor întreprinse, de strămutare a marelui templu al lui Ramses al II-lea de la Abu Simbel.Anul acesta au început lucrările de salvare a ultimului monument aflat in pericol : complexul arhitectonic din insula Philae. Acest mic petic de pămînt de pe Nil, a fost numit „Perla Egiptului antic", el fiind un punct de întîlnire a unor civilizații antice, strălucite, un adevărat muzeu în aer liber. Templele de aci — Sanctuarul zeifei Isis, monumentele ridicate de greci și mai tirziu de romani — au fost construite în decursul unei largi perioade istorice, începind din secolul al VII-lea î.e.n. și pină în secolul al II-lea e.n.Din 1902, cînd în albia fluviului, a fost aruncat un „pinten de beton" — vechiul baraj de la Assuan — templele din insula Philae se află acoperite de ape timp de zece luni pe an. Actualmente, vechiul baraj nu mai servește ca

Templul zeiței Isis din insula Philaemijloc de irigare a păminturilor învecinate, ei este folosit pentru producerea energiei electrice. A-i asigura barajului această funcție trebuie ca nivelul apei din lacul creat între cele două baraje, iac în care se află insula Philae, să fie modificat brusc, in fiecare zi, monumentele fiind supuse în acest fel și mai mult distrugerii. Soarta edificiilor a devenit și mai îngrijorătoare dună terminarea construcției barajului inalt de la Assuan (ianuarie 1971), deoarece lacul artificial creat amenință să le acopere în întregime. Prima etapă a lucrărilor o constituie construirea unui dig provizoriu în jurul insulei Philae prin scufundarea în apă a circa 8 000 mc de nisip și rocă și apoi consolidarea lor cu armături de oțel. Pentru a demonta templele confecționate din granit, în greutate de 40 000 tone, apa va fi pompată în afară pe măsură ce avansează lucrările. Monumentele vor fi mutate și asamblate in aproximativ patru ani pe insula Agilkia, aflată Ia o distantă de 200 kilometri. Aici va fi amenajat și peisajul înconjurător pentru a fi la fel cum a fost In Insula Philae înainte de apariția celor două baraje.

Peste puțin timp, la 6 decembrie, va fi lansată spre Selena mi
siunea „Apollo-17". lată in fotografie, echipajul acestei misiuni 
(ultima din seria Apollo) in timpul unui antrenament, împreună 
cu „automobilul lunar" perfecționat cu care vor călători pe su
prafața Lunii. In colțul din stingă (sus), emblema acestei expe

diții spațiale.

• O ZI FARA MATEMATICA„O zi fără matematică" s-a desfășurat într-o școală din orașul american Tvesson. Elevii și profesorii au hotărît să nu facă în ziua aceea nici un calcul, să nu folosească ceasurile și calendarele și îndeosebi să nu aibă de-a face cu nici un fel de cifre.Experiența a demonstrat de fapt cît de necesară este matematica. După numai cîteva ore ei au renunțat la hotărîrea luată.
• FRIGIDER TERMOSTATUn frigider termostat, care nu este alimentat electric, a fost realizat la Institutul tehnic de fizică al Academiei de științe a U.R.S.S. El cîntăreș.te numai 6 kg și este destinat transportului de preparate biologice. La baza construcției noului tip de frigider stă principiul termoizolării active. Frigiderul este alcătuit din 2 camere cilindrice introduse una in cealaltă. Termostațul său — răcit înainte de folosire la temperatura necesară — o menține timp de 20—30 ore, în condițiile temperaturii mediului înconjurător, de' la minus 27 grade la plus 20 grade C.

Rubrică realizată 
de RODICA ȚEPEȘ

• Rechiziționarea în 
treprinderii „Elec 
tromat" în Chile

In Comitetul numărul cinci al Adunării Generale continuă dezbaterile asupra bugetului Națiunilor Unite și criteriilor de stabilire a nivelului contribuției țărilor membre la formarea bugetului — problemă abordată de statele membre prin prisma necesității lichidării deficitului cronic al organizației, pentru sporirea eficacității sale.

stabilirea nivelului contri-

«âGuvernul chilian a hot intrepri „Eiectromat", filială a companiei nord-americane „General Electric Co." care activează în Chile, pentru a normaliza producția. a anunțat direcția chiliana a industriei și comerțului.
run’ me

itru a
Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul României cest comitet, Ion Duma, tat că resursele de care r.e organizația trebuie «șefei distribuite și folosite cit sâ răspundă nevoilor și priorităților țărilor in curs de dezvoltare.

în a- a ară- dispu- să fie în-

In _ ______buției la buget, a spus vorbitorul, este necesar să se țină seama de pozițiile speciale ale țărilor în curs de dezvoltare în relațiile economice și comerciale contemporane; faptul că a- ceste țări mobilizează la maximum resursele lor financiare șl materiale de care dispun în vederea ridicării nivelului de viață al popoarelor lor. în aceste condiții, este necesar ca țările în curs de dezvoltare să beneficieze în continuare de degrevări ale contribuției lor la bugetul O.N.U.Reprezentantul român s-a referit apoi la obligația O.N.U. de a analiza orice posibilitate de reducere a nivelului contribuției la buget pentru acele țări care, datorită unor catastrofe naturale, au suferit pierderi materiale serioase în economiile lor.

SATELIȚI SI AIFAC

LUNI, 27 NOIEMBRIE 1972

CAZUL MATTEI : rulează la 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Scala (orele 8,30; 11;
13.30; 16; 18.30; 21). București (ore
le 8.30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30), Modern (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15), Central (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21).

FUGI CA SA TE PRINDĂ ; ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

MARTIN; ÎN AL NOULEA CER : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).

DRUM IN PENUMBRA : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30), Gloria (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Tomis
(orcla 8î 11,15; 13,30) 15,45; 18,15; 
20,30).

In ultimii 8 ani in Europa occidentală s-au cheltuit peste 
5 miliarde de dolari pentru programele spațiale. Recenta confe
rință de la Paris a miniștrilor științei ți educației din zece țări 
vest-europene a încercat să răspundă, printre altele, și la în
trebarea : ce rezultate concrete s-au obținut in domeniul tele
comunicațiilor prin sateliți ? Intre timp, insă, fondul destinat studierii și proiectării „remorcherului" (căci s-a constatat că nava „reutilizabilă" proiectată de N.A.S.A. atinge o altitudine doar de 185 km. și impunea,

navei speciale pentru telecomunicații de la 15 miliarde de dolari la numai 5,5 miliarde nu s-a apropiat de... nivelul european, ci dimpotrivă. Căci viitorii sateliți vor fi lansați cu rachete clasice, adică exact ce țările vest-europene nu reușiseră și nu reușesc încă să producă.Așadar, organizatorii programului spațial „Europa 3" urmează să se întoarcă la reconsiderarea alocațiilor. Cu oricite
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flrape mongoleE surprinzător să constați că durata așezărilor unui popor despre care istoria a- duce mărturii vechi de un mileniu se măsoară abia cu anii și, adeseori, nu întrec cu mult un deceniu. Acesta este cazul mongolilor și frecvența unor asemenea împrejurări conferă comunităților lor umane pe care ajungi să le cunoști o trăsătură aparte. Dalansadgad, bunăoară, oraș așezat pe malurile riului Da- lan, respiră un aer de aventură romantică. între vatra sa și munții, cîmpiile și nisipurile dimprejur se stabilește o continuitate tulburătoare. Munții Altai își înalță crestele în zare. De-a lungul lor pe întinderi enorme, se deschid orizonturile deșertului Gobi — mai întâi

nul a pornit în urmă cu un deceniu de la 2 000 de locuitori ca să ajungă astăzi la 30 000. Ulan Bator de la cîteva zeci de mii a ajuns ia un sfert de milion, ceea ce înseamnă aproximativ o cincime din întreaga populație a țării. Pretutindeni, însă, sistemul acesta de stabilizare a comunităților umane apelează la aceeași modalitate — descoperirea unor structuri economice durabile, angajarea unor legături ferme între preocupările tradiționale și interesele primordiale ale economiei mongole, între rezervele naturale existente, posibilitățile de exploatare rațională a acestora, de prelucrare industrială și opțiunile profesionale noi ale populației. Darhanul a devenit astfel un centru in-

a n noiembrie 1971, pe un aerodrom special din Guyana, se puneau Ia punct ultimile resorturi ale rachetei „Europa 2“, rachetă purtătoare a unui satelit, al cărui program de realizare costase aproape 600 de milioane de dolari. După 150 de secunde de la lansare, „Europa 2“ exploda împreună cu speranțele inițiatorilor. Eșecul a decis reorien- tarea țărilor participante la programul spațial pentru telecomunicații în direcția unor o- biective conforme cu resursele vest-europene în acest domeniu. Neavînd un potențial tehnologic comparabil cu al Statelor Unite, autorii europeni ai programului spațial s-au hotărît să-și rezume obiectivele la crearea de sateliți regionali. E.S.R.O. (Organizația europeană a sateliților) și-a înscris, astfel, în planul de perspectivă construirea unui satelit de 750 kg. „Europa 3", al cărui cost se ridică la peste 700 de milioane de franci. R.F.G., Franța și Belgia participă din plin la punerea pe picioare a proiectului. Dar dacă instalațiile satelitului pot fi realizate — indiferent de dificultăți — pe bătrînul continent, în schimb producerea rachetei purtătoare este cu mult mai complexă. Intr-un a- semenea context, plin de dileme, partenerii de peste ocean au avansat o ofertă extrem de seducătoare : de ce factorii de resort vest-europeni să consume pentru fiecare satelit o rachetă purtătoare, cînd s-ar putea lansa mai mulți sateliți cu o navă specială, avînd calitatea de a putea fi reutilizată în mai multe reprize 2... Atrași, la început, de această posibilitate, cîteva țări vest-europene au și alocat primele 15 milioane...

stepa uscată și apoi zona brăzdată de culmile valurilor de nisip. Esențial este aici că poți observa cum omul, conștient de ceea ce reprezintă el însuși, își definește prin urbanism, o nouă atitudine în fața naturii.Orașul dispune de dotările social-culturale indispensabile : școli, spitale, uzină e- lectrică, un palat al culturii, poștă, muzeu, stadion, magazine, ca să nu mai vorbim de ansamblul clădirilor de locuințe dispuse de o parte și de alta a hotelului în jurul unei cochete grădini publice. Pentru un european însă, o- bișnuit cu aglomerările urbane ale continentului nostru suprapopulat Dalansadgad a- pare ca excesiv de liniștit, dacă ținem seama de faptul că e vorba în fond de un centru administrativ care grupează instituțiile coordonatoare din- tr-un ținut în stare să adăpostească in cuprinsul frontierelor sale — și încă ușor — Belgia și Olanda luate împreună. El reprezintă totuși, expresia elocventă și promițătoare a efortului dirijat la scară națională către citadinizare.Efortul acesta poate fi urmărit în toată țara, poate fi descoperit sub diferite înfățișări în fiecare aimac, indiferent dacă este vorba de vechi așezări mongole a căror faimă urmează să fie re- vitalizată ca în cazul fostei capitale a hanilor de la Ka- rakorun sau de altele mai noi, lipsite de veleități istorice cum ar fi Darhanul. Darha-

dustrial recunoscut pentru ramura materialelor de construcții ca și pentru unitățile de industrie ușoară, Saringol un centru celebru in întreaga țară pentru exploatarea cărbunelui, Dzud-Bain — o așezare de petroliști etc.Procesul își are formele sale caracteristice de manifestare și aici la Dalansadgad care nu-și îndeplinește numai rolul economic al dispeceratului in raport cu crescătorii turmelor de cai, oi și cămile insumînd sute de mii de capete, ci și pe cel cultural-educativ de transformare a mentalității crescătorilor de animale de la obișnuințele trecute Ia exigențele firești ale unor producători conștienți de materie primă pentru industria alimentară a țării sau pentru industriile producătoare de piei și blănuri. Școli serale, formațiile casei de cultură, filmul de instrucție și propagandă, spectacolul specific de turneu, pliantul cu fotografii, panoul cu diagrame economice, discul se integrează unui arsenal complex de influențare a psi- hologiilor umane în sensul integrării tuturor, indiferent de vîrstă, în circuitul pe care în prezent se înscrie țara însăși. Oamenii sînt ajutați să cunoască sensul datelor referitoare la sporirea producției industriale, conținutul termenilor economici precum și rolul pe care ei îl pot avea în continua modificare a parametrilor dezvoltării naționale prin creșterea șeptelului.
MIRCEA TACCTT7
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• „Europa 3" și dilemele vest-europene
• Cînd NASA pune condiții • Un dialog in

contratimp... costisitor

ca atare, realizarea unui... remorcher), deși consumat nu a adus rezultatele scontate. N.A.S.A. a precizat că nu poate admite supremația europeană în acest sector, dar a propus, în schimb, realizarea de către europeni a unui alt element al navei — „modulul de ieșire". Condiționînd primirea acordului în termeni ultimativi, partea a- mericană a stimulat orgoliul partenerilor vest-europeni și, astfel, de-abia începută colaborare s-a sfărîmat...Desigur, N.A.S.A. a explicat divergențele apelind la un... solid argument : ritmul rapid al progresului tehnic. Arnold Frutkin, director adjunct al N.A.S.A., aprecia în acest sens : „I-am lăsat pe vest-europeni să abordeze realizarea „remorcherului". Dar, între timp, concepția asupra navei, în general, s-a schimbat. Ca și ideile noastre asupra remorcherului. A-l Încredința, în noile condiții europenilor, ar însemna să înregistrăm mai mult fricțiuni de- cît o reală colaborare".Intr-un mod paradoxal, partea americană reducind bugetul

reduceri, cu mai puțin de 3 miliarde de franci satelitul nu se va ridica la altitudinea necesară. Iată însă că și aici tot N.A.S.A. reapare cu... propuneri. „In loc să cheltuiți pentru producerea de rachete noi, de ce nu utilizați rachetele noastre care, oricît, v-ar costa mai puțin", intr-adevăr, ar costa mai puțin. Numai că partea americană pune o condiție : rachetele americane utilizate de europeni vor putea lansa numai obiectele spațiale acceptate, prin vot, de organizația Intelsat. Or, aceasta, chiar cu participare internațională, este controlată de Statele Unite. In atari circumstanțe oricînd un „veto" este posibil. Un „veto" acordat, evident, după consumarea fondurilor destinate producerii obiectelor în discuție...Se poate aprecia că pînă și în perspectivă dialogul ameri- cano-vest-european înregistrează un contratimp costisitor doar pentru unii...
P. NICOARA

B P E N TI U T IMP U L D V. L I B E R g
SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 

rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 
18,15: 20,30 — la 9,45 program de 
desene animate pentru copii) ; 
Flacăra (ortle 15,30; 18; 20,15).

PASĂREA LIBERA : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Arta (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30, 
16; 18.15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,15—20,15 în 
continuare).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Lira (orele 10,30; 12,30).

AL TREILEA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CHEIA : rulează la Ferentari
(orele 15,30; 17,45; 20).

VAGABONDUL : rulează la Fe
rentari (orele 9,30; 12).

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
la Floreasca (orele 15,30: 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST: 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) , Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

DAURIA : rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 19).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 19).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13,30; 16: 18,15; 20.30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Rahova (oreîe 
15,30; 18; 20.15).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

ÎMBLÎNZIREA FOCULUI : ru
lează la Vftan (orele 15,30; 19).

CREIERUL : rulează la Munca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA, SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30; A.R.I.A. 
(la Sala ,,Comedia* a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale") : Tea
trul Național Croat din Zagreb :

Rezultatele alegerilor generale 
din Noua ZeelandăIn Noua Zeelandă au fost date publicității rezultatele oficiale definitive ale alegerilor generale de sîmbătă pentru deseTh- narea celor 87 de membri ai Camerei Reprezentanților (Parlamentul unicameral al țării, care pînă Ia aceste alegeri număra 84 de membri). Partidul Laburist a obținut 56 de locuri In Cameră, față de 40 la alegerile trecute, iar Partidul Național, 31 de mandate, față de 44.Recunoscînd înfrîngerea în alegeri a Partidului Național, actualul prim-ministru, John Marshall, a declarat sîmbătă, încă înainte de a se cunoaște rezultatele definitive, că acest scrutin a indicat „o dorință evidentă de schimbare, manifestată da electorat".

Noi fonduri destinate asigurărilor sociale, precum și îmbunătățirii vieții țăranilor peruani vor fi vărsate, începînd din ianuarie 1973, de guvernul de la Lima către oficiile de resort — a declarat Rolando Zlater, administratorul Casei Naționale pentru Asigurări Sociale din Peru, cu prilejul inaugurării unui nou spital muncitoresc în unul din cartierele Limei. El a relevat că,

astfel, între 1973 și 1974, două milioane de țărani vor putea beneficia de fondurile de asigurări sociale. Pe de altă parte, a declarat Rolando Zlater, autoritățile au hotărît să facă investiții în valoare de 45,5 milioane dolari, în vederea creării unei noi rețele sanitare pe întreg cuprinsul țării, informează agenția Prensa Latina.
tinerii interpreți de muzică ușoa
ră. 20.30 „24 de ore*. 22,45 Contras
te în lumea capitalului.

PROGRAMUL II

DUNDO MAROJE — ora 19,30 ; 
Circul ,.București* : SPECTACOL 
INTERNAȚIONAL MOSCOVA, 
ULAN-BATOR, PR AGA, BUCU
REȘTI — ora 19,30.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 30-a (reluare). 18,00 Că
minul la Galați. 18,40 Scena. Emi
siune de actualitate și critică tea
trală. 19,00 Săptămîna în imagini.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Reflector. 20,15 Prim plan : 
General maior Paul Constandache.
20,40 Roman foileton : Elizabeth R. 
—Conspirația (I). 21,30 Steaua fără 
nume. Emisiune concurs pentru

20,00 Seară pentru tineret. Fa
ceți cunoștință cu... Ion. Ciuciea, 
muncitor la Fabrica de fnecanică 
fină din București. 20,20 Concursul 
nostru de dans modern (transtmi- 
sie directă). 20,45 Cenaclu : vă pre
zentăm grupul teatral amator ,,E- 
veniment*. 21,00 Trei melodii cu 
Aurel Neamțu. 21,10 Caleidoscop 
științific. 21,20 „Atracții în sfera 
electronicii* — un reportaj des
pre cîfiva tineri cercetători. 21,35 
Prima întîlnire — program de 
muzică ușoară. 21.50 Dialog între 
generații... cu acad. Mihai Beniuc. 
22,05 Mapamond — „Armata* al
fabetizării . în Iran 22,15 Vlrsta 
dragostei — subiect de film și de 
meditație.
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