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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

ÎMPOTRIVA CONSUMURILOR

în cele șase luni cuprinse în 
Intervalul de timp octombrie 
1972 — aprilie 1973 pe agenda 
de lucru a organizației U.T.C. 
de la Combinatul de industriali
zarea lemnului din Pitești figu
rează o acțiune distinctă ce vi
zează nemijlocit unul și același 
obiectiv și anume : reducerea 
prețului de cost. Șapte luni deci

In care cel 600 de tineri munci
tori, maiștri, ingineri și tehni
cieni din această platformă in
dustrială au rezervat un loc a- 
parte în cadrul preocupărilor 
lor profesionale rezolvării unor 
probleme care să determine în
gustarea perimetrului de refe
rință a risipei de orice fel.

— Vreau să remarc — ne «pu-

nea tovarășul inginer Nicolae 
Stan, secretarul comitetului 
U.T.C. pe combinat — că paleta 
acestor intervenții nu^s-a limi
tat doar la reducerea consumu
lui de material lemnos, cum s-ar

(Continuare in pag. a ll-a)

Furnaliștii din uni
tățile siderurgice ale 
țării au elaborat cea 
de-a 53 000 tonă de 
fontă peste prevederi
le planului la zi. Mă
surile adoptate în fie
care combinat și uzi
nă în vederea folosirii 
mai eficiente a agre
gatelor siderurgice,

Se fac lucrări de pregătire a 
ogorului.

orgamzarea judicioasă binatul siderurgic din 
a producției și aplica- Galați și cu 3 zile la 
rea unor noi tehnolo- 
gii au creat posibilita
tea obținerii unor in
dici superiori de uti
lizare. De asemenea, 
a fost redus timpul 
afectat reparațiilor — 
cu 40 de ore la Corn-

Colectivul de muncitori, specialiști în elec
tronică, electrotehnica, chimie, sticlă sau ce
ramică al Uzinei de cinescoape, care și-a pro
pus în actualul cincinal o diversificare și îm
bunătățire calitativă a sortimentelor, o folosire 
rațională a materiilor prime, a experimentat, 
recent, noi tipuri de lămpi pentru iluminatul 
artificial. Pentru prima dată în țara noastră a 
fost realizat prototipul unor lămpi cu sodiu de 
înaltă presiune, cu un spectru odihnitor alb- 
auriu. Construit dintr-un tub de descărcare 
din material ceramic, in care se introduc can
tități bine determinate de sodiu, mercur și 
gaze nobile, precum și o anvelopă din sticlă 
dură, acest nou tip de lampă ca fi experimen-

Combinatul din Reși
ța. Concomitent, s-a 
trecut la extinderea 
unor metode noi de 
lucru bazate pe creș
terea temperaturii de 
ardere în furnale, 
sporirea presiunii la

gura acestora, insu- 
flarea de oxigen. Pe 
această cale intensivă, 
și ca urmare a intrării 
în funcțiune a unor 
noi capacități, vor fi 
obținute cu 680 000 
tone mai multă fontă 
față de realizările a- 
nului precedent.

tat la iluminatul arterelor de circulație, în 
marile hale industriale etc. Utilizarea recentă 
a unui luminofor cu performanțe ridicate la 
lămpile cu vapori de mercur de înaltă pre
siune a dus la obținerea unui nou prototip cu 
un spor de flux luminos și un bogat conținut 
de radiații roșii, cu o mare capacitate de re
dare corectă a culorilor naturale.

O deosebită eficacitate luminoasă și o du
rată de funcționare de două ori mai mare de
cît aceea a lămpilor clasice cu incandescență 
se obține printr-o altă inovație : lămpile cu 
halogeni de 1 000 W destinate iluminatului de 
mari proporții.

Se poate considera că în ju
dețul Argeș semănatul porum
bului, în ciuda timpului înain
tat. se află de abia la început. 
Cu o zi 
te doar 
zentînd 
mativ. ,3 
prafeței 
mînțate .. __ ...
Se adaugă acestei lucrări res
tanțe pe aproape 600 hectare la 
însămînțările din prima copcă 
și 12 000 hectare arături. Sufi
ciente temeiuri deci pentru . o 
mai intensă folosire a mașinilor 
agricole, a zilelor bune de lu
cru, pentru o organizare fără 
greș a muncii cooperatorilor și 
mecanizatorilor, a specialiștilor. 
Caracteristicile solului din a- 
cest județ impun o cercetare 
atentă și permanentă a solului 
pentru â se depista cît mai repe
de parcelele devenite optime de 
însămînțat, o optimizare gene
rală fiind posibilă numai după 
scurgerea unui prea mare nu
măr de zile. Așa cum s-a pro
cedat la cooperativa agricolă 
de producție din Leordeni, care 
a realizat singură o cincime 
din totalul însămi nțărilor pe 
județ. „Ațît eu. cît și președin
tele unității, șeful secției de 
mecanizare, sîntem permanent 
pe cîmp, in căutarea tarlalelor 
care se zvîntă mai rer»edp. Mrî 
ales după căderea ploii de la 
sfîrșitul săptămînii trecute sîn
tem într-o continuă ' ..alergătu
ră". Tractoarele sînt astfel di
rijate imediat spre locurile 
unde pot pregăti terenul sau 
insămința. Astăzi, . de« pildă, 
am găsit front de lucru pentru 
4 discuri și pentru o semănă-

în urmă, erau realiza- 
1.500 de hectare, repr.e- 
un procent de aproxi- 
la sută din totalul su- 
plariificate a fi însă- 
în această primăvară.

toare cu care continuăm să re
alizăm cele 200 de hectare pe 
care le mai avem de semănat 
cu porumb, căci epoca întîia 
am încheiat-o de peste o săp- 
tămînă. Ca să nu stea degeaba, 
celelalte tractoare le-am repar
tizat la transportul amenda
mentelor, la erbicidarea griu
lui si la executarea arăturilor 
și discuitului în livadă". Spu
sele tînărului inginer șef, ion 
Iordănescu, sînt confirmate nu 
numai de cifrele propriu-zise 
din situația operativă dar și de 
prezența masivă a oamenilor 
in toate sectoarele de activita
te : pe cîmp, la pregătit și se-

OCTAVIAN MILEA

Pînă la apariția faimoasei 
cărți „Despre mișcarea circu
lară a corpurilor cerești", 
omul, în calitate de creație 
supremă a Adevărului abso
lut, etern și nedecompozabil, 
se știa așadar locuitor al cen
trului universului. Un centru 
imobil. O așemenea certitu
dine nu putea fi plătită decît 
cu greutatea în aur a pămân
tului însuși. Semenul nostru 
ele acum cinci veacuri era un 
arendaș de încredere, căruia

OBȘTESC AL 
TINERILOR

Brașovul, puternic centru in
dustrial, atrage în marile sale 
uzine o importantă forță de 
muncă din localitățile limitrofe 
și chiar de mai departe. Zilnic, 
autobuzele și trenurile duc și 
aduc circa 25 000 de salariați 
care nu-și au domiciliul în ora
șul de la poalele Tîmpei, nave- 
tismul fiind o realitate firească 
in condițiile impetuoasei , indus
trializări pe care o parcurgem. 
P? de altă parte navetismul — 
mai ales în rindul tinerilor — 
ridică însă si o serie de „pro
bleme" evidențiate nu o dată 
în cercetările sociologice între
prinse într-un anume fel tină- 
ruj navetist pare mai degrabă

data

pasager între două trenuri", 
de-a] doilea opt“ de după 

?e de producție fiind nu o 
lată irosit inutil. Organizațiile 

U T.C. de la locul de muncă 
cooptează" în activitățile tineri pe traseele

turistice estivale

ȘTEFAN IUREȘ

boierul său de departe U 
atribuise pentru totdeauna a- 
ceastă frumoasă moșie, pă- 
mintul. în schimbul unei 

extrem de conve- 
credința. La acest 

diferențiau; 
sufletul in

La Sebeș, un deziderat
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Activitate permanenta în 
arenele sportului de masa

BOX : Turneul 
„Centura 
aur*
— Favoriții 
cîștigat fără 
moții
FOTBAL : Etapa 
a XXI-a

au 
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Primăvara și--a intrat deplin 
în drepturi. Soarele strălucitor, 
natura înveșmîntată din nou 
în haina ei de clorofilă, aerul 
ozonat. totul te îmbie să ieși 
din Casă și sâ guști din frumu
sețile răspindite cu jatita dărni
cie in jur. Unde să te oprești 
mai întîi ? Preferințele sînt, de
sigur, împărțite și legate de 
vîrstă. Tinerii, bunăoară, pre
feră terenurile de sport. Dar 
există baze sportive pentru a 
satisface toate necesitățile ? 
Cele existente sînt folosite zi de 
zi. la întreaga lor capacitate ? 
Organizatorii de competiții se 
află pe fază, adică își sincroni
zează intențiile cu exigențele 
reale ale tinerilor? Iată cîteva 
din întrebările pe care ni le-am 
pus vizitînd, în aceste splen-

g. —__ — — —

dide zile de primăvară, orașul 
Sebeș din județul Alba.

PERLA DIN „ARINI"

Cînd trebuie să vorbească 
despre atracțiile Sebeșului, lo
cuitorii acestui oraș se referă, 
în primul rînd, la Complexul 
sportiv din parcu] Arini. Cu 
cîțiva ani jn urmă, aici, erau 
mlaștini și bălării. Harnicii ce
tățeni au schimbat însă funda
mental înfățișarea peisajului, 
conferindu-i o altă destinație și 
o funcționalitate ridicată. Pros
tind zeci de mii de ore de mun
că patriotică, tinerii au realizat 
pe malul riuluî Sebeș un fru
mos ștrand care, în timpul verii 
atrage sute de pasionați ai na-

tației. în apropiere se găsește 
stadionul care, pe lingă obișnui
tul teren de fotbal, mai are 
pistă de alergări și groapă de 
sărituri. Gospodarii se află 
peste tot' la datorie făcînd toa
leta de primăvară a întregului 
complex.

în celelalte puncte ale orașu
lui priveliștea este aceeași, ti
nerii amenajează cu asiduitate 
noi baze sportive si îngrijesc pe 
cele existente. La Institutul de 
studii și proiectări hidroener
getice a apărut un cochet te
ren de fotbal amenajat prin 
munca patriotică a tinerilor u- 
teciști ai institutului. Terenuri

ALEX. BĂLGRADEAN
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RUGBI :
turneul F.I.R.A. 
'73 pentru juni
ori
— România — 
Franța 16—11
LUPTE :
— Campiona - 
tul armatelor 
prietene
CICLISM :
— „Cupa 
derației"
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Două obișnuite aspecte ale 
muncii cotidiene: utecista 
Ileana Nagy, din secția de 
croit piele a Fabricii „Crișul" 
Oradea, în fața mașinii cu 
care obține succese în pro
ducție, situîndu-se printre 
evidențiați (stingă) și o ima
gine de la stația de înnobi
lare a nisipurilor din Dorohoi 
care prinde intr-un mic ca
dru, o parte din strădania

mintul. 
obligații 
nobile: 
punct oamenii se 
unii își scăldau sufletul 
adorație și umilință, alții se 
achitau cu practici religioase 
formale, așa cum ar fi plătit 
cu orice altă valoare de 
schimb aflată in uz. Insă și 
pentru sinceritatea extazului 
ca și pentru indiferența con
venției, sistemul geocentric 
ptolomeic-aristotelian pre
zenta garanția imuabilității. 
De vreme ce astrele însele se 
mișcă supuse în jurul nostru, 
totul este în ordine, ordinea 
este conformă dogmei, dogma 
fiind o emanație a universali
tății atotputernicului. Această 
comodă ipoteză — de altfel 
extrem de poetică, așa cum 
bine se remarcă încă și as
tăzi — domnea în cugete
nestînjenită de vreo concu
rență, cînd în chiliile albe ale 
Universității Jagellone din 
Cracovia astronomul Coper- 
nic își începu calculele ere
tice, redactă în limba latină 
concluziile sale revoluționare,

Cine, tlnăr fiind,' nu-și dorește 
în anotimpul de vară să se 
îndrepte către obiective care e- 
vocă tradiții eroice ale luptei 
poporului nostru, unor renu
mite frumuseți ale naturii pa
triei sau către efectuarea de 
drumeții ale căror itinerarii in
clud popasuri în mari’ cetăți in
dustriale, ori către ‘ x-
stagii de cercetări 
arheologice, 
turii .!?

Biroul de 
neret oferă 
celor mai 
propunindu-și, în 
estival, __ 1_______ __ ....
sale a unui număr de peste două 
milioane de tineri de toate ca
tegoriile (muncitori, ucenici, e- 
levi, studenți etc), invitați să 
dea viață unui program educa
tiv și turistic care conține un 
număr apreciabil de „premiere". 
Sâ derulăm împreună cîteva din 
secvențele sale cele mai semni
ficative.

Mai întîi, cîteva cuvinte despre 
ciclul excursiilor cu diverse teme 
și al celor de turism specializat. 
Spicuim : „Locuri care evocă In
surecția armată de la 23 August 
1944 și lupta armatei române în 
războiul antifascist". „Cetăți 
daco-romane“, „Luminile so
cialismului" (vizitarea unor sal
be de hidrocentrale și termo
centrale). ..Prin Moldova de 
astăzi", „Orașe și cetăți medie
vale din Muntenia și Transilva
nia", „București — capitala pa-

adevărate 
speologice, 

etc., în mijlocul na-

Turism pentru Ti- 
răspunsuri concrete 
variate preferințe, 

__acest sezon 
antrenarea la acțiunffe

ANDREI BÂRSAN

(Continuare in pag. a lll-a)

TUDOR STANESCU In timpul festivității de decernare a premiilor.

Foto ; O. PLEC AN

A doua ediție a Festivalului NationalJ >

al studenților de la institutele de artă 
a decernat premiile

Ieri, juriul celei de-a doua 
ediții a Festivalului național al 
studenților de la institutele de 
artă, secția teatru și film, con
dus de prof. dr. doc. Ion' Zam- 
firescu a acoSdat. după 3 zile 
de concurs, următoarele pre
mii :

1. Titlul de laureat și pre 
miul pentru spectacol clasic de 
teatru, spectacolului cu piesa 
„O scrisoare pierdută1* de I. L. 
Caragiale, prezentat de Institu 
tul de teatru din Tg. Mureș.

2. Titlul de laureat și premiul 
pentru spectacol de poezie, 
spectacolului „Aici este soarele 
meu“, prezentat de I.A.T.C. 
„I. L. Caragiale" din București.

3. Titlul de laureat și premiu] 
pentru alt gen de spectacol — 
vodevil modern. spectacolului 
„Kir Ziliaridi" de Vasile Alec- 
sandri, prezentat de I.A.T.C. 
„I. L. Caragiale" București.

(Continuare în pag. a ll-a)
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Tovarășul Gheorghe Radulescu
s-a înapoiat Capitală CRONICA Trăim anul

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
!e<scu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, s-a înapoiat 
de la Moscova, unde a partici
pat la lucrările celei de-a 62-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Oto-

peni, se aflau tovarășul Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului interior, alte per
soane oficiale.

A fost prezent. 
V. I. Drozdenko, 
Uniunii Sovietice

U. T. C

| CRONICA |

de asemenea, 
ambasadorul 
la Bucureșii.

Vizitele ministrului apărării

U. R. S. 5. A. A. Greciko
minis-Duminică dimineața,

trul apărării U.R.S.S., mareșal 
<1 Uniunii Sovietice A. A. Gre
ciko și persoanele care îl în
soțesc au vizitat cartierele Bal
ta Albă și Drumul Taberii din 
Capitală, Muzeul de istoria al

Republieii Socialiste România 
și Muzeul Satului.

Oaspeții sovietici au fost în
soțiți de general-cok»ei Vasi- 
le Ionel, adjunct al mini*irului 
apărării naționale.

Ieri s-a înapoiat în Ca
pitală delegația U.T.C. și 
U.A.S.C.R. formată din tova
rășii Eugen Florescu, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., redactor șef al zia
rului „Scinteia tineretului" 
și Ioan Bari, secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R. care 
a participat la Congresul 
Federației Generale a Tine
retului din Irak și a efectu
at o vizită în Siria. La so
sire. pe aeroportul Bucu
rești — Otopeni delegația a 
fost salutată de tovarășul 
Gabor Cseke, membru su
pleant al Biroului C.C. al 
U.T.C, Steli-ar. Moțiu, secre
tar al Consiliului U.A.S.C.R., 
de arttvirJ >i C.C. al U.T.C. 
«i CE. al U.A^.CR.

COPERNIC

(A«erprcs)

Dar, cum spuneam, dacă ar 
fi să dăm crezare pînă la capăt 
clasamentului pomenit, progra
mul pentru tineret se găsește 
cu mult în urma emisiunilor 
distractive sau de varietăți în 
ceea ce privește interesul pen
tru el. în săptămină încheiată, 
jTinerii despre ei înșiși" a pre
zentat, pentru prima dată poa
te, un reportaj despre tinerii 
ostași ai țării, despre un tfnâr 
ofițer repartizat la o unitate 
militară din munți. Edificator 
și tulburător prin succesiunea 
imaginilor din activitatea unită
ții militare, reportajul a f''st 
însoțit,r din păcate, de un co
mentariu idilic și de o artifi
cială emoție. A. doua parte a 
emisiunii, un amestec nedecis

de respect a dorințelor noastre 
amăgite în chipul ăsta neloial. 
„Ilustratele" de a doua zi, de la 
ora cînd se transmit de obicei 
acele filme duminicale de o plă
cută și caldă intimitate, au în
ceput mult mai ambițios, chit 
că. imediat după prolpgul plin 
de promisiuni, un grup dp tinere 
fete îmbrăcate pe juma cate în 
balerine, pe jumătate in dansa
toare populare din ansamblu
rile profesioniste, s-au legănat 
ținîndu-se de mină sau mîrigîin- 
du-se insistent cu palmele pînă 
la a ajunge în răstimpuri să-și 
fluture degetele deasupra cape
telor ; dar să admitem cu strîn- 
gere de inimă că într-un spec
tacol de anvergură nu pot fi e- 
vitate de fiecare dată anumite 
oscilații de gust; cu atît mai

Două emisiuni, „Arca lui... 
Goe“ si „Ilustrate din Oradea 
și Aleșd*4 au venit să confirme, 
în săptămîna care a trecut, că, 
odată cu primăvara, emisiunile 
distractive sau de varietăți, deși 
mai numeroase ca altădată, și-au 
pierdut substanțial calitățile ce 
le mai așează, e drept ca și pînă 
acum, dar acum mai limpede, 
într-o poziție modestă în ordi
nea preferințelor \spectatorilor 
de televiziune. Ordinea despre 
care vorbesc a fost stabilită, dar 
desigur, nu definitiv, de o ru
brică specializată a unei reviste 
de prestigiu. „Tribuna", din 
Cluj, și tot acolo se poate citi 
că programul pentru tineret se 
află undeva la sfîrșitul acestui 
clasament oarecum oficial, da
că se ține seama că a fost al
cătuit fără prejudecăți, pe baza 
scrisorilor spectatorilor de tele
viziune de vîrste amestecate. 
Ceea ce, dincolo de orice îndo
ială, ar trebui să dea de gîndit 
acolo unde emisiunile și pro
gramele în cauză sînt alcătuite 
și realizate, cunoscîndu-se pro
babil bine rostul și însemnăta
tea unor bune și firești rapor
turi cu cei cărora le sînt adre
sate într-o mai mică sau mai 
mare măsură.

Dar să nu trec prea grăbit 
peste ultimele emisiuni distrac
tive sau de varietăți ; nu mai 
contează cum se numesc sau 
cum se vor numi, nu de aici vin 
se înțelege, încurcăturile și ne
dumeririle. Transcripție pentru 
micul ecran a unei invenții in
fantile, „Arca lui... Goe" a în
șiruit ridicul cîteva texte co
mice și satirice, pe care numai 
străduința cinstită a unor actori 
cunoscut! le-a salvat cit de cît 
din primejdia mereu prezentă a 
prostului gust și a vulgarității 
agresive. Măști rizibile, traves
tiuri grosolane, situații și pu
neri în scenă fără minimum de
cent de fantezie pentru astfel 
de preocupări, intenții și trimi
teri satirice de o inutilitate și 
absență a savoarei comice fla
grante — iată cum a arătat „Ar
ca lui... Goe". cît a mai rămas 
din ea, pentru că evidența scur
tărilor si eliminărilor am Pji- 
mit-o de astă dată ca o dovadă

(Urmare din pag. I) 
le publică in 1543 și izbuti 
să scape de pedeapsa Biseri
cii murind în același an.

Gîndirea coperniciană, care 
detrona Terra atribuindu-i 
rolul unei planete de provin
cie și oferind mișcării corpu
rilor cerești explicații mate
matice în locul suportului 
credinței, n-a căpătat „auto
rizație* de lege obiectivă fără 
ca lumea să resimtă puternice 
duteri de cap. Chiar în rit
murile sincopate ale Renaște
rii și ale zorilor istoriei moder
ne, a trecut oarecare vreme 
mai înainte ca aceste „dureri 
de cap", provenite din în- 
locuirea unui adevăr monolit 
și fix prin desfășurări de ade
văruri parțiale aflate în com
plicate relații de interdeter- 
mmare — să fie acceptate 
cu bunăvoință. Pînă la bună
voință, tratamentul aplicat a 
recurs la sfinta Inchiziție, la 
rug, la indexul cărților inter
zise, la înființarea ordinului 
iezuiților ; rezultatele nu au 
fost pe măsura așteptărilor, 
îndoiala mistuită de flăcări 
reapărea din cenușa împrăș
tiată de tint Compasul, lu
neta, zeci de alte instrumente 
de cunoașterii experimentale 
se îndărătniceau să furnizeze 
noi argumente semnului ini
țial de întrebare pur teoreti
ci, c^nceriită »n tpoteza de 
lucru. In ciuda puternicei du
reri de cap provocată de 
perspectivele conflictului imi
nent cu i'Jtor-itățile stabilite, 
oamenii de știință, copemid- 
rrii. tri continuau impertur
babil demonstrațiile, arun
când o privire mirată morțti 

bstctdesuna innroriun, 
bttr-o bună zi sau în-

ti-o bună noapte să-i între
rupă din activitate. Ei nu a- 
veau întotdeauna fii yi fiice, 
dar discipoli nu le lipseau 
niciodată, aceștia mîndri că, 
odată cu încrederea sporită 
în capacitățile cognitive ale 
umanității, duc mai departe 
insomniile maestrului și rezis
tența lui la durerile de cap 
ale întregului sistem helio
centric, în luptă dramatică 
pentru afirmare.

Cu trecerea veacurilor lu
crurile par să se fi schimbat. 
Universul nu mai este răvășit 
de mirosul dulceag al cărnii 
de filozof arsă. Fostele erezii 
au fost oficial încorporate în 
invățămint, portretul lui Co- 
pemic, alături de acelea ale 
lui Bruno, Galilei, Kleber, 
Newton și alții pînă la Ein
stein ornează pereții labora
toarelor școlare. Antidotul 
frămîntării dureroase s-a re
dus la proporțiile unui hap 
mic yi alb. cumpărat fără re
țetă, înghițit cu puțină apă 
și exercitind o acțiune chimi
că sedativă asupra scoarței 
cerebrale. E un antidot blind 
și precar, efemer și iluzoriu. 
Căci, între timp, am dobindit 
treptat atita stimă pentru 
kephale = cap îneît ni-l ac
ceptăm împreună cu a sa al
gos suferință. Dar cefalal- 
gia sau cefaleeh mai mult sau 
mai puțin cronică a oameni
lor este un efect cu miliarde 
de cauze posibile, axiologic 
teribil de inegale. Iată de ce, 
mai ales cina sîntem tineri, 
trebuie să ne verificăm atent 
obirșia crizei, in conformita
te cu avertismentul lui Maia- 
kovski: „Să fii gelos pe Co- 
pemic, nu pe soțul Măriei 
Ivanovna".

CLASAMENTE
de informație (bine venită în 
minutele de difuzare a informa
țiilor zilnice) și de anchetă su
perficială pe marginea unei ini
țiative a cadrelor didactice și 
a studenților de la Institutul de 
petrol, gaze și geologie menită 
realizării legăturii temeinice cu 
producția, a încheiat o oră mo
notonă în care a fost totuși vor
ba despre tineri. Din „Seara 
pentru tineret", din nou regă
sită într-o formulă eterogenă șl 
neconcludentă, am reținut ru
brica „Colegi de generație" 
pentru tonul moderat al confe
siunilor și a] dialogului, și. cen
tru hazul lui involuntar, cu 
toată drăgălășenia spirituală a 
prezentatorilor, timpul pierdut 
pentru lămurirea „problemelor 
distractive" care, pare-se, ar 
putea face dovada unei anumite 
perspicacități a tinerilor noștri 
amatori de semne de întrebare.

CONSTANTIN STOICIU

mult într-un spectacol unde, 
urma să bănuim, trebuia să ve
dem mai mulți artiști amatori, 
dar mai cu seamă mai multe 
lucruri știute și neștiute despre 
„starea moravurilor" in Oradea 
și Aleșd. Probabil insă că nu 
s-a vrut cu tot dinadinsul așa 
ceva, ci doar încă o simplă emi
siune distractivă sau de varie
tăți. prin nimic deosebită de ce
lelalte, apariția unui cupletist 
războindu-se în grai ardelenesc 
tot cu o echipă de fotbal retro
gradată, tot cu fustele scurte 
ale fetelor și tot cu cafenelele, 
trecînd de-a dreptul accidental 
în masiva prezență a actorilor 
bucureșteni, mulți dintre ei pri
viți și ascultați și cu o seară 
mai înainte ,* prezența cîtorva 
cintăreți amatori de muzică le
jeră fiind strident corectată 
prin play-back și anihilată to
tal de alți invitați bucureșteni. 
Nivelul și morala anecdotelor 
au fost cuminți.

OPERATIV

Tireri pe șantierele

muncii patriotice

«ite si

din pafl O

bers#: se

B za cirr*

In ultimele zile ale vacanței, elevi ai Liceului așțrieol dtn
Tg. Mureș și ai Școlii generale din Zagăr au la r-nr

musețarea drumurilor.

Foto: EM. TĂNJALA
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mânat în vie la tăiat și eereuit. 
in livezi la văruirea pomilor ș: 
la insămințatul terenului cu 
plante furajere. Deoarece :e o 
bună parte din terenul ce ur
mează să mai fie însămînțat cu 
porumb băltește încă apa, n‘e- 
Ciștii, alâțurindu-se altor coo
peratori. >i-au luat angajam > — ■ • - - să 

de
tul ca in maximum 2 zile 
execute toate șănțulețele 
scurgere a anei în canalele de 
colectare mai mari pe care tot 
ei le-au executat încă din tim
pul iernii. în consens, tinerii 
mecanizatori au fixat același 
interval pentru efectuarea ară
turilor restante. Cum ? Prin 
stabilirea următorului program 
de muncă • între orele 6 și 19 
— lucru la pregătit terenul și 
semănat, de la ora 19 pînă la 
miezu] nopții — cu toate trac
toarele la arat.

O bună parte din terenurile 
cooperativelor agricole argeșe- 
ne este situată pe pante, unde 
mecanizarea lucrărilor se face 
mai dificil, și nu în proporție 
de sută la sută. In asemenea 
cazuri singura so-luțîe este în- 
«ămtnțarea cu atelajele tracta
te de animale. Acest mod de 
lucru se impune a fi extins in 
condițiile actualei primăveri 
eînd zvîntarea solului podzolic 
se tace cu greutate. La Pribo- 
eni, 8 atelaje conduse de tot a- 
tiția tineri au reușit să reali
zeze semănatul porumbului pe 
mai bine de 20 hectare care, a-

dă-jgînds-se eeî-o? 25 
țațe xrianir către 
Gheorghe Staca, i 
cem c? sird
planificat al țoape
rest» wt Jn<4 se nrceedează 
;d ■ T« a: teottzsd optimi
zarea -tre'îi suprafețe, cei de 
Ia unitatea vecină. dir. Do- 
brești, nu au insămințat decî: 10 
hectare cu porumb, deși sarci
na de plan este doar de 75 
hectîre si putea fi îndepliniți 
într-un număr redus de zile. 
De grăbit nu se grăbeau nici 
cei de la C A.P. Topoloveni, 
care deși beneficiază de condi
ții asemănătoare cu cele de la 
Leordeni, aveau realizate doar 
80 de hectare cu oorumb. In
ginerul sef al unității, Vasile 
Grecu, ne spunea că ceea ce a 
mai rămas, 120 hectare. v> fi 
gata într-o săptămină. Sur
prinde o asemenea planificare, 
conform căreia cele 2 semănă
tori urmează să lucreze îm
preună cu o viteză zilnică de 
mai puțin de 20 hectare. Or, 
in normative o asemenea vite
ză e prevăzută doar pentru o 
singură semănătoare.

Operativitate, elasticitate în 
dirijarea tractoarelor și mașini
lor, grijă pentru continua 
funcționare a acestora, veghe 
permanentă în teren pentru de
pistarea porțiunilor devenite 
practicabile — iată ce se cere 
în această perioadă tuturor 
specialiștilor și lucrătorilor de 
pe ogoarele argeșene. Numai 
așa c posibilă recuperarea seri
oaselor rămineri în urmă.

do
care «ă *-i*â 
iTi-ze* pr>- 
L neoccșn uc- 

tâ în aceste zile rind prefaeer 
le au devenit de doaxatcl co
tidianului și se se reț.r.
atenția decît date ce se traduc 
printr-un șir lung, destul de 
lung, de cifre. Tinerilor din 
Harghita li se alătură zilnic In 
această cperă wte șz sute de 
mii de alți tineri, din toate 
colțurile țării, eonferird orgaz*- 
sației noastre revoluționare și 
acel titlu de mfndrie, tonifiar.t, 

întregului popor : de 
, de constructor ș: de 

făuritor al unor realizări du
rabile. Ca un document de o 
autenticitate indiscutabilă. ea 
o sinteză și un simbol al dărui
rii și bogăției sentimentelor de 
care sînt animați tinerii zilelor 
noastre. Cifre obișnuite, ae- 
țiuni obișnuite.
cotidiană 
efort 
român.
aceste date sînt incifrate gin- 
durile și năzuințele unei gene
rații. Dar mai ales faptele 
Fapte concret? de muncă, 
viață. Acțiuni al căror red 
transmitem, generos, celor 
vin în urma noastră.

mîndrie,

Prezer.ța lor 
In impresionantul 

constructiv al poporului 
este o realitate. In ele. In

ei. 
de

11 
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producție a studiourilor din Barrandov 
scenariul : Ivan Garis, Josef Picek, Josef Mach. 
regiG : Josef Mach muzita : Vladimir Soukup 

cu : Jirina Svoroovâ, Zdenek Kampf, Jiri Sovak.
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Viguroasă campanie
pr—ea crede avind în vedere spe
cificai Doacru de faocicațxe, ci 
ea a r. este mult mai am- 
pX Ar3e. r.e-am aplecat aten
ta ar.pra dinu nutrii importului 
de —— in favoarea execu
tăm acestora prin mijloace pro- 
7 - . — fapt ce a condu* ia reali
zarea unor importante economii 
valutare, am avut in vedere 
cuesorarea volumului de mano
peră si, a efortului fizic
■haresar executării anumitor 
predase, ac am jmocat ac coc-

AJtM apca; la Cnmbcnatu! ăț» 

Pttesm .:err: au înțeles că 
pcotni a reoii inti adevăr aâ 
cobori haremurile existente ale 
prețului de cost nu este sufi
cientă o singură acțiune d se 
impun eforturi conjugate, se cer 
depistate și folosite mai deplin 
rezervele interne. Și așa «tind 
lucrurile nu este de mirare că 
prin lîmpLficarea $: optimiza
rea dispozitivului de rectificare 
— soluție propusă și aplicată de 
muncitorul Constantin Dumitres
cu — s-a obținut o eficiență e- 
conomică anuali de 51 000 lei, 
că executarea unui releu de pro
tecție la motoarele de 6 kwh de 
către electricianul Dumitru Ar
senic Împiedică acum frecven
tele vrăjiri" ale motoarelor, ac
cidente ce duceau la irosirea 
unor cantități însemnate de cu
pru. reaiizindu-se astfel o eco
nomie anuală de 45 000 lei, că, 
in sfirși^ prin executarea pro
iectului inginerului Gh. Diniu 
împingă torul hidraulic — care, 
adu* din import costa peste 
40 000 lei valută — a fost con
fecționat in întreprindere.

Sînt doar cîteva exemple din
tre multe altele, la fel de sem
nificative, exemple care certifică 
un fapt : atunci cind există in
teres, cînd vrei cu tot dinadin
sul să te integrezi in strădaniile 
întregului colectiv de a spune 
..NU. RISIPEI !- virsta tinără 
nu constituie un impediment ci,
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dimpotrivă, un ,.atu“ în plus. 
Apreciere valabilă atît atunci 
cind este vorba de aportul indi
vidual — ca in cazurile amintite 
— dar, mai ales, cind în discuție 
intră preocuparea comună unei 
întregi organizații din una sau 
alta din secțiile de fabricație.

— La debitare, de pildă, ne 
informează Nicolae Rimleu, res
ponsabilul comisiei social-profe- 
sionale a comitetului U.T.C. — 
pînă nu demult la confecțio
narea lor.jeroanelor. utilizîn- 
du-se sdnduri cu lățimi necores- 
piznzăioane, la fiecare lonieron 
w pwrdeeu dte >—4 cm. mata- 
na* îem»»- Conform unei păreri 
preecr.<epute. consolidate in de- 
rrrsLi. timpului, acestea erau 
pierderi normale". Ei bine, a- 

cum. la inițiativa organizației 
r.T.C. din acest compartiment 
productiv, cei 50 de tineri mun
citori de aid au demonstrat că 
dacă alegi materialul în funcție 
de reperul pe eare-1 ai de con
fecționat este posibil ca numi
tele ..pierderi normale" să dis
pară. executfndu-se în schimb 
pe lună din ateeaji cantitate de 
lemn încă 40 de lonjeroane. scă- 
xind astfel substanțial consumu
rile specifice.

— Adevărul este — completa 
tovarășul Nicolae Stan — că de 
cele mai multe ori rezervele de 
diminuare ale prețului de cost 
se află ..ascunse" în locurile pe 
care le cunoaștem foarte bine, 
dar pe unde, din păcate, ne obiș
nuisem să trecem ..fără să ve
dem**. sau dacă le remarcam ni 
se părea că ele sînt prea neîn
semnate pentru a fi luate in cal
cul. Și spur.ind asta mă gindesc 
că nu o dată și eu și alți colegi 
de-ai mei am trecut nepăsători 
printr-un atelier in care becu
rile ardeau de dimineață, pînă a 
doua zi dimineața, deși nu era 
necesar, fără să facem gestul ce 
se impunea — adică să mergem 
la întrerupător și stingtad lu
mina să curmăm astfel risipa. 
Sau. alt exemplu și mal grav, 
cind sesizam că in timpul nop
ții intr-o hală lucrau doar cițiva

oameni dar nu făceam nimic 
pentru a împiedica consumul 
nerațional de utilități.

— Observăm că folosiți cu 
precădere verbele la timpul tre
cut : „treceam... ardeau... nu fă
ceam nimic".

— Exprimare firească, în de
plină concordanță cu noua stare 
de lucruri. Din acest an, și în 
special după cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de la 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului din februarie, în com
binatul nostru s-a declanșat o 
adevărată campanie împotriva 
consumului „antigospodăresc" 
de utilități, campanie incepind 
cu sertorizarea acestora in func
ție de strictul necesar, redu
cerea consumului de apă prin 
recircularea apei reci in com- 
presoare, recuperarea zeamu- 
rilor tanante care înainte se a- 
runcau. Vreau să menționez că 
in fructificarea tuturor acestor 
resurse — care se va materia
liza în 1973 în reducerea cu 1.5 
milioane lei a consumurilor nor
mate — sînt mobilizați toți ti
nerii combinatului. în plifs, în- 
cepind din aprilie, cind va lua 
ființă Cercul de creație tehnico- 
științifică a tinerilor muncitori, 
maiștri și ingineri din întreprin
derea noastră, fiecare membru 
va avea — sarcină de organiza
ție — de realizat un studiu apli
cativ în vederea reducerii pre
țului de cost care să atragă după 
sine o eficiență economică de 
cel puțin 15 000 lei anual.
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De asemenea, juriul a hotărît 
să acorde următoarele distinc
ții individuale :

1 Titlul de laureat al festi
valului și premiul de interpre
tare, studentei Mateescu Delia 
Olga, apul 4 actorie, pentru 
rolul Elisabeth Proctor din 
spectacolul „Vînătoarea de vră
jitoare" de Arthur Miller.

2. Titlul de laureat al festi
valului și premiul de interpre
tare studentei Petrescu Car
men, anul 4 actorie, pentru ro 
Iul Abigail Williams din spec
tacolul „Vînătoarea de vrăjitoa
re" de Arthur Miller.

3. Titlul de laureat al festi
valului și premiul de interpre
tare studentului Mureșanu Emil 
anul 4 actorie, pentru rolul 
John Proctor din spectacolul 
,.Vînătoarea de vrăjitoare" de 
Arthur Miller.

4. Titlul de laureat al fes 
tivalului și premiul de interpre
tare studentului Mălaimare Mi
hai, anul 4 actorie pentru ro 
Iul Kir Zuliaridi din spectacolul 
cu același nume de Vasile Alec- 
sandri.

5. Titlul de laureat al festiva 
lului și premiul de interpretare 
studentului Sata Arpad, anul 4 
actorie, pentru rolul Cetățeanul 
turmentat din piesa „O scrisoa
re pierdută" de I. L. Caragiale

6. Titlul de laureat al festi
valului și premiul de interpre
tare studentului Visu George, 
anul 3 actorie pentru interpre
tarea partiturii din spectacolul 
de poezie „Aici este soarele 
meu“.

7. Titlul de laureat al festi
valului și premiul de interpre
tare studentului Zalany Gyula,

anul 4 actorie, pentru interpre
tarea partiturii din spectacolul 
de poezie „Petoffi" și pentru 
rolul Cațavencu din piesa „O 
scrisoare pierdută" de I. L. Ca
ragiale.

Pentru secția de film, juriul a 
hotărît să acorde :

1. Titlul de laureat și premiul 
pentru regie filmului „Crepus
cul", regia Dumitru Seceleanu, 
anul 2.

2. Titlul de laureat și premiul 
pentru imagine filmului „Fruc
tul pămîntului", realizator Ște
fan Fay, anul 3 operatorie.

3. Premiul special al revistei 
„Viața Studențească" filmului 
„Undeva, odată, un om...", rea
lizator Sandu Păun,' anul 3 o- 
peratorie.

(Urmare din pag. I)
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„Primăvara studențească’* 
clujeană la a 8-a ediție
Duminică dimineața s-a în

cheiat cea de-a 8-a ediție a 
tradiționalului Festival al artei 
studențești „Primăvara studen
țească**.

Intrat în tradiția vieții cul
turale a orașului de pe Someș 
noua ediție a prestigioasei con
fruntări artistice a prilejuit în- 
tîlnirea în fața juriului și a 
unui numeros public a artiști
lor amatori din instituțiile de 
învățămînt superior : 15 forma
ții de teatru, 7 brigăzi artistice, 
coruri, recitatori de versuri, 
formații de dansuri populare și 
moderne, formații de muzică 
ușoară și populară și artiști 
plastici amatori. Timp de o 
săptămină peste 700 de concu- 
renți au prezentat în luminile 
rampei cu entuziasmul și ta
lentul lor, tot ceea ce tinerețea 
și în același timp maturitatea 
artistică și socială filtrează prin 
conștiința nouă a studentului 
comunist, realitatea socială a 
timpurilor de azi. Tonifiant prin 
optimism dar și prin spiritul 
critic ascuțit, festivalul a afir
mat autentici artiști și creatori 
de certă valoare. Iată și cițiva 
din ocupanții primelor locuri : 
Dican Octavian — premiul I. la 
concursul de fotografii cu lu
crarea „La cea mai înaltă ten
siune", Zbîrcitu loan — pic
tură ; Teotiu Epaninonda — 
grafică ; Petrone Dorina — ce- 
ramică-sticlă ; Bocu Barbu — 
sculptură ; Taraful ansamblului 
„Mugurelul" ; Nicolae Moteș — 
solist vocal al ansamblului 
..Bărbuncul44 ș.a. O mențiune 
deosebită pentru 
„Mugurelul" căruia 
decernat „Marele 
festivalului.

ansamblul 
juriul i-a 
Premiu" al

A. GUȚAN
student
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cumva în afara preocupărilor 
obftei.

Iată insă, în comuna Sînpetru 
am avut prilejul să consemnăm 
materializarea unei inițiative 
inedite : organizarea unui „co
mitet obștesc al navetiștilor", 
înființat ca urmare a dorinței 
tinerilor navetiști de a-și facp 
simțită prezența mult mai in
tens in preocupările comunei 
natale.

— Ca ss fie de la început o 
reușită, am gîndit pînă in cele 
ma- mici amănunte această ini
țiativă, îmi snunea profesoara 
Steluța Pestrea. secretara comi
tetului comunal U.T.C. Gindi- 
ți-vă. sînt aproape 600 de fete 
și băieți r.ăscuți în comună,, ca
re fac zilnic naveta la Brasov. 
Legătura între comitetul U.T.C. 
și acești tineri era pînă acum 
mai mult intlmpiătoare. Ne în
ființam rareori la căminul cul
tural, după-amiezele si le pe
treceau pe la filme, prin cofe
tării Ia Brașov sau ia 
din comună. Erau un 
musafiri la ei acasă...

Pornind deci de Ia 
constatare (probabil asemănă
toare în multe alte comune) co
mitetul U T.C. si-a invitat mem
brii la o „masă rotundă" unde 
s-au pus bazele unui „plan de 
bătaie" cu obiectiv concret : „să 
ne unim forțele pentru a oferi 
și navetiștilor activități intere
sante, instructive, educative, 
să-i apropiem de preocupările 
comunei..?4

S-a instituit, așadar, un co
mitet obștesc al tinerilor nave
tiști, majoritatea membrilor fi
ind cooptați chiar dintre ei, cei 
care cunoșteau în cele mai mici 
detalii ce anume îi 
ce-și doresc, ce pot 
cind anume.

Am revenit după 
comună cu intenția _ __
semna primele rezultate. M-a 
întimpinat tot Ton Arnăi’t, lă
cătuș mecanic la uzina „Rul
mentul", ales președintele comi
tetului.

— Ce să vă spun decît că a- 
tunci cînd sînt găsite forme de 
organizare a timpului liber și 
inițiative pe placul tinerilor, nu 
te poți plînge de „lipsă de par 
ticipare". Adevărat, nu i-am 
convins încă pe toți să ne fie 
alături, să simtă că aici, în co
muna natală, se pot înfăptui cu 
ajutorul lor multe lucruri. Pînă 
acum am sădit pomi, vrem să 
amenajăm un teren de sport, să

participăm la acțiunile de în
frumusețare a comunei, să re- 
vitalizăm activitatea culturală, 
împreună cu ceilalți membri ai 
comitetului (Ion Ratz — strun
gar la U.A.B.. Petre Pinzaru — 
șofer la I.T.A., Elena Toma — 
economistă și Ion Bularca — 
lăcătuș la Uzina de tractoare) 
am făcut vizite acasă la nave
tiști, i-am invitat la căminul 
cultural, am stat de vorbă, ne-am 
consultat cu ei. Așa am reușit 
să formăm deja un colectiv de 
peste 200 de tineri.

Deocamdată nu sînt decît 200 
de tineri, dar, cum bine preciza 
interlocutorul meu, doar deo- 
carr.dată... Pentru că printre ac
tivitățile deja apărute am no
tat inițierea unui cicku de in
formări și dezbateri politice,

bufetul 
fel de

această

frămîntă, 
să facă și

Comitetul 
obștesc

formarea unui cerc de educație 
științifică, înființarea unei echi
pe de teatru, a unui cerc de 
limbi străine, începerea repeti
țiilor la formația de dansuri 
populare și la orchestra de mu
zică ușoară. Or, toate acestea 
vor atrage fără îndoială alți șj 
alți tineri, pe măsură ce rezul
tatele încep să se vadă.

Am intrat și la căminul cul
tural unde de două ori pe săp- 
tămînă se repetă piesa lui 
Ion Băieșu : Vaccin contra 
lenei". Printre „actori", Mariana 
Virgău — muncitoare la I.C.I.L. 
Brașov, Vasile Baboia — lăcătuș 
mecanic la uzina „Rulmentul", 
Lidia Popan — filatoare la Fa
brica de stofe. într-o scurtă 
pauză am schimbat c;teva vor
be cu tinerii „eroi" din piesa 
lui Băieșu.

— Eu am destule sarcini la 
întreprindere — îmi spunea Li
dia Popan, aleasă și secretara 
comitetului U.T.C. de la fila
tura Fabricii de stofe din Bra
șov, dar la mine în comună tră
iam parcă mai retrasă. Comi
tetul obștesc al tinerilor nave 
tiști este o treabă foarte bună, 
vom propune să fie extinsă a- 
ceastă inițiativă și în alte co
mune unde locuiesc fete din 
fabrica noastră. Aici, la Sinpe-

tru, noî, navetiștii ne-am dez
morțit, în sfîrșit, timpul liber 
este acum utilizat cu folos, plă
cut și instructiv. Sintem acum 
nu numai în vorbe alături de 
obștea comunei.

Pe o altă scenă repetă forma
ția de dansuri. Instructorul for
mației — el însuși navetist — 
este elev în ultimul an al Șco
lii populare de artă din Brașov, 
de meserie este frezor la usAa 
„Rulmentul". Deși Ion 
abia a trecut de 20 de ani, se 
vede că are „ochi" și ..price
pere". îmi povestește cu mîn- 
drie că a reușit să descopere 
printre navetiști cițiva tineri 
cu care are curajul să se pre
zinte și pe . scene mai „preten
țioase" decît cea a căminului 
cultural din comună natală.

— Repetițiile nu-s ușoare, să 
știți. E nevoie de disciplină, de 
punctualitate și multă stăruin
ță ca să nu te faci „de minune" 
pe scenă. E nevoie de condiție 
fizică, zău așa. Avem în pro
gram o „feciorească" de pe la 
noi și am montat-o într-un ritm 
de-ți iese sudoarea prin căma
șă. Repetăm și-un dans pentru 
fete, „Crihalma" îi spune, și un 
joc ardelenesc mixt. O să fie un 
spectacol cum n-a mai fost de 
mult in Sînpetru.

Entuziasm, tinerețe, bună dis
poziție, acestea șînt noile „com
ponente" ale timpului liber in 
comuna Sînpetru, revițalizat 
prin această frumoasă inițiativă 
utecistă. Venind în întimpina- 
rea dorinței tinerilor de a se 
apropia, de a se integra în pre
ocupările comunei lor, alături 
de părinți, de ceilalți colegi de 
generație și comitetul comunal 
de partid, consiliul popular au 
acordat tot sprijinul moral și 
material solicitat de comitetul 
obștesc al tinerilor navetiști.

Desigur, , ei sînt acum abia la 
început, pe agenda de activități 
fiind înscrise încă multe iniția
tive care-și așteaptă materiali
zarea. Am consemnat însă cu 
plăcere acest fructuos început 
de drum, punctat deja cu cîteva 
merituoase rezultate, despre ca
re mi-au vorbit cu atita însu
flețire interlocutorii mei. Pen
tru că tocmai acest entuziasm 
tineresc, seriozitatea și stăruin
ța, pasiunea și plăcerea de a 
munci, de a fi alături de „aî 
lor" constituie de fapt garanția 
viitoarelor succese.

ADINA VELEA

£
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BOX
Fa vor iții au cîștigat

fără emoții
Competițla organizată de Fe

derația română de box, sub 
simbolica denumire „Centura 
de aur", deși aflată de-abia la 
a doua ediție, se impune ca o 
întrecere internațională presti
gioasă. Și anul acesta ea a re
unit la starț pugiliști consa- 
crați din mai multe țări — Cu
ba, R.P.D, Coreeană și Româ
nia au prezentat echipe com
plete — printre care campioni 
și vicecampioni olimpici, foști 
campioni europeni, ași ai ,.no
bilei arte”4 capabili să ne de
monstreze frumusețile acestui 
sport, ca și numeroși tineri 
dornici de afirmare în acest 
sport al bărbăției, al curajului 
și agilității.

Iubitorii boxului’ din Capita
lă n-au mai avut ocazia, de la 
C.E. din 1969, să asiste la în
treceri atît de dirz disputate, 
atît de spectaculoase și pline 
de neprevăzut. Cele 7 gale — 
totalizînd 76 de meciuri — ln 
frunte cu semifinalele și finala, 
au satisfăcut în mare măsură 
exigențele și așteptările tempe
ramentalului și rutinatului nos
tru public. Beneficiind ?i de 
excelente condiții de organiza
re, de oficiali de prestigiu care 
au prestat un arbitraj compe
tent și corect. „Centura de aur" 
s-a bucurat, indiscutabil, de un 
succes deplin.

Desigur, obstacolele 
„maraton44 pugilistic, au 
trecute, rind pe rind, de 
sportivi care s-au dovedit 
plenitudinea forțelor, a ( 
luptă din careu a fost guverna
tă de știința apărării și Inteli
gența pregătirii atacurilor, de 
mișcarea în ring și eficiența lo
viturilor. Aici, în finala urmă
rită ieri dimineața, la Patinoa
rul „23 August" de circa 9 000 
de spectatori — au ajuns 14 
sportivi români, 5 cubanezi și 
3 coreeni. Cum s-au desfășurat 
„ostilitățile" între pretendenții 
la glorie, la „Centura" care le 
îmbogățește palmaresul inter
național ?

La categoria semi-muscă 
(48 kg) coreeanul Kim U Ghil, 
agresiv, cu 1 o vitalitate neobiș
nuită, ’ reușește să-1 învingă la 
puncte pe cubanezul Hernandez 
care, în repriza a treia, n-a 
mai putut rezista la rafalele 
adversarului. La categoria mus
că (51 kg) s-au întîlnit doi co
legi de club (Steaua) C. Gru- 
escu și Ibrahim Feredin care, 
așa cum s° mai întîmplă, nu o- 
feră dispute agreate de public.

acestui 
fost 
acei 

t în 
căror

finali a ..
sfactia

Dinamo—Jiu! 2-1 (0-0). Radu
Nunweiller (min. 71), Dumitra-

ian Popesci 
Cu ac< 
figura 
și val 

și pedagog. exem 
pasiime 
ve ale

• IN MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEJ au luat sflrșit 
duminică meciurile competiției internaționale masculine de 
handbal (echipe de tineret) dotată cu „Cupa țărilor latine". 
Echipa României a învins cu scorul de 16—8 (8—5) selecționata 
Franței, ocupînd primul loc in clasament. Handbaliștii români 
au totalizat 10 puncte necunoscind Infringerea. Alte rexulute : 
Fortugalia-IUlia 11—7 (5—3); Spania-Brazilia 16—3 (6—5). Cla
samentul final : 1. România ; 2- Spania ; 3. Franța ; 4. Portuga
lia ; 5. Italia ; 6. Brazilia.

• IN SEMIFINALELE PROBEI de dublu masculin din ca
drul turneului internațional de tenis de la Monte Carlo, pere
chea Ilie Năstase (România)—Juan Gisbert (Spania) a întrecut 
cu 6-4, 6-3 cuplul francez Patrice Beust—Daniel Contet. In fi
nală, Ilie Năstase și Juan Gisbert îi vor întilni pe jucătorii 
francezi Georges Goven și Patrick Proisy, învingători cu 6-3, 
6-4 în fața cuplului Ion Țiriac (România)—Mike Estep (S.U.Aj.

• O PARADA A AUTOMOBILELOR de modă veche, intitu
lată sugestiv „Raliul bunicilor44, s-a desfășurat duminică dimi
neața, pe străzile Capitalei, in organizarea Filialei București a 
A.CR. La start s-au prezentat 20 de automobile, fabricate pină 
în anul 1940, printre care „Moris Minor“-1926, „Citroen"-1927,
„Renault44, „BMW" și „Ford“-1932.

Originalul raliu, devenit tradițional, a fost cîștigat de ingine
rul brașovean Ion Cortișa, pe un „Mercedes"-1937, cu 5 ani mai 
în vîrstă decît el. Au fost acordate numeroase premii în bani 
ți obiecte, in cadrul unei festivități, la care și-a dat concursul 
fanfara pensionarilor „Promenada Bucureștilor". Pionieri, mem
bri ai cercurilor tehnice ale Palatului pionierilor, au ținut să 
ofere flori piloților și însoțitorilor lor, imbrăcați în costume de 
epocă.

(Agerpres)

SPORTUL
I „CUPA TINERETU

LUI DE LA SATE"
Interesante acțiuni de masă 

au marcat inaugurarea noii 
ediții a „Cupei tineretului de 
la sate", competiție care cuprin
de șapte discipline sportive ; 
atletism, trîn*ă, ciclism, volei, 
handbal, fotbal și oină. De un 
frumos succes s-au bucurat pri
mele întreceri desfășurate în 
județul Brăila, la care au luat 
startul aproape 8 000 de tineri. 
Cu acest prilej, In 18 comune 
au avut loc mai multe con
cursuri de atletism, cu probe 
de alergări, aruncări si sărituri, 
jocuri de volei, handbal și fot
bal, programul sportiv fiind 
completat cu atractive mani
festări culturale, ansambluri de 
dans și corale.

In același timp, s-au desfă
șurat și întrecerile din a 2-a 
etapă, pe grupe de comune, a ■
„Crosului tineretului", reunind I
peste 3 000 de concurenți. Un ■

I
număr mare de participanți s-a 
înregistrat și la întrecerile de 
cros ale asociațiilor sportive din 
întreprinderi. Respectiv, la a 
doua etapă și-au disputat întîie
tatea aproape 5 000 de tineri și 
tinere.

Recent, Comitetul județean 
U.T.C. a lansat „Concursul pen
tru cea mai frumoasă bază 
sportivă", primit cu interes de 
tinerii din județ. Iată și pri
mele rezultate ; în luna aprilie 
s-au amenajat, prin acțiuni de 
muncă patriotică, 42 de 
nuri de sport simple.

I
I
i
1tere-

• MEHEDINȚI I
Sub auspicii promițătoare au 

început și primele întreceri ale 
„Cupei tineretului de la sate“ 
în județul Mehedinți. La etapa 
inaugurală au participat aproa
pe 10 000 de tineri, care și-au 
disputat întîietatea la concursu-

I 
I
I

TI nărui Faredin a punctat mai 
mult, dar juriul — forma: din 
„judecători-4 român: — i-au o- 
ferit satisfacția, in dar, lui Gro- 
escu. Un meci frumos la cate
goria cocoș (54 kg) a făcut gâ- 
lățeanul Toni Mircea, ln com
pania tenacelui cubanez Jorje 
Luis Romero. Reprezentantul 
nostru, cu un atil bătăios, vi
vace, a imprimat partidei un 
ritm infernal, nelăslndu-și ad
versarul să respire, cîștigir.d în 
final la o diferență- conforta
bilă cu 5—0. Trecem.’ mai ln fu
gă, peste meciurile de la cate
goria pană (57 kg) — Gh. Cio
chină și C. Ștefanovict — și ca
tegoria semi-ușoară (60 kg) — 
Ro En Su și Simion Cuțov — 
în care, dincolo de schimburi.* 
de lovituri puternice, n-am se
sizat prea multe momente de 
box elevat (au cîștigat la puncte 
Ciochină și Cuțov — mai re- 
zistenți și ceva mai tehnici) si 
ne oprim la cel mai dinamic, 
mai frumos și mai tehnic meci 
al galei : C. Cuțov-P. Dobreșcu. 
de la categoria ușoară (63,5 kg 
După o primă repriză egală, 
în cea de a doua Dobresc . 
acumulează un ușor avantaj, ca 
în a treia sa și-l consolideze s. 
să cîștige, pe merit, cu o deci
zie de 3—2, luîndu-și una din 
revanșele la care visează. La 
categoria semi-mijlocie (67 kg 
campionul olimpic, cubanezul 
Correa, a avut un partener te
nace, nesperat de rezistent, în 
coreanul Kum Den Son. Cam
pionul și-a etalat cu măiestrie 
gama variată de lovituri, ca și 
viteza și tehnica de execuție. 
Dacă ar fi să se dea un verdict 
pentru cel mai urît meci al ga
lei, sancțiunea ar primi-o parti
da N. Tudor—St. Fiore» de la 
categoria mijlocie-mici (71 kc . 
O interesantă evoluție am vă
zut la categoria mijlocie (75 kg) 
unde s-au întîlnit alți doi rivali 
de tradiție : dinamovistul
I. Gyfirfi și stelistul Alee Năs- 
tac. Bun tehnician, Gyorfi nu 
i-a oferit lui Năstac lovitura 
decisivă, ba chiar l-a contrat 
de multe ori cu curaj, cu efi
ciență. In repriza a treia Năs
tac, însă, se detașează net ad- 
judeeîndu-și victoria cu o de
cizie de 5—0. La categoria 
semigrea (81 kg) M. Constanti- 
nescu a fost abandonat în prima 
repriză după ce recepționase 
lovituri puternice de la cuba
nezul Carrilo Gilberto. La fel, 
înainte de limită, s-a încheiat 

Foto: VIOREL BABA

CiȘTIGĂ NOI ADEPTI
rile de atletism, trîntă, voleî, 
handbal, fotbal și oină. Aceste 
întreceri s-au desfășurat în 
cadrul unor frumoase duminici 
cultural-sportive, prilejuind par- 
ticipanților ore plăcute în. aer 
liber.

Terenurile de sport din muni
cipiul Drobeta-Turnu Severin au 
găzduit o serie de concursuri și 
jocuri atractive. Peste 1 500 de 
tineri din întreprinderi au par
ticipat la jocurile de fotbal, 
volei și întrecerile de atletism, 
dotate cu trofeul „Cupa Dro- 
beta".

• ILFOV
Un bogat program sportiv au 

avut -rezervat tinerii din județul 

(Urmare din pag. I)

generală nr. 2 și în 
spitalului. Cu toate suc- 
înregistrate, după cum a- 
Simion Schiau, prim se
al Comitetului orășenesc 

acțiunea de amenajare 
de

similare au apărut, de aseme
nea, la Petrești si Lancrăm. La 
Liceul teoretic au fost date în 
folosință două excelente tere
nuri de handbal, iar terenuri de 
volei, baschet și tenis au fost 
amenajate la Liceul economic, 
Școala 
curtea 
cesele 
firmă 
cretar 
U.T.C., 
a bazelor sportive se află 
abia la început.

— Ne-am propus, adaugă pri
mul secretar, să dăm în folo
sință cel puțin cîte un teren de 
handbal și volei la fiecare școa
lă, iar terenuri de tenis (foarte 
căutate în ultima vreme) la cit 
mai multe întreprinderi și in
stituții în așa fel îneît toți tine
rii orașului să poată face sport.

Nu putem decît să lăudăm o 
asemenea orientare, așteptîn- 
du-i cu nerăbdare roadele. 

ljpte și în partida Ion Alex 
Teofîlo Stewenson. Mai înalt cu 
mulți centimetri, mai greu cu 
nndte kilograme, cubanezul, in
vincibil la J.O. de la MUnchea. 
a ciștigat — abandon rundul 2 
— in stil de mare campion.

VASILE CABUUEA

Doi colegi, doi adversari: 
Cuțov fi Dobrescu, intr-o 
„îmbrățișare”. de data asta, nu 

prea prietenoasă.

comune, 
Bolintin

Ilfov. In mat multe 
dintre care amintim 
Vale, Brănești, Vedea, Băneasa, 
Fundulea, Negoiești, aproape 
6 000 de sportivi au participat 
la interesante serbări cîmpe- 
nești, la concursuri de orientare 
turistică, atletism, jocuri de 
volei, handbal și fotbal. La 
Urziceni, Giurgiu și Oltenița . 
s-au organizat competiții locale 
dotate cu trofeul „Cupa 1 Mai44. 
Totodată, au continuat și între
cerile din etapa de masă, a 
„Crosului tineretului", urmînd 
ca cei mai buni concurenți să 
participe la faza 
etapa județeană, ce 
fășura la 6 mai.

superioară, 
se va des-

M. L.

ÎNȚELEGE PRIN „SATIS
FĂCĂTOR r

Nirolae Capătă, preșe- 
Consiliului orășenesc 

educație fizică și sport

CE SE

Prof, 
dintele 
pentru 
se simte dator să precizeze că 
deși baza materială pentru 
practicarea sporturilor în aer 
liber s-a Îmbunătățit simțitor, 
ea nu satisface încă toate soli
citările. De ce ? Pentru simplul 

ACTIVITATE PERMANENTA
motiv că numărul celor care 
practică educația fizică și spor
tul a crescut considerabil în ul
timul timp.

— Bazele sportive — arată 
profesorul Nicolae Capătă — 
sînt populate de dimineață pină 
seara. Duminica se dispută pe 
stadion cite 3—4 meciuri și tot 
rămîn unii nemulțumiți care 
n-au unde să joace. De abia gă
sim puțin timp pentru efectua
rea unor reparații care se im
pun...

Turneul „Centura de aur ' : ■. -

DIAGRAMA ETAPEIFOTBAL
C.S.M. Reșița—Steaua 2-0 (0-0). 

Victorie meritată a gazdelor. 
Fiorea (min. 55) și Beldpanu 
min. 57 — din 11 m.) sînt au
torii celor două goluri.

U.T.A. — Sportul studențesc 
0-0. Meci presărat cu multe du
ri :ățî. Kun și Tănăsescu au fost 
eliminați, în repriza a doua, de 
pe teren, pentru lovire reci
procă.

F.C. Constanța—S.C. Bacău 
5-0 (2-0). In sfirșit. după 12 e- 
tape în care a realizat doar 4 
meciuri nule. Farul a obținut 
o victorie. Au înscris Mârcu- 
’.escu (min. 18 și 30), Mihu (min. 
54). Contantinescu (min. 75) și 
Nistor min. 84).

VOLEI
Dinamo și Rapid

campioane
(fe- 
din

„Maratonul" echipelor 
minine și masculine) 
prima divizie de volei, însu- 
mînd 324 de meciuri dispu
tate în actuala ediție a cam 
pionatului, s-a încheiat cu 
victorii scontate, cu puține 
satisfacții pentru iubitorii a- 
cestei discipline sportive, 
care, cu mici excepții, au 
vizionat jocuri de un nivel 
tehnic modest. La băieți, 
formația Dinamo, pregătită 
de prof. George Eremia, a 
cucerit din nou titlul de 
campioană. Aceasta a domi
nat plutonul, reușind să cîs- 
tige 25 de jocuri din cele 
27 susținute, acumulînd 52 
de puncte. De asemenea, vo 
leibalistele de la Rapid, 
conduse de maestrul emerit 
Davila Plocon, au reușit să 
cîștige pentru a doua oară, 
consecutiv, tricourile de 
campioane. Din cele 27 de 
meciuri disputate, feroviare
le au cîștigat 26, ocupînd

Un raid fulger, întreprins pe 
la bazele sportive ale orașului, 
confirmă cele spuse mai sus. Pe 
stadionul administrat de către 
Asociația sportivă „Textila", a- 
parținătoare Fabricii de ciorapi, 
își efectuează antrenamentele 
și își dispută meciurile oficiale 
echipa de fotbal din divizia C. 
Ea nu l-a acaparat eu totul așa 
cum se mai întîmplă. din pă
cate, prin unele părți. Pe teren 

au acces, in mod organizat, du
pă un orar judicios întocmit, 
tinerii din toate întreprinderile, 
instituțiile și școlile orașului, 
în ziua raidului nostru pe te
renul de fotbal se disputa un 
pasionant meci între elevii Șco
lii generale nr. 3 (după cum se 
poate vedea și în fotografia din 
pag. I). Elevul Mircea David din 
clasa a VUI-a ne declara că a- 
semenea .partide între clase, su
pravegheate direct de către pro
fesoara de educație fizică Adri-

„U" Cluj—Univ. Craiova 1-2 
(1-2), Studenții clujeni au des
chis scorul în minutul 6, prin 
Mureșan. Craiovenii au egalat 
în min. 17, prin Țarâlungă și 
au luat conducerea în min. 34 
prin golul marcat de același 
jucător. în min. 36 Mureșan a 
ratat o lovitură de la 11 m.

A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. Cluj 
0-1 (0-1). Singurul gol al parti
dei a fost înscris în min. 18 «1 
întîlniril de Țegean. Portarul 
oaspeților, Gajda, a apărat ex
celent ' 

primul loc In exasament, cu 
53 de puncte, fiind urmat* 
de Dinamo cu 50 de punct* 
și Penicilina Iași cu 46 de 
puncte.

Sorții au făcut ca în ulti
ma etapă a turneelor fina- 
Je, atît la băieți cît și ia 
fete, să se întâlnească pri
mele două clasate. Dinamo 
viștil au primit replica echi
pei Steaua, în fața căreia 
au obținut a treia victorie 
din acest campionat; au Hș- 
tigat ultimul joc cu 3—1 
Mai echilibrat șl pasionant 
a fost ultimul derbi la fete, 
Rapid — Dinamo. Dinamo- 
vistele au cîștigat primele 
două seturi, dar apoi au slă 
bit ritmul și feroviarele, cu 
un finiș spectaculos, au ter
minat învingătoare cu 3—2

O evoluție sub orice aștep
tări ,au avut voleibaliste
le de la Ceahlăul Piatra 
Neamț, care au pierdut toa
te jocurile din turneul fi
nal și s-au clasat pe ultimul 
loc, cu 29 de puncte. Astfel, 
începînd din sezonul de 
toamnă vor activa, împreună 
cu Universitatea București, 
clasată pe locul 11, în divi
zia B.

M. LERESCU

am întîlnit-o 
Cu toate că

ana Rukhauf, au loc frecvent, 
în urma lor s-a conturat o e- 
chipă reprezentativă a 
care obține bune 
confruntarea cu 
nate.

Aceeași animație 
la Liceul teoretic, 
elevii se aflau în vacanță, curtea 
școlii era arhiplină. Se juca te
nis de cîmp, handbal, volei. 
Mulți preferau să urmărească 

școlii
rezultate în 

alte selecțio-

antrenamentele echipei femi
nine de handbal a Fabricii „Se
beșul" oare se desfășurau tot 
aici. Afluența spre terenurile de 
sport este stimulată, în bună 
măsură, de organizator] care ini
țiază competiții variate și atrac
tive. Echipele de handbal, bă
ieți și fete, ale școlilor gene
rale sînt angrenate într-un 
campionat orășenesc al cărui 
tur s-a\consumat urmînd să în
ceapă, în curînd returul. Intr-un 
campionat similar sînt angajate 

che (min. 84) 
Rozsnai (min. 88) 
trei goluri.

și, respectiv, 
au marcat cele

roșu 1-1 (0-1).Rapid—Steagul roșu 1-1 (0-1). 
Brașovenii au deschis scorul în 
min. 30 prin Șerbănoiu, iar 
bucureștenii au egalat în min. 
78 prin Boc. De remarcat că 
Boc a ratat în min. 57 jo lovi
tură de la 11 m.

F.C. Petrolul —F.C. Argeș 1-2 
(0-2) Au marcat : Jercan (min. 
36) și Mustățea min. 42) — pen
tru piteșteni; Dincuță (min. 72) 
pentru ploieșteni. în cele 6 me
ciuri disputate în retur, F.C. 
Argeș a obținut 5 victorii și un 
rezultat de egalitate !

Clasament
Dinamo 
steaua
Univ. Craiova 
C.F.R. Cluj 
F.C. Argeș 
Jiul
S.c. Bacău 
Steagul roșu 
Petrolul 
Rapid
C.S.M. Reșița 
,.U" Cluj
F.C. Constanța
U.T.A.
A.9.A. Tg. M. 
8p. Studențesc

21 11 4 
21 9 7
20 9 7
21 8 9 
21 19 4 
21
21
21
21
21
21
21
21
21
29
21

9 4 1 29—27 22
8 9 7 23—27 22
7(1 28—18 29
7 fi 8 18—22 20
5 9 7 21—20 19
5 9 7 22—28 19
7 5 9 19-31 19
fi 9 9 21—2fi 18
5 8 8 21—28 18
8 1 11 2fi—32 17
3 9 9 21—37 15

viitoareEtapa
(SIMBATA, 2» aprilie)

C.F.R. Cluj - Jiul (0-2), Stei
ul Roșu - Dinamo (0-1), 
teaua - S.C. Bacâu (2-2), 

F.C Argeș - A.S.A. Tg. Mureș 
(3-4), F.C Petrolul - Rapid 
(0—1), Univ. Craiova - F.C. Con
stanta (0-1), Sportul studențesc
- „U* Cluj (0-1), C.S.M. Reșița
- U.T.A. (1-2).

In paranteze sint trecute re
zultatele meciurilor disputate in 
turul campionatului.

REZULTATELE
DIVIZIEI B

SERIA I
C.S.U. Galați—C. 8. Tîrgoviște 

1—9, Delta Tulcea — Dunărea 
Giurgiu 1—1, Metalul Plopeni-Pro- 
gresul București 0—0, Progresul 
Brăila—Știința Bacău 1—1. Meta
lul București—F. C. Galați 2—1, 
Politehnica Iași—Ceahlăul Piatra 
Neamț 4—1, S.N. Oltenița—C.F.R. 
Pașcani 0—0, Gloria Buzău—Chi
mia Rm. Vîlcea 3—1.

în clasament, după 20 de etape, 
ordinea primelor trei clasate este 
următoarea : p-——
puncte, Metalul 
Gloria —

Politehnica Iași 29 
J București 24 p., 

Buzău 22 p.

SERIA • n-A
C.F.R. Arad—Gloria Bistrița 

2—0, Minerul Anina—Olimpia Satu 
Mare 0—0, Minerul Baia Mare— 
Metalurgistul Cuglr 1—1, Olimpia 
Oradea—Politehnica Timișoara 3—1, 
Nltramonia Făgăraș—Electroputere 
Craiova 3—0, Corvinul Hunedoa-

- - “ " 3—1, C.F.R. Timi-
Brașov 1—0, C.S.M. 
Drobeta Tr. Seve-

ra—F.C. Bihor 
Șoara—Metr om 
Sibiu—Metalul 
rin 9—1.

Deși învinsă __ _______ , _ „
tehnica Timișoara (27 puncte) își 
menține poziția de lider, avînd 
două puncte avans față de prin
cipala sa urmăritoare, F. C. Bi
hor.

la Oradea, Poli-

Două milioane de tineri
pe traseele turistice
(Urmare din pag. I) 

triei noastre socialiste44, „Pe ur
mele Mioriței' in Țara Vran- 
cei“. La cererea unor colective 
de studenți din diverse centre 
universitare va fi organizat un 
oicltl de excursii intitulat „Stu- 
denți pe meleagurile patriei'4. 
Tot în urma unui larg sondaj 
de opinii, realizat in rindul be
neficiarilor din școli și licee ai 
activităților B.T.T., vor fi orga
nizate excursii de „orientare 
profesională’4, la care vor lua 
parte, in primul rind, elevi din 
ultimele clase. Pe agenda aces
tor inedite manifestări : vizitarea 
de întreprinderi, instituții, școli 
postliceale, institute’ de cerce
tare, mtîlniri cu specialiștii, ca
dre de conducere, cu tineri deja 
integrați în producție. Pe linia 

echipele de fotbal ale acelorași 
școli. Concomitent, se desfă
șoară un campionat zonal de 
fotbal al seniorilor la care, ală
turi de cele mai bune echipe 
din Sebeș, evoluează formații 
din satele învecinate : Data Ro
mână, Vințul de Jos, Săsciori, 
Pian etc. Pentru tinerii din în
treprinderi și instituții a fost 
inițiat un campionat de tenis la 
care participă 6 echipe. Mai tre
buie amintite, apoi, crosurile 
organizate cu regularitate (ulti
mul disputat la 8 aprilie, a a- 
tras peste 200 de participant!) 
care tind să devină o obișnuință 
în viața-sportivă a Sebeșului.

Se poate, deci, conchide că 
activitățile sportive organizate 
în aer liber sînt numeroase și 
atractive, bucurîndu-se de o lar
gă participare, că 
vieții sportive de 
vedere extinderea 
bazei materiale, 
cerințelor mereu 
tinerilor, f*

organizatorii 
masă au în 

permanentă a 
adaptarea ei 
crescînde ale 

........... . Sînt eforturi lăuda
bile care încearcă să transpună 
în viață importantele deziderate 
formulate în recenta Hotărîre a 
Plenarei C C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continua a 
educației fizice și sportului.

RUGBI
pentru juniori

ROMÂNIA-FRANJA: 16-11
Aplauzele și uralele publicu

lui prezent, ieri, pe stadionul 
„Giulești" din Capitală, care 
marcau victoria juniorilor Ro
mâniei cu scorul de 16—11, în 
meciul final din cadrul turneu
lui 
Franței, 
nerilor 
meci de 
gaj are.

Sigur, 
a Franței, care reușise în actua
lul turneu să surclaseze pe ma
rocani și spanioli, o echipă cu 
jucători de mare clasă, părea 
din capul locului dificilă, mai 
ales că tinerii noștri rugbiști nu 
ne convinseseră după meciul 
din semifinale cu Italia. Dar, ca 
într-un vis frumos, totul se 
schimbă în bine. De astădată, de 
la maniera de joc, pină la teh
nica mînuirii balonului și a 
placajului, totul a funcționat 
perfect. Cu aceste „arme44, pe 
care francezii le stăpînesc la un 
nivel superior, am cîștigat. Jo
cul, pe toată durata lui a fost 
presărat cu faze de mare finețe, 
românii fiind cei care au im
primat partidei un ritm rapid, 
cu atacuri bine gîndite și fina
lizate. Dacă în repriza întîia. 
unele greșeli de orientare ne-au 
adus mari emoții — francezul 
Dennes a ratat două lovituri de 
pedeapsă care puteau întoarce 
soarta meciului — în schimb în 
repriza secundă noi am punctat 
decisiv prin Milca din aceleași 
procedee tehnice.

Și acum, citeva secvențe mal 
Importante din această partidă 
In min. 16 Moraru reușește o 
Încercare, transformată de Mil
ca : 6—0 ; min. 19, la o lovitură 
de pedeapsă, Dennes reduce din 
handicap : 6—3. scor cu care se 
încheie si prima repriză. Re
priza a doua începe într-o alură

F.I.R.A. ’73 cu naționala 
subliniau meritele ti- 
noștri rugbiști într-un 
măre frumusețe și an-

un meci cu o echipă

LUPTE Campionatul

Ieri, la prînz, s-a încheiat 
— in sala de atletism 23 
August — competiția inter
națională de lupte libere — 
campionatul armatelor prie
tene.

La ediția din acest an. or
ganizată de Ministerul Apă
rării Naționale și clubul 
sportiv „Steaua", au fost 
prezenți sportivi militari din 
Bulgaria. R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, R. P. Mon
golă, Ungaria, U.R.S.S. și 
România. întrecerile, dirz 
disputate și de un ridicat ni
vel tehnic și spectacular, au 
fost dominate net de luptă
torii sovietici care și-au ad
judecat 6 titluri de campioni

Ultima etapă a celei de-a 
XV-a ediție a „Cupei fede
rației" la ciclism s-a desfă
șurat ieri, în circuits Pe 
strada Maior Coravu. Pri
mul a trecut linia de sosire 
alergătorul M. Bădilă 
(CIBO Brașov), cronometrat 
cu 1 h 52“ pe distanța de 
72 km.

Competiția a fost, însă, 
cîștigată de ciclistul bulgar 
Ivan Ștefanov, care, pe to
talul celor trei etape, a rea-

I
I
I
I
I
i
Isire 

cile 
pe

I
I

îmbunătățirii activității B.T.T., 
în sensul acordării unei mai 
mari atenții preferințelor diver
selor grupuri de tineri, subli
niem și seria de excursii ce ur
mează a fi organizate, la cere
re, de către agențiile județene, 
avînd diferite tematici și itine
rarii.

Notam la începutul acestor 
rînduri faptul că B.T.T. este în 
măsură. în acest sezon, să satis
facă solicitările acestor tineri 
care doresc să desfășoare în 
timpul vacanței o serie de acti
vități organizate, cu caracter ar
tistic sau științific. Iată amănun
te concrete în acest sens : vor 
fi organizate tabere de inițiere 
în arheologie, speologie, cunoaș
terea și conservarea naturii, ci
nematografie, fotografie tema
tică etc. în aceeași categorie 
de excursii pot fi incluse, de 
asemenea, și cele care prevăd — 

Iidentificindu-se astfel cu a- 
devărate cursuri practice de 
etnografie și folclor — partici- 

Iparea la diverse manifestări 
populare cu caracter tradițional, 
organizate in diverse zone ale 
țării.

j Ce poate fi mai plăcut, mai 
J reconfortant și. în același timp, 

mai de actualitate în turismul

I modern decît „turismul nautic" ? 
Sînt organizate astfel excursii în 
Delta Dunării (durata intre una

Iși șase zile), excursii pe Du
năre — de la Cazane la Marea 
Neagră ; tot în „premieră", no
tăm și invitația lansată de către 

I B.T.T. de a participa la drume
ții — cu mijloace de transport 
mai puțin moderne, însă nu lip- 

. site de pitoresc, cum sint băr- 
/■* cu vîsle și chiar plutele 

. pe Mureș, Șiret, Olt.
La loc de frunte se află și 

taberele de agrement și odihnă 
I ce vor fi în curînd inaugurate 

la munte și la mare ; Costinești, 
I Izvorul Mureșului, Predeal etc., 

in legătură cu care nu vom 
sublinia decit faptul că posedă 

. un program cu caracter edu
cativ și de divertisment mult 

I îmbunătățit față de anii trecuți.
De altfel, observația este valabi- 

I lă pentru întreg „repertoriul" 
i B.T.T. din acest sezon ; în ca-I

furtunoasă, cu faze electrizan
te, realizate, în special, de ju
cătorii noștri. In mirt. 42, la o 
lovitură de pedeapsă, Milca ri
dică scorul la 9—3, pentru ca 
Ghiță, în min. 48 să reușească 
o încercare „mare" : 13—3.
Francezii intră în derută, fac 
eforturi de a nu pierde din te
ren, se bat pentru fiecare balon 
și reușesc în min. 56 prin 
Poujode o încercare (13—7), la 
o gravă greșeală a noastră. E 
rîndul nostru să ne apărăm, 
adversarul neslăbind atacurile : 
în min. 64 o nouă încercare a 
francezilor : 13—11. Minutele 
trec greu, liniștea aducind-o în*ă 
același Milca : în min. 74, prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă de la 
mare distanță consfințește vic
toria echipei României : 16—11

ROMANIA INTRA, ASTFEL, 
PENTRU A DOUA OAR \ 
(după victoria de anul trecut de 
la Roma) IN POSESIA „CU
PEI AMICIȚIEI", cîștigînd cca 
de-a V-a ediție a turneului 
F.I.R.A.

In deschiderea partidei fina
le. pentru locurile 3—4 s-au în
tîlnit echipele Spaniei și Italiei. 
După o partidă de bun nivel 
tehnic Spania a învins Italia cu 
scorul de 20—9. Astfel, spanio
lii ocupă un merituos loc 3 în 
acest turneu final.

GABRIEL FLOREA

ROMANIA-MAROC 
69—9

In intîlnirea dintre echipele de 
seniori ale României și Marocu
lui, in cadrul turneului F.I.R.A., 
victoria a revenit tot „cinspreze- 
celui" român la scorul de 69-9 
(33-6).

armatelor prietene
din 10 posibile. Sportivii ro
mâni s-au comportat bine, 
ocupînd trei locuri I.

Iată „lista44 cîștigătorilor 
pe categorii de greutate. Ca
tegoria 48 kg : Naghie Ku
liev (U.R.S.S.) : 52 kg : Pe
tre Cernău (România) : 57
kg: Ivan Kulesov (U.R.S.S.); 
62 kg : Victor Merchelov 
(U.R.S.S.) ; 68 kg : Janos 
Kocsis (Ungaria) : 74 kg :
Iuri Gusov (U.R.S.S.) ; 82 
kg : Vasile lorga (Româ
nia) ; 90 kg : Boris Tun- 
goev (U.R.S.S.) ; 100 kg : Vla
dimir Kaposchin (U.R.S.S.) 
și categoria 4- 100 : Ștefan 
Stîngu (România).

VIOREL NICOLESCU

CUPA
FEDERAȚIEI

lizat cel mai bun timp • 
10 h 1’25”. L-a urmat în cla
samentul general, la numai 
18 secunde, stelistul V. Pas
cale.

Pe același circuit s-au dis
putat întreceri rezervate ju
niorilor. La juniori mici a 
cîștigat A. Band! (Petrolul 
Ploiești), iar la juniori mari 
a ieșit învingător C. Vizitiu 
(C.S. Brăila).

MIHAI JOIȚA

drul diferitelor forme de turism 
ce le sint destinate, tinerii vor 
lua parte la variate manifestări: 
discuții, dezbateri, mese rotunde 
pe teme politice, sociale, de e- 
ducație, științifice, spectacole, 
expoziții. La Costinești — stați
une ce-și așteaptă tinerii oas
peți cu o serie de noutăți edili
tare și de confort — beneficiarii 
unei singure serii (durata — 
două săptămini) vor avea prile
jul să ia parte la nu mai puțin de 
patru spectacole de teatru, două 
de film, la citeva întîlniri pe 
teme politice și culturale, la in
teresante concursuri, scurte ex
cursii. în prim plan se situează • 
și manifestările sportive : com
petiții, întîlniri cu sportivi re- 
numiți, demonstrații practice, 
cursuri de inițiere in diverse 
discipline sportive. Fără discu
ție că nivelul substanțial îmbu
nătățit față de anii trecuți la 
care se vor situa manifestările 
sportive, ce vor dinamiza pro
gramul fiecărei tabere, fiecărei 
întîlniri de vacanță a tinerilor, 

. constituie o garanție că, la 
toamnă, „albumul amintirilor" 
estivale va fi și mai bogat ! Mai 
reținem citeva amănunte care 
întregesc, credem, cele prezen
tate ; este vorba, în primul rind, 
despre excursiile și drumețiile 
organizate la sfîrșit de săptă- 
mînă (la care vor participa zeci 
de mii de tineri) de către agen
țiile B.T.T. ale fiecărui comitet 
județean U.T.C., de către secți
ile de turism ale comitetelor ju
dețene, municipale, orășenești ; 
tinerii se vor întâlni apoi, în 
cursul acestei veri, și în cadrul 
a zeci de tabere montane, la o 
serie de cabane situate în 
locuri pitorești, precum și pe e- 
moționantele itinerarii din Re
tezat, Paring, Făgăraș, etc., în 
complexele de turism speciali
zate ale agențiilor județene : la 
Să cele, Orșova. Cimpulung 
Moldovenesc. Există, cu alte cu
vinte, premise ca în acest an 
un număr 
beneficieze
preocupări 
de lucru a 
nereț

sporit de tineri să 
de pe urma acestei 

înscrise în agenda 
organizațiilor de ti-



de peste hotare
Unitatea 
africană: 

sensuri noi
în capitala Coastei de Fil

deș s-a desfășurat Conferința 
șefilor de stat ai țărilor 
membre ale Comunității Eco
nomice a Africii de Vest. 
(C.E.A.O.). Au participat pre
ședinții Coastei de Fildeș, 
Dahomeyului, Voltei Supe
rioare, Republicii Mali, Ma- 
uritaniei, Nigerului și Sene
galului, țări care au semnat 
Ia 2 iunie 1972 acordul de la 
Bamako privind crearea a- 
cestei organizații. Conferin
ța a fost consacrată exami
nării posibilităților de dez
voltare a cooperării econo
mice și a schimburilor co
merciale între statele mem
bre. Sintetizînd liniile fun
damentale ale dezbaterilor 
de la Abidjan, șeful statului 
Mali, Moussa Traore, preșe
dintele în exercițiu al Con
ferinței șefilor de stat ai 
C.E.A.O., releva că pe agenda 
ei a figurat analizarea „pro
gramelor și măsurilor prac
tice pentru ca C.E.A.O. să 
contribuie la progresul ța
rilor din regiune, la elimi
narea decalajelor economice 
și la crearea unor strînse 
iegături de solidaritate, pe 
baza unei cooperări intense 
în toate domeniile, în condi
ții de strictă egalitate". El 
sublinia că țările membre 
ale Comunității Economice 
a Africii de Vest abor
dează problemele activității 
C.E.A.O. „în perspectiva mai 
largă a dezvoltării coopcră 
rii interafricane pe plan con
tinental'1.

în aceeași persnectivă, a 
cooperării interafricane, a 
promovării unui front comun 
de acțiune în apărare a in
tereselor tinerelor state in
dependente din Africa, me
rită a fi semnalată reuniu
nea de Ia Addis Abeba a ex- 
periilor din 38 de țări afri
cane. Reuniunea a avut ca 
scop pregătirea Confe
rinței panafricane asupra 
comerțului, dezvoltării și 
problemelor monetare (con
ferință ce urmează să se 
desfășoare la Abidjan la în
ceputul lunii mai, sub auspi
ciile Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa, Orga
nizației Unității Africane și 
Băncii Africane pentru «dez
voltare). Șirul de reuniuni 
început la nivelul experți- 
Icr si care va culmina, la 
sfîrșitul lunii mai, cu con
ferința șefilor de stat afri
cani convocată in capitala 
etiopiana își propun obiecti
vul stabilirii unei poziții co
mune în domeniile amintite 
în scopul consolidării inde
pendenței lor economice. „Se 
conturează — constată 
FRANCE PRESSE — un a- 
cord general interafrican 
privind elaborarea Și promo
varea practică a unei veri
tabile carte monetare si e- 
conomice a Africii care să 
contribuie Ia eliberarea pro
gresivă a continentului de 
dependența față de lumea 
occidentala".

în strînsă legătură cu as
pirația fundamentală a Afri
cii zilelor noastre, cea a 
dezvoltării, ideea colaboră
rii interafricane, a acțiunii 
comune în promovarea inte
reselor vitale, în valorifica
rea pentru propria dezvol
tare a bogățiilor naturale se 
impune tot mai mult ca o 
idee-forță pe continentul a- 
frican. Stimularea cooperării 
economice a tuturor statelor 
africane ca factor de consoli
dare a independenței fiecărui 
stat de pe continent se în
scrie, de altfel, ca principal 
obiectiv programatic al 
O.U.A. pentru cel de-al doi
lea deceniu al existenței 
sale. Este semnificativ fap
tul că sesiunea jubiliară 
care va marca la 24 mai cea 
de-a X-a aniversare a,consti
tuirii Organizației Unității 
Africane a fost concepută, in 
fapt, ca o reuniune de lucru 
a O.U.A. la nivel înalt care 
are pe agendă stabil'rea u- 
nui program comun de ac
țiune în perspectivă pe pla
nul cooperării interafricane. 

„Conștiința africană — 
sublinia într-un recent inter
viu secretarul general al 
O.U.A., Nzo Ekhangakj — 
refuză colonialismul și Im
perialismul sub toate for
mele sale. Popoarele noastre 
care au reușit să elimine de 
pe cea mai mare parte a 
continentului colonialismul 
direct, reprezentat prin e- 
xistența trupelor colonialiste 
străine, își concentrează a- 
tenția pe problemele esenția
le ale Africii — lichidarea 
amestecului străin care-și 
găsește expresia în ocupația 
militară a unor țări și în pe
netrația economică impusă. 
De aceea, în cel de-al doilea 
deceniu al O.U.A. sensul 
principal al noțiunii dte uni
tate africană îl constituie co
operarea interafricană pe 
toate planurile care pot sti
mula dezvoltarea tuturor ță
rilor africane și utilizarea 
marilor resurse naturale în 
interesul acestei dezvoltări".

Preocupările pentru un 
front comun al țărilor afri
cane în vederea promovării 
dezvoltării și respingerii tu
turor formelor de neocolo
nialism și de dominație e- 
conomică reprezintă un mo
ment important, semnifica
tiv. al evoluției politice pe 
continentul african.

EM. RUCAR

ANGLIA : Demonstrație a cadrelor sanitare din Drar impotriro politicii gramului do inghotore 
a salariilor.

Succese ale economiei algeriene
Planul de patru ani, 

care ia sfîrșit în anul 
1973, a permis, pînă in 
prezent, crearea a peste 
300 000 locuri de muncă 
în sfera agriculturii și o 
ereștere medie anuală a 
economiei țării de 9 Ia 
sută — a declarat Abde- 
llah Khodja. secretar de 
stat al Planului, intr-un 
interviu acordat cotidia
nului ^E1 M o ud ja hid".

Realizarea -proiectelor Drevă
zute în plan — a spus el — a 
necesitat din partea statului in
vestiții de aproximativ 300 mi
liarde dinari.

In anul 1973. ritmul de creș
tere al economie: va fi de or
dinul a 10 ia sută, datorită in
trării in funcț.une a noilor u- 
nități industriale. în acest do
meniu. este notabilă acțiunea 
de valorificare superioară a re
zervelor de hidrocarburi ale ță
rii. care a dever.:*, posibilă în 
urma creșterii producției de

Declarația-program 
a noului guvern 

egiptean
Vicepremierul egiptean Abdel 

Kader Harem a prezentat Adu
nării Poporului declarațja-pro- 
gram a noului guvern al Repu
blicii Arabe Egipt, alcătuit la 
sfîrșitul lunii martie, și prezi
dat de șeful statului, Anwar 
Sadat, relatează agenția M.EJN.

In domeniul politicii externe 
— arată declarația — Egiptul 
nu a încetat să-și concentreze 
eforturile diplomatice spre do- 
bîndirea eliberării teritoriilor 
arabe ocupate și a garantării 
drepturilor poporului palestini
an, aceste eforturi vor fi con
tinuate respectindu-se princi
piul că nu va fi cedată nici o 
palmă din pămîntul arab și că 
nu se va face nici o concesie 
în legătură cu drepturile po
porului palestinian.

Abordînd probleme ale po
liticii interne declarația arată 
că politica noului cabinet se 
bazează pe aplicarea în conti
nuare a programului de dezvol
tare a Republicii Arabe Egipt. 
O atenție deosebită va fi acor
dată proiectelor privind explo
atarea zăcămintelor petrolifere, 
precum și a altor resurse mine
rale. lucrărilor de prospectare 
pentru descoperirea unor rezer
ve noi ale subsolului egioiean. 
proiectului privind realizarea 
conductei petroliere Suez-XIedi- 
terana Va fi acordată, de ase
menea. priori*a*.ea proiectului 
privind electrificarea țării.

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

Soldați la... 15 ani
• ADMINISTRAȚIA DE LA 

PNOM PENH. a recunoscut ofi
cial că la acțiunile militare des
fășurate de trupele lui Lon Noi 
în Cambodgia împotriva forțe
lor patriotice, participă soldați 
care nu au împlinit încă vîfsta 
de 15 ani, informează agenția 
Reuter.

Expoziție de codexuri
• SALA „SIXTINA" din Bi

blioteca Vaticanului găzduiește, 
pînă la sfîrșitul acestui an, o 
expoziție de codexuri scrise în 
limba latină, datînd din perioa 
da împăratului roman Constan

LUNI, U APRILIE M73

VERONICA : ruleazâ la Patria 
(orele 10; 12,30; 16; 13.15; 20.30), 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18; 20,15), Grivița (orele 8; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE : rulează la Scala (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
rulează la Central (orele 9; 12.30; 
16; 19,30).

CE SE INTÎMPLA, DOCTORE 
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13.30: 16: 18,30; 21).

TECUMSEH : rulează la Lumi
na (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45); Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modem 

gaz lichefiat șj a produselor 
rafinate. In aceiași timp, anul 
1973 va reprezenta perioada de 
debut a industriei mecanice al
geriene, oare va fu—șira o se
rie de produse ca motoare, 
tractoare, -vehicule industriale. 
Succese importante urmează să 
fie înregistrate, ce asemenea, 
in domeniul industrie-, chimice, 
a] industriei lemnului si aamer.- 
tare- Toate acestea, a arătat 
Abdeliah Khodja. vor avea drept 
consecință o impcrtarttă rrește- 
re a sectorului industriei pro
ducătoare. concomitent cj crea
rea a peste 21 OM noi locuri de 
muncă.

O informație din Tokio ne relevă înființarea 
„comitetului guvernamental japonez pentru ex
ploatarea oceanelor'. Japonia este a 12-a țară 
care a creat un organism guvernamental cu a- 
semenea profil. Și, interesant de remarcat, cu- 
viatul exploatare revine mult mai frecvent în 
denumirea acestor organisme decît formula 
explorare, ntr-adevăr, omul a intrat în faza 
exploatării universului oceanic, mai precis a 
regiunilor submarine a e acestui univers.

L
a namij citev* sete 
de kilometri dis
tanți aa* de alt*, 
funcționează deja 
de aproape «pt ani 
instalațiile care 

captează gazul natural din Ma
re* Nordului și centrala de la 
Rance care transformă mareea 
in energie electrică. La mai pu
țin de o mie de kilometri, echi
pajele submarinelor pot con
templa ferma experimentală pe 
care britanicii au amenajat-o 
1* Argylshire. Din adincurile 
marine dîn apropiere de Tokio, 
japonezii extrag minereu de 
fier care ia drumul marilor fur
nale.

Exploatarea oceanelor a în
ceput prin ceea ce era cel mai 
urgent : petrolul. Pentru o civi
lizație a motoarelor petrolul 
<te ..piinea cea de toate zilele". 
S-au cheltuit pini acum fon
duri evaluate la circa 4 miliar
de de dolari pentru căutarea 
petrolului in straturile subma
rine. Actualmente. 17 la sută din 
cantitatea de petrol care se 
consumă in lume provine din 
zăcăminte submarine. Experții 
afirmă că în următoarele două 
decenii producția petrolului sub
marin va atinge cei puțin 50 la 
sută din producția mondială.

tin pînă in timpul Renașterii 
Printre prestigioasele rarități 
expuse pentru prima dată pi« 
blicului, figurează un exemplar 
ilustrat din „Eneida" lui Ver- 
giliu. pagini dintr-o carte a is
toricului latin Titus Livius, un 
Terentius (poetul comic latin) 
copiat în perioada cruciadelor 
(secolul al XI-Iea). in «udul 
Franței, această din urm£ lu
crare cu desene stilizate și în 
culori, apreciate, la vremea 
respectivă, ca noi : ocru, roșu 
și verde.

Se află, de asemenea, printre 
exponate marile codexuri copia
te de umaniștii italieni din se
colul al XV-lea — Poggio Bra 
ceiolini și Pomponio Letio.

(o^ele 8.30; 11: 13.30: 18: 18.30: 21).
GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI: 

rulează ia Luceafărul (oreie 9.30: 
12.45; 16.15; 10.30). București (orele 
8.30; 11.30; 14.30: 17J0: 20.31).. Fa
vorit (orele 9.39: 13J0; 16; 10,15).

ADIO PETERSBURG : rulează la 
Floreasca (orele 15.30: 18; 30.30).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Feroviar <o- 
rele 0,45: 11; 13.15: 15.45; 11.15; 
20.30), Aurora (orele 9; 11.15; 13.30: 
15,45; 18; 20.15), Flamura (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—20,15 In 
continuare).

MAREA EVADARE : rulează la 
Doina (orele 11: 14.30; 19.30).

FROGRAM DE DESENE ANI
MATE : rulează la Doina (orele 
9 45; 17.45).

IACOV BOGOMOLOV : rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
15.50: 18: 20.15).

TARA SĂLBATIC A : rulează ’.a 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

• SECRETARIATUL GE
NERAL al primului ministru 
al Greciei a dat publicității 
o declarație in care se arată 
că guvernul grec consideră 
că o reglementare a proble
mei Ciprului este posibilă 
numai prin convorbiri desfă
șurate intr-o atmosferă de 
încredere reciprocă și pace. 
Documentul menționat a- 
preciază. de asemenea. câ 
tratativele intereomunitare 
lărgite oferă cea mai bună 
cale de realizare a acestui 
obiectiv. Guvernul grec con
tinuă să se pronunțe cu fer
mitate în favoarea continuă
rii acestor tratative. asa 
cum a făcut și in trecui.

Tehnicile modeme permit de 
pe acum să se foreze sonde 
petroliere -traversiodu-se" 1 SM 
metri de apă oceanică. O veri
tabilă goană după petrol se des
fășoară acum in .Arctica. Fir
mele petroliere utilizează apara
turi electronice care dirijează 
operațiile de foraj submarin. In
ginerii de la „General Electric” 
au pus la punct un fel de „com
binat electronic" care permite 
unui operator instalat pe un 
vas de-asupra eîmpului petro
lier submarin, să „vadă" tot ce 
se petrece in sondele aflate in 
exploatare și să le dirijeze pro
ducția.

Și, in vreme ce asistăm la in
tensificarea explorării și exploa
tării surselor petroliere subma
rine se desfășoară, paralel, o 
febrilă acțiune de depistare și 
„recenzare" a fantasticelor re
zerve de minereuri metalice care, 
pur și simplu, tapisează fundul 
oceanului. Specialiștii au calcu' 
lat că numai fundul Oceanului 
Pacific e „tapisat" cu cinci sute 
de mii de miliarde de tone no- 
duli ; și această „mină" sub- 
oceanică. plină de bogății mine
rale, se îmbogățește cu zece mi
liarde tone zăcăminte anual. 
Nodulii sînt constituiți din pra
ful cosmic care cade din spațiu

• ÎN CADRUL MANI
FESTĂRILOR prilejuite de 
cea de-a 18-a ediție a Festi
valului de teatru de la Novi 
Sad, a fost organizată cea 
de-a IlI-a bienală interna
țională a cărților și publica
țiilor teatrale.

La bienală participă 18 
țări, între care și România. 
Juriul a acordat standului 
românesc premiul special 
pentru înalta calitate a pu
blicațiilor prezentate.

• TELEVIZIUNEA FINLAN
DEZA a transmis filmul artistic 
românesc „Tinerețe fără bătrî- 
nețe". realizat de regizoarea 
Elisabeta Bostan.

18 30 : 20 45). Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30), Tomis (o- 
reie 8.30- 11; 13.30: 16; 18.30; 21).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18. 20.15).

ORCANIZATIA : rulează la Da
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30) Lira (orele 15,30: 18: 20,15), 
Arta (orele 15; 17,45; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Ferentari (orele 10; 
12.15: 15.30: 18; 20.15).

ATENTATUL : rulează la Bu- 
ceei (orele 15.30; 18; 20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Pacea (orele 
15.45: 19).

EU NU VAD. TU NU VOR

Lupte la 8 km. 
de Pnom Penh
Forțele patriotice cambodgie

ne iși continuă ofensiva în zonă 
orașului Pnom Penh. Trapele 
locnoUcte, r etalează ager.ua 
United Pres* Internațional. au 
fost respinse pînă la aproxi
mativ opt kilometri de oraș.

Forțele patriotice și-au întă
rit. de asemenea, pozițiile în 
taprtala provinciala Takeo, si
tuată la sud de Pnom Penh. Lo
calitatea Siem Reap, se află și 
ea sub controlul lor, în timp 
-ș _-.ităț: ale piMotHor
au b’.-cat șoseaua numărul 30 
la Setho. localitate situată la 
15 km de Pnom Penh.

• FORBES BURNHAM, pri
mul ministru al Guyana, a pri
nt.:. simbătă, delegația Guver
nului Regal de Uniune Națio
nală a Cambodgiei, condusă de 
Chau Ser.g, ministru Însărcinat 
cu misiuni speciale, și a avut 
cu membrii delegației cambod
giene aflate în vizită la George
town c convorbire prietenească 
Ia cursul căreia a salutat lupta 
pentru Independența țării dusă 
de poporul cambodgian sub 
conducerea Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei.

SER PENTRU TRATAREA 
ARSURILOR

Profesării Allgovem șl Schonenberger, din Basel, au anunțat, 
In cursul unui simpozion internațional, care se desfășoară la 
Milano, că au descoperit un ser pentru tratarea arsurilor.

Cei doi cercetători au izolat o substanță foarte toxică în pie
lea arsă care, injectată animalelor, le provoacă moartea. Des
coperirea acestei substanțe — un complex lipoproteic — este 
importantă, deoarece oferă o explicație științfică cu privire la 
starea de șoc provocată de arsurile grave, deseori mortale. 
Mult timp s-a crezut, precizează cei doi profesori, că în cazul 
acestor arsuri moartea survine din cauza infectării, a pierderii 
de lichid, leziunilor renale și pulmonare dar, după părerea ce
lor doi oameni de știință, cauza adevărătă a deceselor o consti
tuie lipoprotein* fabricată pe pielea arsă, ale cărei membrane 
celulare polimerizează.

Cei doi cercetători au pus la punct un ser antilipoproteic, iar 
experiențele cu utilizarea acestuia au dat rezultate foarte 
bu*e.

Exploatarea imperiului 
iui Neptun...

• Comorile din fundul oceanelor • „Năvodul" pentru uraniu
• Fermele submarine și viitorul lor • Un mare rezervor de petrol 

pentri „civilizația motoarelor"
și d:« minereurilt „cărate" de 
flmii. Nu e departe vremea cind 
drage uriașe foarte posibil de 
realizat cu tehnologi* de azi) 
vor extrage din adincurile ocea
nelor cantități fabuloase de ni
chel, cupru, cobalt, magneziu. 
Și alături de această „mină" 
gigantică. oceanele mai ascund 
o altă „mină anexă" : minereuri 
aflate în suspensie. Specialiștii 
englezi, de pildă, au imaginat 
de pe acum o tehnică elegantă 
pentru extragerea uraniului 
care se găsește in suspensie in 
apa mărilor și oceanelor. In si
nul oceanului, uraniul e disper
sat in proporții infinitizimale : 
3.34 milionimi de gram de ura
niu la un litru de apă de mare. 
L* totalitatea mărilor si ocea
nelor, aceasta înseamnă in.șă o 
provizie de 4 miliarde tone u- 
raniu. Cantități considerabile 
de uraniu sînt „cărate" de cu- 
renții marini : „curentul norve
gian", de pildă. în largul insu
lelor Orcade și Shetland vehi
culează anual 250 000 tone de 
uraniu. Toată problema este să 
poți concentra acest uraniu. 
Pentru o asemenea operație cer
cetătorii britanici au experimen

Tîrgul de la Florența
• LA FLORENȚA a fost 

inaugurată a 37-a ediție a Tîr- 
gului internațional de artizanat. 
Pe o suprafață de aproape 6 ki
lometri pătrațî sînt expuse pro
duse autohtone, precum și din 
42 de țări ale lumii. Artizana
tul românesc este prezent, în a- 
cest an, pentru a patra oară la 
Tîrgul de la Florența. între
prinderea de comerț exterior 
I.C.E.C.O.O.P. este reprezentată 
printr-un stand cu diferite pro
duse din ceramică, lemn și sti
clă, precum și o variată gamă 
de costume naționale.

• POTRIVIT ULTIMELOR 
DATE, în urma ciclonului care 
a devastat recent suburbiile o- 
rașului Dacca, 681 persoane 
și-au pierdut viața, iar peste 
2 500 persoane au fost rănite. 
Șapte mii de familii au rămas

BEȘTI, EL NU AUDE : rulează 
la Unirea (orele 15,30: 18; 20,15).

ZESTREA * rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18: 20,15).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20.15).

BARIERA : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

COWBOY : rulează la Giulești 
(orele 15.30; 18; 20,30), Volga (orele 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15).
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.30).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18: 20,15).

NĂSCUT LIBER — TRĂIND ÎN 
LIBERTATE : rulează la Cotroceni

Există în Franța o 
zicală care circulă nu 
numai în lumea pre
sei, ci și în cercurile 
patronale și politice : 
„Cind Regia Renault 
are guturai, Franța 
strănută". într-ade- 
văr, marile uzine na
ționalizate care nu
mără 96 000 de salari- 
ați s-au dovedit in 
repetate rînduri un 
fel de termometru al 
revendicărilor sociale.

De data aceasta, 
grevele care au pola
rizat în ultima vreme 
peste 30 000 de munci
tori ilustrează un fe
nomen caracteristic 
pentru marea indus
trie capitalistă și anu
me greva denumită 
DOP. Să explicăm 
termenul printr-un 
exemplu concret : în 
urmă cu o lună 373 de 
muncitori din atelie
rul de prese al uzinei 
din suburbiile Parisu
lui au intrat în grevă. 
Celelalte sectoare au 
continuat producția, 
fabricarea motoare
lor și ansamblurilor 
necesare unui auto
mobil a decurs nor
mal. Dar, din lipsa e- 
lementelor de carose
rie produse de prese, 
noile automobile au 
rămas „dezbrăcate" 
provocînd stocuri 1- 
mense și, implicit, șo
majul tehnic a mii de 
muncitori.

tat cu succes un așa numit „nă
vod pentru uraniu". Practic, 
„năvodul" funcționează în ma
niera cea mai simplă : au fost 
construite bazine „tapisate" cu 
bare de hidroxid de titaniu (ca
re are proprietate* de a facilîfa 
un mare grad de concentrare a 
uraniului). In timpul refluxului, 
barele sint scoase și tratate eu 
o soluție deloc costisitoare care 
reține uraniul. Cit despre bare
le de hidroxid de titaniu, ele 
sint așezate Ia loc in timpul flu
xului, servind din nou drept 
„momeală" la „năvodul pentru 
uraniu". S-a proiectat deja con
struirea unui vast „năvod" in 
strimtoarea Menal, la 75 de ki
lometri de Liverpool.

Paralel cu preocuparea pen
tru bogățiile minerale, își face 
loc și cea pentru folosirea unei 
alte uriașe comori a oceanelor 
și mărilor : proteinele vegeta
ției șj faunei acvatice. Statisti
cile sînt precise și, totodată, u- 
luitoare. Un hectar de ocean 
furnizează, în medie, zece tone 
de materie vegetala. E stabilit 
faptul că viața oceanică se dez
voltă la toate „etajele", chiar și 
în cele mai profunde straturi, 

fără adăpost. Guvernul ia mă
surile necesare pentru lichida
rea urmărilor sinistrului.

• AMBASADA Republicii 
Socialiste România la Ha
vana a organizat o gală de 
filme românești. Au parti
cipat funcționari din Minis
terul Afacerilor Externe al 
Cubei, oameni de cultură, 
ziariști.

Filmele românești prezen
tate cu acest prilej, între 
care „România, țara mea". 
„Meșteșuguri populare" și 
..Venus", au stîrnit un viu 
interes, reprezentanții unor 
instituții de resort solicitîn- 
du-le pentru proiecții ulte
rioare.

PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT

(orele 15.30; 19).
DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 

la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).
MARIA STUART : rulează la 

Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).
EXPLOZIA : rulează la Pro

gresul (orele 15,30; 18; 20,15).
ADIO, ARME ! : rulează la 

Popular (orele 15,30; 19).
DRUMUL SPRE VEST : rulează 

la Rahova (orele 15,30; 18; 20.30).

Opera Română : RĂPIREA DIN
SERAI — ora 19,30; Teatrul

Deci, inactivitatea 
dintr-un singur punct 
al procesului de fa
bricație creează un 
dop care stăvilește în
tregul flux al produc
ției. Așa a fost cazul 
în 1971 cînd greva a 
80 de muncitori spe
cialiști ai uzinei Re

din secția de întreți
nere a unei uzine de 
lingă Le Havre a pro
vocat oprirea tuturor 
liniilor de montaj și 
șomajul tehnic a 9 000 
de muncitori !

Revendicările mun
citorilor aflați în gre
vă sînt legate, in prin-

Corespondență pentru 
„Scînteia tineretului"

Cei 373 de la
„Renault“

nault din Mans ai cu
noscut aceeași desfă
șurare, avind drept 
consecință pe parcur
sul unei luni diminu
area producției cu 
70 000 de mașini, ceea 
ce s-a tradus în con
tul financiar al anu
lui cu o pierdere de 
200 milioane franci. 
Mai recent, greva a 
circa 200 de muncitori

cipal, de sporirea sa
lariilor și ameliorarea 
condițiilor de muncă. 
Refuzul conducerii 
administrative a Regi
ei Renault de a duce 
tratative cu reprezen
tanții sindicatelor 
C.G.T. și C.F.D.T. ca
re se află în fruntea 
mișcărilor revendica
tive a agravat con-? 
flictul.

I

R.P. ALBANIA i Vedere din Foto», oraș al petroliștilor.

p!nă la zece kilometri adîncime 
(așa cum a constatat Jacques 
Picard, care a „plonjat" în 
adincurile din preajama insule
lor .Mariane). Or, această viață 
oceanică, noi ne mulțumim s-o 
„vînâm" in manieră foarte a- 
propiată de cea a strămoșilor 
noștri. Primii pași către o re
voluție in acest domeniu au și 
fost făcuți. Britanicii în apro
pierea coastelor Scoției și fran
cezii in apropiere de Brest au 
creat ferme experimentale sub
marine. Aici, grație amenajării 
unor veritabile cimpuri de alge, 
peștii și celelalte viețuitoare 
marine se dezvoltă mult mai 
repede. Succesul e atit de re
marcabil îneît autoritățile com
petente engleze au decis să cre
eze în următorii trei ani alte 
două mari ferme submarine.

Ne găsim abia 1* începuturile 
exploatării fabuloaselor bogății 
ale oceanelor. Aceste începu
turi prefigurează însă uriașele 
resurse pe care le va dobîndi 
civilizați* umană prin cuce
rirea adîncurilor marine.

P. N.

Delegafie japoneză 
la Hanoi

• AGENȚIA V.N.A. infor- 
mează că o delegație a Ministe
rului Afacerilor Externe al Ja
poniei, condusă de șeful Depar
tamentului cooperării economi
ce, a făcut o vizită în R.D. Viet
nam, unde a avut convorbiri cu 
Nguyen Van Dao, ministru ad
junct al comerțului exterior, și 
Moang Van Tien, viceministru 
al afacerilor externe. Cele două 
părți, precizează agența V.N.A., 
au procedat la un schimb de pă
reri privind dezvoltarea colabo
rării economice, culturale și 
tehnico-științifice între R. D. 
Vietnam și Japonia, precum și

Național ..I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : : UN FLUTURE PE 
LAMPA — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) ; A DOUĂSPPvEZE- 
CEA NOAPTE — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MITICĂ PO
PESCU — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVINTUL — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : TRASNITUL
MEU DRAG — ora 19,30.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 51-a (reluare). 18,00 Telex. 
18,05 La ordinea zilei. Azi, județul 

în legătură cu a- 
ceastă situație, ziarul 
L’HUMANITE de vi
neri publică o scrisoa
re a lui Georges Mar- 
chais, secretarul ge
neral al P.C.F., care, 
în calitatea sa de de
putat. se adresează 
primului ministru, 
Pierre Messmer, pro- 
punînd ca guvernul să 
ia atitudine în favoa
rea muncitorilor afec
tați de greve și șoma
jul tehnic la uzinele 
Renault.

Ziarul COMBAT de 
sîmbătă analizează 
fenomenul într-un 
context mai larg scri
ind : „Conflictul de 
la Regia Renault, în
ceput ,în 'irniă cu o 
lună, printr-o grevă 
— Dop, a rămas în 
impas, amenințind a- 
cum să se extindă pe 
plan național în timp 
ce alte acțiuni mai 
puțin importante se 
desfășoară în aceste 
zile. Este o nouă ilus
trare a faptului, de a- 
tîtea ori demonstrat 
în ultimul an, că ase
menea mișcări pot a- 
vea consecințe econo
mice, sociale și politi
ce cu mult mai puter
nice decît obiectul lor 
inițial".

VIORICA 
DIACONESCU

Paris, 22 aprilit

/

• ÎN CADRUL UNUI MI
TING desfășurat în statul 
Uttar Pradesh, primul mi
nistru indian, Indira Gandhi, 
a chemat poporul să susțină 
acțiunile guvernului îndrep
tate spre progresul social al 
țării. Guvernul indian — a 
spus primul ministru — face 
tot ce este posibil pentru a 
lichida pentru totdeauna să
răcia. promovînd o politică 
socială în interesul maselor 
populare și nu a unul grup 
minoritar.

Indira Gandhi a subliniat 
că înlăturare* sărăciei și a 
nedreptăților sociale consti
tuie o sarcină primordială a 
programului guvernamental 
de realizare a unor transfor
mări social-economice în 
țară. Ea a criticat cercurile 
reacționare, de dreapta, care 
încearcă să împiedice propă
șirea social-economică a In
diei.

Acord 
la Cairo

Reprezentanții R. A. Egipt «1 
ai companiilor petroliere 
„Socal" și „Texaco" au semnat 
la Cairo un acord privind uti
lizarea conductei Suez—Alexan
dria, informează agenția MEN 
Potrivit prevederilor acestui a- 
cord, cele două companii ur
mează să transporte fiecare cite 
7 500 000 tone petrol brut anual, 
pe o perioadă de 10 ani.

în total, contractele de acest 
gen semnate pînă în prezent d? 
statul egiptean cil companiile 
străine asigură un tranzit de 
peste 63. milioane tone petrol 
anual.

Conducta va avea, în final, o 
capacitate de tranzit de aproape 
80 milioane tone petrol brut 
pe an.

----------------------------------------------'

în problemele privind consoli
darea legăturilor dintre cele 
două țări.

• CEA MAI MARE CAPTl • 
RA DE STUPEFIANTE din 
cîte se cunosc a fost făcută de 
curînd în largul coastelor Sai- 
gonului pe un trauler tailandez. 
S-au descoperit în calele vasu
lui aproximativ 6 tone de opium 
și morfină.

• UN PUTERNIC INCEN
DIU devastează în prezent pă
durile din vecinătatea lacului 
Magiore (în teritoriul elvețian). 
Potrivit poliției, o persoană și-a 
pierdut viața. Cauzele incen
diului, considerat cel mai grav 
produs în această regiune, nu 
au putut fi clarificate.

Arad. 18,20 Căminul. 19,00 Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 19,20 1001 de seri. 19,20 Te
lejurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor. 
20,00 Cîntecul săptămînii. „Ce mi
nunată ești, țara mea“ de Floren
tin Delmar. 20,05 Ancheta TV. 
Școala și producția. 20,45 Roman 
foileton : „Cîntec la apusul soare
lui" — ultimul episod : Cîntecul.
21.30 Revista literar-artistică TV.
22.30 24 de ore. 22,50 Luminile ram- 

zpel.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru copii : Daktari. 20,30 
Desene animate. 20,50 Film docu
mentar . Temperamente. 21,00 
Dans și muzică de pretutindeni. 
Folclor din Chile și Mongolia. 21,30 
Film serial : Pe urmele lui Caplja.
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