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OGOARELE—autentice 
șantiere acum și în tot 

timpul anului agricol

_____ CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!"

Reducerea 
consumurilor 
tehnologice

Tinerii uteciști din comu
na Călugăreai, județul Ilfov, 
lucrează la săparea gropilor 
pentru plantarea pomilor.

La ora actuală. specialiștii 
Institutului de studii și proiec
tări energetice sînt mai preocu
pați ca oricînd pentru reduce
rea consumurilor tehnologice la 
producerea, transportul și dis
tribuirea energiei electrice, pen
tru valorificarea oorespunzătoa- 

a întregului disponibil de 
resurse secundare. Dacă la pu
nerea în funcțiune a centralei 
de la Doicești, fiecare kilowat 
ora era produs cu prețul unui 
anumit consum de combustibil 
convențional, astăzi în centrala 
de la Rovinarl se consumă cu 
160 grame combustibil conven
țional mai puțin. Cifra este din
colo de orice, sinteza evoluției 
energeticii noastre. Iar la baza 
acestei evoluții au stat studiile 
și proiectele realizate în insti
tut pentru mărirea puterii uni
tare și pentru continua ridicare 
a' parametrilor aburului.

Dar așa cum precizia și pro
iectantul Dumitru Rentea, ar fi 
greșit să se creadă că s-a făcut 
totul pe linia economisirii com
bustibililor, pentru reducerea 
consumurilor în energetică. în 
contextul de grijă generală față 
de rezervele de combustibili, 
specialiștii din I.S.P.E. au cău
tat soluții destinate recuperării 
resurselor secundare. Astfel, au 
fost elaborate tehnologiile de 
captare a gazelor rezultate din
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• Școala și produc
ția

— 1-AM ÎNTREBAT 
DESPRE PRACTICA 
SI El NE-AU VOR
BIT DESPRE NIȘTE 
VIZITE

• Oaspeți ai U.T.C. 
vorbesc „Scînteii 

< | tineretului"
— TINERII SO- 
CIAL-CREȘTlNl DIN 
BELGIA SI PRO
BLEMELE ACTUA
LITĂȚII

cuptoarele de topit «ticlă, gaze 
ce erau considerate ca bune 
doar pentru a merge la coș. 
O soluție deosebit de economică 
s-a găsit și pentru valorificarea 
gazelor ce rezultă de la cuptoa
rele de .forjă. Numai prin apli
carea la două uzine construc
toare de mașini, a acestei din 
urmă soluții, se ajunge la eco
nomisirea anuală a 30.000 tone 
de combustibil conventional.

Tendința manifestată din ce 
în ce mai mult pe plan mon
dial, de a utiliza combustibilii 
inferiori în scopuri energetice, 
a determinat o reorientare în 
proiectarea și construirea cen
tralelor electrice. Reducerea 
consumului de gaze naturale și 
combustibili lichizi înseamnă 
de fapt obținerea prin chimi
zare a unei mai mari cantități 
de produse petrochimice de 
mare valoare. Tocmai de aceea 
se are în vedere construirea în 
țară, cu precădere, a centralelor 
termoelectrice bazate pe func
ționarea cu combustibili solizi. 
Totodată, în institut se fac la 
ora actuală studii menite să 
plaseze marii consumatori de 
căldură lingă centralele ce func
ționează pe bază de cărbune. In 
felul acesta gazele utilizate as
tăzi pentru termoficarea în car
tierele unor orașe, vor putea fi 
valorificate superior.

Studii recente au arătat că 
proiectarea unor centrale de 
termoficare mai mici, cu desti
nație industrială, nu pentru o 
singură unitate economică ci 
pentru un grup de consumatori 
poate conduce la folosirea mai 
judicioasă a combustibililor. în 
asemenea cazuri, economiile de 
combustibil pot fi de 30 de pro
cente față de situația în care 
s-ar realiza centrale termice 
pentru furnizarea de căldură.

Sarcinile pe care conducerea 
partidului le-a pus în fața ener- 
geticienilor pe linia reducerii 
pierderilor de energie electrică 
polarizează atenția colectivelor 
de proiectanți. din I.S.P.E. și în 
ceea ce privește transportul 
energiei. Introducerea rețelelor 
de transport la tensiuni înalte 
nu reprezintă un scop în sine, 
fiind o cerință a dezvoltării sis
temului energetic national. A- 
vantajul trecerii de la rețelele 
de 220 kV la cele de 400 kV se 
poate prezenta prin exemplul 
pe care ni-1 oferea inginerul 
George Manolescu : „Pentru a 
transporta o putere de 400 kW 
de la centrală, pe o distantă de 
300 km, pierderile de putere 
sînt de 3,3 ori mai mari în cazul 
folosirii rețelelor de 220 kV 
decît atunci cînd se utilizează 
rețele de 400 kVM. Paralel cu 
aceasta, se are în vedere o se
rie de alte măsuri menite să 
optimizeze funcționarea siste
mului energetic, astfel încît

acesta să lucreze dt mai eco
nomic și dt mai aproape de pa
rametrii nominali. Printre aces
tea se numără realizarea insta
lațiilor speciale de producere a 
puterii reactive. extinderea 
transformării directe de la 400 
la 110 kV etc.

Dar a vorbi de preocupările și 
realizările oamenilor din I.S.P.E. 
pe calea economisirii combusti
bililor și energiei, fără a aminti 
de Centrul de calcul al institutu
lui, ar însemna a omite instru-

IOAN VOICU
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UTECIȘTII DIN IAȘI ÎNSCRIU

IMPORTANTE REALIZĂRI 
LA CAPITOLUL ECONOMII
• 60 000 DE L. DE BENZINĂ ECONOMII LUNAR LA 

AUTOBAZA NR. 1 IAȘI

• 90.000 M.C. ABUR TEHNOLOGIC ECONOMII LA 
FABRICA DE ANTIBIOTICE IAȘI.

între cifrele care vorbesc des
pre rezultatele obținute pină în 
prezent de tinerii ieșeni în în
trecerea „Tineretul factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen" cifra aceasta de 
8.159.866 de lei ocupă într-un fel 
un loc aparte nu numai pentru 
faptul că se situează ca mări
me între cifrele cele mai mari 
ci, și aceasta în primul rînd, 
prin felul în care ea a fost con
stituită prin faptele pe care le 
însumează și exprimă. Global 
ea reprezintă economiile reali
zate în cadrul procesului de 
producție numai de către tineri, 
economii la realizarea cărora 
organizații U.T.C. cum sînt cele 
de la Combinatul de fibre sin
tetice. Fabrica de antibiotice șl 
întreprinderea Mecanică Paș
cani au contribuit cu mai bine 
de un milion și jumătate.

Realizările sînt lesne explica
bile. Risipei, care ar fi vămuit 
realizările, i s-a pus stop încă 
din primele zile ale întrecerii 
și nu numai atît Chiar și con

sumurilor de energie și de car
buranți planificate de multe ori 
cu mult prea multă larghețe și 
îngăduință. Gîndirea tehnică a 
tineretului a fost chemată să 
judece și a judecat. Bătălia 
pentru economii de carburanți 
și energie e la început, dar în
ceputul spune deja foarte mult. 
Nicu Ciobanu. Călin Gîrneață și 
Cosma Șonohăt sînt primii ti
neri de la Autobaza nr. 1 Iași 
care și-au intersectat mai vigu
ros destinul profesional cu dru
mul carburanților. Chemați . de 
către organizația 
facă o restudiere 
lor de benzină ei 
soluție mai mult 
sântă și iată-i

de tineret să 
a consumuri- 
au ajuns la o 
declt intere- 

angajîndu-se

acum vreo 6 luni în urmă 
vor obține la nivelul colectivu
lui economii de 60.000 litri de 
benzină în fiecare lună. Unii 
s-au arătat, desigur, neîncreză
tori, iar alții au zîmbit de parcă 
cei trei și_ar fi propus să se 
transforme ei înșiși în rafinărie. 
Acum, în fața economiilor în
registrate în fiecare lună, eco
nomii care confirmă pe deplin 
soluții și angajamente, nimeni 
nu mai are nici o îndoială.

Ca și în cazul celor trei ti
neri de la autobază, tinerii de 
la Fabrica de antibiotice au 
pornit de la începutul anului 
cu gîndul economisirii de ener
gie și carburanți. In prezent ei 
au înregistrat economii de car
buranți și energie de aproape 
jumătate de milion ceea ce în
seamnă aproape jumătate din 
totalul economiilor realizate aici

ION CHIRIAC
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Ancheta noastră: DIN 
PERSPECTIVA OLIMPICĂ

VICTORII PRIN TUȘ,
l VICTORII LA PUNCTE

• DINCOLO DE O SIMPLA TRECERE ÎN REVISTA A TROFEE
LOR • ȘCOALA DE LUPTE - LA PITEȘTI • SPECIALIȘTII - 
ORIENTARE SPRE SELECȚIE • I.M.U. MEDGIDIA, O SECȚIE 
CARE SE PIERDE... • C.M., C.E., BALCANIADELE, TREPTE SPRE 

J.O. • 10 CATEGORII, 10 PROMISIUNI...

• La Izvorul Mure
șului
— Consfătuire cu 
activiștii U.T.C. din 
domeniul sportu
lui, turismului și 
pregătirea tinere- 

a-

• Prin contribuția tinerilor vor fl amenajate pentru Irigații 
1 150 hectare și vor fi executate lucrări de combatere a exce
sului de umiditate pe 1 000 hectare. « Cel puțin 600 tineri 
cooperatori vor deprinde conducerea tractorului în cadrul 
cercurilor organizate în secțiile de mecanizare. • 400 tineri 
ai satelor și 200 de elevi ai școlilor profesionale și liceelor 
vor fi pregătiți ca motopompiști. • Uteciștii vor fertiliza su
prafețe ce vor fi cultivate cu legume, porumb, floarea soare
lui și sfecla de zahăr, transportînd în cimp 1 500 000 tone 
gunoi de grajd. • Tinerii satelor vor face totul ca anul viitor 
să cbțtnâ producții record pe suprafețele pe care le vor lu
cra în acord global. • 1 500 de tineri vor lucra in cadrul în
treprinderilor economice legumicole, pomicole și zootehnice 
ale cooperativelor asociate, constituiți în echipe specializate. 
• Pe timpul iernii, universitățile populare agricole, cursurile 
de perfecționare îl vor cuprinde pe absolut toți uteciștii din 
unitățile agricole.

Preluînd inițiativa utedștllor 
din județul Ialomița, tinerii din 
județul Olt acționează și ei sub 
deviza :1974 — un an al producții
lor agricole record In toate do
meniile. Sînt peste douăzeci de 
mii de participant! ; în toate 
unitățile de producție cîmpul a- 
ducînd în aceste zile cu un 
imens șantier. In primul rînd, 
mecanizatorii ară. Zece, două
sprezece ore din zi, tractoarele 
au mers continuu ; brazda în
toarsă în toamnă — o dovedește 
însăși experiența — aduce în 
hambare un spor de cîteva sute 
de kilograme de porumb și 
floarea-soarelui și de cîteva mii 
de kilograme în cazul sfeclei de 
zahăr și peste tot eforturile sînt 
dirijate în sensul cîștigării a- 
cestei producții. Aproape cinci 
sute de formații uteciste acțio
nează la eliberatul terenului de 
coceni și la transportul acestora 
în cadrul sectoarelor zootehnice 
unde sînt însilozați prin tocare 
și in amestec cu tăieței de sfe
clă, fin de lucemă, colete de sfe

clă și resturi de la grădinile 
de legume. Este o rețetă reco
mandată de către specialiștii de 
la Stațiunea experimentală și in 
favoarea căreia pledează bunele 
rezultate obținute la Tia Mare, 
Studina, Izbiceni, Stoienești și 
în alte 30 de cooperative agrico
le și in întreprinderi de stat 
care au aplicat-o în anii pre
cedent!. Peste tot, autocamioa
nele, remorcile și atelajele au 
mers continuu încărcat. Din sat 
spre cîmp transportă îngrășă
minte, iar din cîmp spre depo
zite produse agricole. S-a reușit, 
astfel, ca prin mai buna utili
zare a mijloacelor de transport 
să se economisească substanțiale 
cantități de carburanți și să se 
fertilizeze suprafețe duble în. 
comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut. Circa o sută de 
mii de tone gunoi de grajd au 
fost încorporate pină acum pe

GH. FEOIORU
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Ieri, în județul Ilfov
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Festivalul artei și culturii

UN TOVARA$, 
UN PRIETEN — 
SECRETARUL 

U.T.C.

CÎTEVA
ARGU-

(Jocurile olimpice, campiona
tele mondiale, europene, balca
nica — marile „bătălii" din lu
mea sportului... Ori de cîte ori I purtătorii tricolorului românesc 

au pornit să asalteze medalii, 
titluri și puncte în asemenea I confruntări de mare anvergură, 
s-a contat în calcule pe cîteva 
ramuri sportive : atletism, box, 
caiac-canoe, scrimă, tir. Și lupte.

ISe mai fac încă auzite ecourile 
Olimpiadei de la Miinchen, deși 
a trecut mai bine de un an de I atunci (2 medalii de aur și 2 de 
bronz pentru culorile noastre); 
mai recent — și despre aceasta 
tehnicienii luptelor discută cu

I însuflețire — la Teheran, s-au 
aflat în joc titlurile mondiale

ale celor 10 categorii. A urmat 
apoi Balcaniada. Este firesc 
ca asemenea, ecouri să dăi
nuie, să stîmească implicații vi- 
zînd o tot mai serioasă preocu
pare pentru viitor : școala ro
mânească de lupte, prin bunele 
tradiții pe care și le-a creat, se 
impune de fiecare dată pe plan 
internațional.

Nu dorim să facem o simplă 
trecere în revistă a titlurilor și 
trofeelor de prestigiu cucerite 
în marile confruntări. Intenția 
noastră este ca, pornind de la 
acest remarcabil bilanț, să ve-

VIOREL RABA
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tului pentru 
pararea patriei

• Actualitatea pe 
scurt
— Știri și informa
ții din volei, box 
și rugbi

• La Valence, 
mânia-Franfa

Ro-
6-7
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tineretului butureșteun
Ieri a avut loc gala laureaților 

Festivalului artei și culturii ti
neretului din Capitală. Timp de 
o săptămină încheiată — așa 
cum am mai informat — peste 
2 000 de uteciști din Capitală 
s-au intilnit la Ateneul tinere-: 
tului, la Club T 4. Tehnic Club 
și in celelalte instituții de cul
tură ale tinerilor pentru a parti
cipa la această amplă manifesta
re. Inițiativa acestui Festival a- 
parține Comitetului Municipal al 
U.T.C. — organizator al întregii 
manifestări. Cu acest prilej s-a 

^făcut în primul rînd dovada

marii diversități de forme și 
mijloace existente in domeniul 
culturii de masă, al artei ama
toare îmbrățișate cu pasiune de 
sute și mii de tineri. Așa dar. 
in fiecare după-amiază, pină 
seara tîrziu, zeci de formații a- 
parținind genurilor cele mal di
ferite, au evoluat pe scenele 
cluburilor bucureștene de tine
ret. Formații care activează în 
cadrul acestor cluburi, echipe 
artistice din fabrici, din uzine, 
unele aparținînd grupurilor șco
lare din mari întreprinderi — 
„Republica", „23 August". „Elec-

tronica" — au urcat pe scenă, 
demons! rind aptitudini dintre 
cei o mai diferite. Organizatorul 
festivalului — Comitetul muni
cipal U.T.C., are meritul de a fi 
reunit un număr atit de mare de 
tineri, de uteciști, la manifestări 
artistice surprinzător de diversi
ficate. Capacitatea de mobilizare 
de care a dat dovadă, și in a- 
ceastă împrejurare organizația 
U.T.C. a Capitalei, activiștii co
mitetului municipal, merită pe 
deplin să fie subliniată. Nu este 
puțin lucru să asiguri condițiile 
de afirmare — in cadrul unei

asemenea manifestări, să dublezi 
puterea și viteza de mobilizare 
cu spiritul selectiv. Festivalul 
s-a bucurat de sprijinul unor 
artiști bucureșteni care au făcut 
o caldă prezentare participan- 
ților, incurajîndu-i prin prezen
ța lor in sălile cluburilor. Ceea 
ce înseamnă că o mai consec
ventă colaborare între profesio
niști și amatori nu poate decît 
să stimuleze activitatea cultura
lă, artistică a tinerilor. Rezulta-

V. TANASESCU
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Dacă de cîțiva ani încoace în 
rapoartele și materialele de ana
liză întocmite de Comitetul ju
dețean Harghita al U.T.C. se e- 
vidențiază, la capitolul secreta
rilor fruntași în activitate, și nu
mele secretarului comitetului 
comunal Joseni, Iosif Miklos, nu 
este o întîmplare. De fiecare 
dată afirmațiile sînt argumen
tate cu fapte și cifre.

— Nu există acțiune care an
gajează colectivul comunei, 
mărturisea tovarășul Dionisie 
Balazs, primarul, la care tinerii 
să nu fie prezențl. Și nu unul, 
ci de cîți e nevoie. Secretarul 
este întotdeauna în fruntea 
lor. De cînd tînărul acesta con
duce organizația, și acum sînt 
vreo 6—7 ani, uteciștii au făcut 
lucruri frumoase.

— Participarea mea la acțiuni
le inițiate de către comitetul 
comunal U.T.C., relata zidarul 
Laszlo Bicsok, nu este o excep
ție. Cred că nu există tînăr în 
organizația comunală care șă nu 
fi participat în timp de un an 
măcar la una din aceste acțiuni. 
Se știe că pentru a putea face 
ceva trebuie să ai o oarecare 
bază materială. In urmă cu cîți- 
va ani nu aveam nici noi. Ne 
tot plîngeam că am face ceva 
dar nu avem unde. Unde să ne 
petrecem timpul liber ?, ne 
întrebam. într-o plenară a co
mitetului comunal, Iosif Miklos 
ne-a spus : In centrul comunei. 
Lingă bibliotecă, există o clădire 
trainică dar părăsită. Imobilul 
era cunoscut de noi toți deoa
rece în fiecare zi treceam pe 
Lingă el. Amenajat, putea foarte 
bine să devină un club al tine
retului. Repararea lui, a mobi
lierului, nivelarea terenului ne
cesitau un volum de muncă eva
luat la aproape 100 mii lei. Nu 
l-a făcut secretarul. Tinerii l-au 
făcut. Secretarul a obținut apro
bările necesare, noi am făcut și 
mese, și uși, și scaune, iar acum 
avem un club care este primul 
pe Județ. Aglomerația de la co
fetărie s-a mutat acum la club 
unde aproape fiecare categorie 
de tineri găsește ceva intere
sant.

— După cum e și firesc, a in
tervenit tehnicianul Andrei Ba
laș. membru al organizației 
U.T.C. de la topitoria de in din 
localitate, odată cu ridicarea ni
velului de pregătire politică, 
culturală, profesională, cresc și 
pretențiile noastre. Așa că dacă 
vrem întotdeauna încă ceva pe 
lîngă ceea ce avem nu e de mi
rare. Vreau să spun că în co
mună exista un teren de fotbal 
situat la 3 km de centru. Ne-am 
gîndit că oricum afluența tine
rilor în orele libere este spre 
centrul comunei, aici e școala, 
aici căminul cultural, clubul, 
unitățile de deservire ; n-ar fi 
rău să avem aici și un com
plex sportiv. Teren era. O gră
dină mare și un grajd nefolosi-

MIRCEA BORDA

(Continuar» tn pag. a ll-a)
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entru tinerii Ilfovu
lui, duminică a fost 
zi obișnuită de lu
cru. Așa cum s-a 
întâmplat mereu în 
această toamnă, 
ieri, pentru ei cea

surile au sunat la cinci, ori cel 
mai tirziu șase dimineața. Nici 
nu se luminase bine de ziuă 
cind satele au fost în picioare : 
cei douăzeci și ceva de mii de 
tineri participind cu hărnicie pe 
șantierul unuia sau altuia din
tre obiectivele fixate pentru 
această duminică — decretată 
record — a muncii patriotice. 
Adică la efectuarea transportu
lui de porumb din câmp la pâ- 
tulele unităților agricole și la 
bazele de recepție : la recoltarea 
și depozitarea furajelor ; la de- 
colmatarea canalelor săpate în 
primăvara și toamna trecută pe 
terenurile cu exces de umiditay 
te ; la plantarea celor peste trei

roșu“ și Fabrica de zahăr, elevi 
și membri cooperatori au parti
cipat la executarea lucrărilor 
impuse de organizarea, fertili
zarea și curățirea de mărăcini- 
șuri a patruzeci și două hec
tare islaz, la depozitarea câtor
va zeci de tone de furaje pre
cum și la sortarea și insilozarea 
a patruzeci și trei tone cartofi. 
De asemenea, au fost efectuate 
plantări pe 3,5 hectare ți 6-au - 
executat toate lucrările strin
gente in cadrul serei floricele a 
orașului. în competiție directă, 
uteciștii din Vedea, aproape șase 
sute la număr, au reușit cea mai 
mare productivitate din această 
toamnă. Ei au deeolmatat o mie 
de metri liniari canale din sis
temul de desecare al cooperati
vei, au încărcat in autocamioa
ne și au transportat la baza de 
recepție optzeci de tone po
rumb. au fertilizat cu gunoi de 
grajd douăzeci de hectare și au

IERI, ÎN JUDEȚUL ILFOV 20000
DE TINERI AU LUCRAT

colectat zece tone fier vechi. 
La Întreprinderea agricolă de 
stat tot eL tinerii. au recoltat 
zece tone de legume. Constantin 
Ursu. Maria și Marin Țogoie, 
Mihai Obrașcu, Ion lonescu. Pe
tre Burtișan, Nicolae Căpitanu, 
r lorica Zarafu, Ecaterina Da ia. 
Marinei Diță și Elena Găină 
sint doar cițiva dintre aceia care 
s-au evidențiat pentru activitatea 
depusă. pentru efortul materia
lizat in lucrări de bună calitate 
și în volum neobișnuit de mare.

O hartă a acțiunilor patriotice 
susținute ieri de către uteciștii 
Ilfovului coincide. de fapt, cu 
sceea a județului. Facem aceas
tă afirmație ținând seama că în 
absolut toate localitățile comite
tele U.T.C. au inițiat acțiuni de 
cuprindere pentru executarea lu
crărilor imperative din aceste 
zile. La Spanțov lucrarea ce a 
concentrat toate eforturile a fost 
transportul spre bazele de recep

tie a porumbului; la Chimogi, 
participarea uteciștilor s-a înre
gistrat îndeosebi in perimetrul 
întreprinderii agricole de stat la 
depănușarea porumbului și la 
transportul acestuia din cîmp 
spre stația de uscare a unită
ții. Peste două sute de autoca
mioane au efectuat ieri cu cițe 
un transport în plus față de zi
lele obișnuite, această reușită 
fiind dovada strădaniei uteciste. 
De asemenea, la Coșereni. Băr- 
cănești, Radovanu, Hotarele, 
Chiselei, Mănăstirea și Budești 
tinerii au participat la decolma- 
tarea canalelor de desecări și 
la transportul in cimp a gunoiu
lui de graid, la transportul po
rumbului La adăpost. La Axin- 
tele, Gîrbovi, Ciocănești. Creve- 
dia. Bolintin și Vinători, la Si- 
n.ești, Afumați, uteciștii au în
scris în bilanțul muncii lor rea
lizări excepționale. Peste trei 
sute de mecanizatori au arat și 
au participat la acțiunea speci
fică acestei toamne în județul 
Ilfov, de recuperare pentru pro
ducție a altor suprafețe de teren 
dintre cele scoase din circuit 
prin inundațiile din toamna și 
primăvara trecută. De fapt, la 
comandamentul județean al 
muncii patriotice au fost cen
tralizate cifrele redând efortu
rile de ieri ale uteciștilor ilfo- 
veni. Le transcriem: transportul
In baze a 1 415 tone porumb, 30 
tone orez și 14 tone floarea-soa- 
relui; recoltarea porumbului de 
pe 25 de hectare; executarea a- 
răturilor pe 260 hectare; trans
portul in cîmp a 533 tone gunoi 
de grajd; executarea a 70 559 
gropi pentru plantarea pomilor 
fructiferi î decolmatarea canale
lor de pe suprafețele dcsecate 
a căror lungime Însumează 13 100 
metri liniari; depozitarea a 1151 
tone furaje, recoltarea a trei 
tone ricin, curățirea islazurilor 
pe o suprafață de 180 de hectare 
și participarea pe șantierele a 
cinci obiective de construcții. 
Valoarea totală a lucrărilor exe- 
eutate ieri de către tineri însu
mează peste 310 000 lei.

SOLII CINTECULUI
SI DANSULUI
9

La Casa de cultură a Insti
tutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea a 
avut loc spectacolul susținut 
de ansamblul folcloric fin
landez TURUN KIIKURIT 
din orașul Turku.

Solii cîntecului și dansu
lui popular finlandez efec
tuează un turneu în țara 
noastră, ca răspuns la vizi
ta făcută anul trecut de An
samblul U.T.C. în palmare
sul formației din Turku, 
care are o vechime de 16 
ani și reprezintă organizația 
Uniunii Tineretului Demo
crat din. Finlanda, formația 
alcătuită din interpret! ama
tori, tineri muncitori și inte
lectuali, sînt înscrise 20 de 
turnee artistice efectuate în 
Cehoslovacia. U.R.S.S., Polo
nia, Olanda, Danemarca, Sue
dia, precum și numeroase 
premii și medalii obținute la p" 
festivalurile și concursurile 
internaționale ale tineretului.

Din frumosul program ar
tistic oferit de ansamblul 
folcloric TURUN KIIKURIT, 
al cărui regizor artistic șl 
coregraf este Paula Pojanen, 
iar dirijor al corului Otto > 
Ni colici, s-au remarcat ex
presivitatea și frumusețea

FINLANDEZ
melodică a sultei de dansuri 
și cîntece populare finlande
ze. estoniene și fino-suedeze.

Ca un omagiu adus mare
lui compozitor Jean Sibelius, 
corul a interpretat cantata 
„Flniandia* prezentînd astfel 
publicului nostru în primă 
audiție o lucrare corală de
mult devenită clasică.

De asemenea, de un deose
bit succes s-a bucurat ml- 
crorecitalul solistei Hell Kei- 
noneru

în cadrul programului a 
avut loc și o bogată trecere 
în revistă a costumelor popu
lare din toate regiunile Fin
landei, costumele fiind exe
cutate de tinerii membri al 
acestui ansamblu.

a. TUDOR

producția

CRONICA
Sîmbăti dimineața tovară

șul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
pe Pekka Saarnio, președin
tele Ligii Tineretului Demo
crat din Finlanda (S.D.N.L.) 
care însoțește Ansamblul fol
cloric al tineretului finlandez 
Turun Kiikurit în turneul 
Bău în tara noastră.

Cu acest prilej s-a realizat, 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească, un schimb de in
formații și păreri în legătură 
cu preocupările actuale ale 
celor două organizații, cu po
sibilitățile de dezvoltare a 
raporturilor de cooperare bi
laterală. precum șl cu privire 
la unele aspecte ale Mișcării 
Internaționala de Tineret.

*
Ieri a sosit !n Capitală e 

delegație a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
condusă de Roberto Viezzî, 
președintele Federației, care 
va efectua o vizită în țara 
noastră. La aeroportul inter
național București—Otopenl, 
delegația a fost salutată de 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Stmb&ta după amiază* tn 
amfiteatrul „Nicolae Titulea- 
ou" al Facultății de drept din 
București, a avut loe o adu
nare oons&craiă proclamării 
Independențe! Republicii

l-ffl I

u. .
Gulneea-Bissa-u, la care »u 
luat parte studențî români și 
străini din centrul universitar 
București.

Luind cuvîntul în numele 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, 
tovarășul Kalman Pwretai, 
leorctar al Consiliului 
U.A.S.C.R. a exprimat senti
mentele de profundă priete
nie și solidaritate ale studen
ților români eu lupta popoa
relor, tineretului și studen
ților din țările Africii, din 
celelalte țări Împotriva Im
perialismului, colonialismului 
si neocotoniallsmulul, pentru 
libertate șl Independenta na
țională, pace și progres.

„Constituirea primei Adu
nări Naționale Populare, spu
nea reprezentantul U.A.S.C.R. 
și proclamarea. Republicii 
Guineea-Bissau reprezintă 
o încununare a luptei eroice 
neînfricate a poporului gul- 
neez pentru libertate șl In
dependentă națională, pentru 
lichidarea dominației colo
niale. pentru o dezvoltare 
liberă de sine stătătoare pe 
calea progresului economie și 
social".

Despre semnificația procla
mări! Republicii Gulneea-BI- 
ssau a vorbit, de asemenea, 
Jewel Canlsius Knfandada, 
președintele Uniunii Studen
ților Africani din România.

FESTIVALUL ARTEI Șl CULTURII
(Lhmd't dai Twg D 

lor au toa 
competent < 

â pună îs

tele străaan.e; 
luate de jurii 
s-au strădui. s
r.ă talentul și munca celor maâ 
valoroși. 'După ce premise ss 
fost acord?.-r. aceșta a - ofer.’, 
un speotaroL 'ga’.a —- 
care a avut ioc dumir..?ă 
n-eață ta Ciubui TA’ 
mare de șpeciator a 
cu puternice aplauze pe ce. — ■ 
talentați so’.ișt: vocal.. ---
merUeii. pe coriști șj oe dar.-i- 
tor; din Canzaiă P—gra-r i
lor a încheia- Festivalul a --e 
și culturii tineritor tecurettoes- 
aflat Ia prima sa e±u?.
șurarea lui a oferit cu șigBilf 
prilejul unei analize a potabui- 
tâților existente in r-iș 
culturală artistică a : :
bucureșteni. precum ti a c ici 
mai potrivite inițiative puatiw 
activitatea vuitoare

în numerele următoare a> 
ziarului ne vojn K?upa

larg de ur.ele probleme ale miș- 
.stice a tineretului reie- 

kice «•_ din acest Festival. Pină 
Hunei vrem sâ ne exprimăm, pe 
scur- părerea că un asemenea 
festival — al tineretului bacn- 
reșteaa — prm însăși natura lu- 
crucilor ere o etalare a ceea ce 
»rezs mai bun, mai talentat, 
via-, realizat. Nu venim pe scenă 
Seri: d-pă o ma. minuțioasă, 
Breatahtlă «eleerie. Se va spune 
că Festivalul insusi este o se

jur in măsura in care 
ba de seiecsia operată la 
ceior maj rtxnL O presr- 

zxju r.șțVT&asâ deeH a-

ar.ta
ă mancă fi pasture m- 
oc la preaă^rea și des- 
a Ftyrivaluhii dar im 
enunța, chiar dacă pre- 
EHtal de cartare al or- 

aortsatoei'.cr. al tuturor parti^t- 
pa-fiter, la irieea că un Xcui* 
vai. Ce fi al amatorilor. projriO-

necesară.

rră

DISTINCȚIILE
CORURI : Lo< ui I < A'.e - 

tineretului. Locul II : Ltceul
Pedagogic, sector ~ : Locui 111 
Grupul școlar ..23 Augusrt 
..FORMAȚII VOCALE Locul 
I : Ateneul tineretului ți ..Me
nuet*, sector 8 ; Locu- III : 
Grupul vocal ai Clubului T. 4. 
FANFARÂ : Fanfara C M B al 
U.T.C., sector 3 (Ansamblul re
prezentativ de la Universal 
Club). Mențiuni : Costache Ro- 
dica solistă a grupului ..Menu
et* ; Corul grupului școlar Mi
nisterul Educației și învăță- 
mîntului sector 2. MUZICA 
POPULARA. Tarafuri : Locul
I : „Doina Bucureștiului* (an
samblul reprezentativ) ; Locul
II : Ateneul Tineretului. Men
țiune ; Grupul școlar Construc
ții. Soliști instrumentali : Lo
cul I : Emil Gâlățeanu (vioară)

Cornel 
. Locul

A te- 
ni : 

(țam-

:n

vează cu adevărat valorile nu
mai in măsura in care selectea- 

riguros. în al doilea rind, 
bucu- 
poate 
elevi-

dacă a fost al tineretului 
reștean, nu credem că se 
justifica slaba prezență a 
lor din licee și mai ales a stu
denților Capitalei. Știm, firește 
că aceștia au festivalurile lot 
nroprii. insă, dincolo de premii, 
distincții și mențiuni, o mani
festare culturală a tineretului 
bucureștean presupune, repetăm, 
o mobilizare și selecționare a 
to: ceea ce e;te mai bun» mai 
valoros. Si la plus s-ar fi putut 
astfel realiza un foarte util, ne
cesar. schimb de experiență. în 
fine, oare la un festival al ti
neretului burureștear.. chiar 
dacă sau eu atât mai mult cu 
eît e! este a! „artei amatoare*, 
n-ar fi fost potrivit să partici
pe. separat de aspectul premial, 
formații de tineri, de uteciști 
ate irtSLUiudoc profesioniste de 
Xpectaeole de muzică ? Aceste 
sugestii pentru viitoarele ediții 
nu sint insă de natură să mic
șoreze valoarea a ceea ce s-a 
flbcuț deocamdată : prima ediție 
a Festivalului artei fi culturii 
tineretului bucureștean consti
tuie, în limitele In care a fost 
conceput un succes.

GH. BRAD

adre- 
— ------ „Zin-

_ __ _ . din Pitești unde 
funcționează trei ateliere : de 
repansat, croitorie 
și stenodactilografie, 
activitatea a reînceput în ur
mă cu trei săptămâni, fără o 
prealabilă perioadă de adaptare 
pentru că aici se continuau me
seriile începute în urmă cu 
trei ani.

Pe elevele anilor III A și III 
G le-am intilnit in atelierul de 
repansat, unde corectau mate
rialul textil sosit de la „Arge
șana*4, întreprindere care patro
nează atelierul. în fața unei 
mese de lucru reglementar în
clinată. fiecare elevă folosește 
în cadrul operațiilor de co
rectat o trusă de instrumente. 
Norma zilnică 12 m. de țesă
tură. Dar, așa cum am aflat de 
la tovarășa Oprescu Elena, de
legată de întreprindere pentru 
instruirea elevelor în meseria 
de repansatoare „fiecare elevă 
depășește această normă pentru 
că au deprins deja meseria. 
Este de fapt al treilea an de 
practică în acest atelier : și-au 
însușit de acum îndemînarea și

De eurind, ne-am 
sat elevelor din Liceul 
ca Golescu"

artizanat 
în toate

priceperea unei muncitoare ca
lificate. Planul de producția 
realizat în atelierul de repan- 
sat de către elevele foștilor ani 
IV, de exemplu, a fost evaluat 
la 50 000 lei. Nume ca Stânescu 
Viorica, Vasiliu Dana, figurează 
din această toamnă alături de 
cele ale muncitoarelor între
prinderii „Argeșana".

Aici în atelierul de repansat 
ca și in cei de croitorie — artt. 
zanat practica și-a atins scopul 
propus : deprinderea meseriilor 
în decursul a doi sau trei ani 
de activitate. O grupă de eleve 
din anul III E avea oră de 
practică în atelierul de steno. 
De ia Cojocaru Elena, directoa
rea microintreprinderil „Tehno- 
prod“ din liceu și elevă, în a- 
celași timp, am aflat „istoricul* 
atelierelor, rostui organizării 
brigăzilor și secțiilor. „Preocu
parea numărul unu a conduce
rii microintreprinderil noastre 
este bunul mers al practicii. De 
aceea, am inițiat de curînd un 
control de calitate in cadrul a- 
telierelor din școală iar săptă
mâna- viitoare vom începe de
plasările la locurile de practică 

liceului :

Ateneul Tineretului. < 
Zgîncă (nai), Clubul T 4. 
II : Marian Bucur (nai) 
neul Tineretului. Locul 
Constantin Dumitrache 
bal). Clubul T 4. Mențiune • 
Stan Aurelian (acordeon) Grup 
școlar „23 August*. Soliști vo
cali : Locul I : Maria Dragomi- 
riu, Ateneul Tineretului ; Locul 
II : Anișoara Dinulescu, Ecran 
club și Doina Brinduș. Igiena 
sector 6. Locul III : Mariana 
lonescu. Ecran club și Elena 
Semenescu. Club T 4 : Mențiu
ne : Maria Butnaru — I.T.B. : 
Vasile Topirceanu. Modern Club 
Ion. Universal Club. ANSAM
BLURI FOLCLORICE. Locul I : 
..Doina Bucureștiului". Club T4. 
Locul II : Ansamblul ..Bucur". 
Modern club. Formații folclori
ce. Locul I: Grupul școlar . 23 
August". Locul II Grupul școlar 
Construcții și „Vulcan" pentru 
suita din Năsaud. Locul III : A- 
teneul tineretului. Mențiuni : 
..Finanțe-Bănci". „Arta Grafică* 
si ..Flacăra roșie" DANS MO
DERN. Locul I : Clubul T4. for
mația de dans modern. Locul 
II : „Deservirea", ..Alb si ne
gru". Locul III : Ateneul Tine
retului. Mențiunea snecială a 
juriului : Liceul „Aurel Vlaicu" 
pentru numărul de gimnastică 
modernă eu corzi. MUZICA U- 
SOARA. Formații orchestrate : 
Locul I : „Memphis". Modern 
club, sector 4 $i ..Jupiter". Casa 
de cultură, sector 6. Locul II : 
..Marochinerii". ..sectorul 2 : „E- 
lectro-grup". sector 2 : ..Univer
sal-grup". sector 3. Locul III : 
..Ecran club", sector 7 : Ateneul 
tineretului, formația Artis, «er- 
tor 1 : „Cristal" — Uzina „23 
August", sectorul 3 : Grupul 
școlar ..Republica" sectorul 3. 
Mențiuni : „Ritmic" Club T4. 
sector 4 : „Tehnometalica" sec
tor 6 : CIACUT. sector 8 : 
I.M.U.C.. sector 5. Mențiuni 
aneciale pentru Instrumentist? : 
Alex. Georgescu (muzicuță) 
sector '6 : Paraschîv Malcan (ba
terie) sector 8 ; Florian Dinu 
(chitară bas) sector 8 : Petre 
Spătaru (trompetă) I.M.U.C. 
sector 5. Soliști vocali. Locul I : 
Doru Bigan — Universal club.

s^rtor 3 : Mante» Serbau — 
. Rr.nne- Club TU Locul II : 
Dorina Lăcâriu. Eras club sec
tor 7 : Sartaa Aliman. Tthaic 
club, sector 5 : Ion Nicdescu. 
Casa ce cu’.iură sector 6. Locul 

Nineta Era — LM.U.C..
se-cw 5 ; Iriaa Alecu — .JUx- 
rr.ie- ciob TA Marian Petre, 
sector 5 : Chila Comtantinescu 
— Universal club, sector 3; 
Victor lonescu — sector 8 
(..Memphis-). Mențiuni : Ion 
B’.gu — Tehnie club, sector 5, 
Amoaneta NeaoiUL Casa de cul
tură a sectorului 6. Daniela Ci- 
resaru — ..Autobuzul*, sector
5 . Nelu Robu — LM-U.C- sec
tor 5. Lucia Alexandru. Ateneul 
t.neretului ; Lucian Bogdan 
..Dîmbovița" sector 5. BRIG A ZI 
ARTISTICE DE AGITAȚIE.

Locul I : I.T.B.. ..Inox* : Locul 
• II : Casa de cultură a sectoru

lui 6 ; Tehnometaiica ; Locul 
III : Universal club. ..Flacăra 
roșie*. Mențiuni : Clubul T4. 
Fabrica de nasturi. ..Luceafă
rul*. Tehnic dub. Ateneul tine
relului. FOTOGRAFIE ARTIS
TICA, Locul I : „Ecran club* ; 
Locul II : Tehnic club (C. Ca- 
listru). Locui III : Clubul T4 
(Ioana Sandu) Mențiuni : Teh- 
nic-chib (Eug. lonescu). Clu
bul T4 (Eug. Cristea). sector 2 
(Dan Buna) : ..Telefoane*.
ARTA PLASTICA. Locul I : I- 
rina Mimov (..Portret*). Teh- 
nic-club. Locul II : Emil Du- 
haniuc (..ComDoziție*4). Ateneul 
Tineretului: Locul III: Dorel 
Zaica („Computer"). Tehnic 
club. Mențiuni : Mariana Bu- 
zea. Tehnic club : Ion Dreotu. 
Tehnic club : Dan Enescu. Teh
nie club : Ana Hariton. Ateneul 
tineretului. FILM. Locul I : fil
mele ..Metamorfoza deșeurilor 
de metal" si ..împușcătura* re
alizator : Corneliu Dimitriu de 
la Ecran club. Locul II : Cine- 
clubul ..Vulcan". Mențiuni „Flo
rile tinereții". Cineclub sector
6 ..A gîndi. a munci, a trăi" —
cineclubul uzinelor ..Electroni
ca" : Diploma Eeran-util cin ra
matorilor : C. Coman. St. Hu- 
măilă do la Ecran club. D. Ior- 
sa — Cine-club ..Electronica". 
TEATRU. Locul I : „Pasiune
plus rațiune" Tehnic club și 
..Justiție" — Universal club ; 
Locul II : „Tinerețe" — Casa 
de cultură a sectorului 6 si ..La 
revedere Florentina" — Ate
neul tineretului. Locul III : „I- 
deie“ — Universal club. Recita
tori : lectori artistici. Locul I : 
Ana Maria Gheorghiu și Maria
na Aorozeanu. Locul II : Gh. 
Toronoc. Ateneul tineretului. 
Locul III : Rodica Ispravnic și 
Șt. Humăială. Ecran club. Diplo
me de interpretare : Aurel Du
mitrescu. Cornel Velescu. 
Șa.va, Florin Stăneseu. 1 
prețî individuali : Ana 
Gheorghiu. nremtal T 
Bondea, premiul II. Gh. 
ropoc. Rodica Ispravnic.
Humăială. premiul III : Adrian 
Călătorescu ci Florin Filip, 
mențiuni.

Gh. 
Inter- 
Maria 
Petre 

. To- 
St.

IMPORTANTE REALIZĂRI
pini In prezent. Firesc. întii 
i-a retezat risipa dar aata nu a 
părut totuși deajuns în duda 
faptului că instalațiile sînt aici 
de Înaltă tehnicitate, băieții au 
hotărit că totul 
perfecționat, li 
consumului de 
energie poate ___
ceput cu restudierea proceselor 
tehnologice intr-un astfel de 
scop din Inima uzinei de la ser
viciul mecano-energetic și a 
continuat acum in toate secțiile. 
Rezultatele obținute sînt peste 
prevederile angajamentului ini
țial. Spiritul gospodăresc și-a 
spus cuvin tul ai in aceeași mă
sură si gîr.direa tehnică a tine
rilor. îndeosebi a celor de la 
serviciul deja menționat. între 
care : Ion Hodonoabă. Petre 
Huțanu, Mihalache Traian și 
Constan dache Nioolai se nu
mără la loc de frunte în reali
zarea economiilor de 90.000 m.c. 
de abur tehnologic. Despre ini
țiative și rezultate similare ne 
informa și tovarășul Vasile Ga- 
vrilescu. secretarul organizației

poate fi totuși 
că ștacheta 

carburanți si 
ooborî. S-a ln-

U.T.C. de la secția utilaj trans
port în cadrul Trustului jude
țean de construcții Iași. ..Noi, 
spunea el, deservim tot trustul 
și consumăm uneori mai multi 
carburanți decît curge apă vara 
pa Bahlui. Nu se putea să nu 
intervenim. Stabilirea unor con
sumuri specifice reale a fost 
una âintre intervențiile noastre 
cele mai severe și mature. în 
prezent cele 60 tone de benzină 
economisite dovedesc că se poa
te. Trustul de construcții in
dustriale Iași se mîndrește as
tăzi cu o intervenție similară 
a organizației U.T.C. prin care 
s-a pus capăt risipei și electri
cității și e-a ajuns datorită ti
nerilor după cum ne spunea 
Ion Vizitiu, secretarul organiza
ției de tineret la Șantierul nr. 1, 
la o realizare și utilizare strân
să a acesteia în raport cu stric
tul necesar al punctelor de lu
cru și spațiilor sociale de servi
cii. Economiile lunare de aici 
sint de 16.000 lei. O cifră mică 
dar care conține în ea lumină 
multă.

REDUCEREA CONSUMURILOR
mentul cheie utilizat în găsirea 
pentru proiecte a unui număr 
mare de variante, din care să 
se aleagă soluțiile optime atît- 
din punct de vedere tehnic cit 
și economic. în cadrul servicii
lor de analiză ale centrului de 
caicul, cu sprijinul celorlalți 
proiectanți din institut, au fost 
create metodologii, algoritme și 
programe pentru calculul re
gimurilor staționare și dinamice, 
pentru conducerea prin dispecer 
a sistemului electroenergetic. în 
mod 
sînt 
tineri

deosebit, aceste lucrări 
executate de colective de 
iar rezultatele lor se re-

flectă nemijlocit în studiile ce 
vizează economisirea combusti
bilului primar și a energiei 
electrice. Din inițiativa organi
zației U.T.C. nu peste mult 
timp, se va organiza in institut 
un simpozion pe probleme de 
utilizarea tehnicii electronice de 
calcul în proiectare. ..Ne propu
nem — a ținut să precizeze ing. 
Emanoil Crainic — nu atît să 
prezentăm realizările în acest 
domeniu, cît mai ales să depis
tăm acele laturi. activități și 
probleme ale proiectării din 
institut. în oare calculatorul nu 
și-a spus încă ultimul cuvînt“.

OGOARELE
terenurile destinate culturilor 
tehnice. Mai bine de un sfert 
din această cantitate este rodul 
muncii uteciștilor ; în acest sens 
evidențiindu-se organizațiile din 
comunele Ștefan cel Mare, Izbi- 
ceni, Studina, Orlea, Băbiciu, 
Străjer ești șl Traianu, Acțiunea

continuă nu numai în aceste 
unități dar și în celelalte.

La Greci, Brîncoveni, Brasta- 
văț. Bobioești, Leotești. Doba, 
Slătioara, Văleni, Corbu si Pia- 
tra-Sat uteciștii au deschis — 
sau vor organiza încă din a- 
ceastă săptămînă — șantiere ale 
muncii patriotice vizînd «pori-

rea rodniciei pământului prin lu
crările de desecare ce le execu
tă. O mie de hectare vor însu
ma aceste șantiere. La cazma 
sau sprijiniți de către mecani
zatori, tinerii vor deschide cana
le însumând peste o sută de ki
lometri. vor fertiliza cu gunoi 
de graid întreaga suprafață și 
vor administra amendamente 
cal car oase. Aceste o mie de hec
tare precum și alte o mie o sută 
cincizeci de hectare ce vor fi 
amenajate pentru irigații cu po
sibilități locale vor fi lucrate 
de către tineri un an agricol, 
recoltele medii preconizate fiind 
la cote maxime. Reușita este a- 
sigurată prin supravegherea 
tehnică continuă ce o asigură 
atît specialiștii din unitățile a- 
gricole cit și cei de la Direcția 
generală județeană a agricultu
rii, industria alimentară și ape
lor și de la stațiunile experi
mentale apropiate. Strădania 
generală ce se constată acum in 
județul Olt pentru ca anul 1974 
să fie un an al producțiilor re
cord, este sprijinită de către 
uteciști și printr-o preocupare 
multiplă pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale. Pină 
acum in raza a peste zece sta
țiuni pentru mecanizarea agri
culturii au fost organizate 
cursuri de învățarea . conducerii 
tractorului urmate de către ti
neri și tinere din unitățile a- 
gricole. La S.M.A. Vișina, di
rectorul acesteia, inginerul Ion 
Florea, împreună cu comitetul 
U.T.C. a hotărit ca această școa
lă de deprindere a conducerii 
tractorului și de folosirea mași
nilor agricole să se desfășoare 
direct în cîmp, acolo unde trac
toarele au plan de producție în 
aceste zile. Alături de fiecare 
mecanizator utecist lucrează un 
tînăr al satului. Prin rezultatele 
bune ce le asigură, această ini
țiativă se impune generalizată. 
De asemenea, la Liceul agricol 
Caracal, la Școala profesională 
de îmbunătățiri funciare Corabia 
și la Școala profesională de me
canici agricoli Balș comitetele 
U.T.C. au încheiat acțiunea de 
recrutare a celor două sute de 
elevi ce se vor pregăti in me
seria de motopompiști ; de trei 
ori pe săptămînă, in timpul li
ber, urmând cursurile teoretice 
și de deprinderi practice în ca
drul atelierelor școlii. La Liceul 
agricol din Slatina, toți elevii — 
băipți și fete — deprind mese
ria de mecanizator. Ca urmare, 
orele de practică le desfășoară 
lucrând la executarea arăturilor, 
cu tractoarele școlii, ■ pe mai 
bine de o sută de hectare ale 
cooperativelor agricole din apro
piere ; cunoștințele permițîndu-

le, totodată, practicarea acestei 
meserii ca schimburi pe tractoa
re, pe toată perioada vacanțe
lor din anul viitor.

Dezbaterile vii din adunările 
generale au avut ca efect antre
narea unui mare număr de ti
neri din cooperativele agricole 
și din stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii la rezolvarea 
complexului de probleme agro
tehnice pe terenurile arondate 
în cadrul întreprinderilor eco
nomice legumicole. Nivelarea a- 
cestor suprafețe, îmbunătățirea 
rețelei pentru irigații, fertiliza
rea și pregătirea răsadnițelor sint 
acum la ordinea zilei, pe fron
tul executării acestor lucrări a- 
flindu-se înrolați cîteva mii de 
uteciști. Asemănător lor, în zoo
tehnia județului lucrează încă 
șase sute de uteciști ce au de
butat în profesie in toamna a- 
ceasta. Mulți dintre ei lucrează 
cu realizări bune ; toți însă sint 
elevi ai cursurilor organizate 
pentru însușirea temeinică a 
meseriei. De reținut ambiția lor 
de a spori suprafețele destinate 
bazei furajere prin luarea în 
cultură a terenurilor pînă acum 
necultivate. Acțiunea de identi
ficare, ce a antrenat nu numai 
pe membrii comitetelor U.T.C. 
dar și pe specialiștii din coope-

CÎTEVA ARGUMENTE

rative, a evidențiat posibilitățile 
de cîștigare la producție a unor 
suprafețe care, însumează la ni
velul județului, peste 300 de hec
tare. Aceste suprafețe vor fi a- 
rate, după cum dau asigurări 
mecanizatorii uteciști, numai de 
către ei și cu combustibil eco
nomisit. încă o sută de tractoa
re a căror viață productivă re
clamă casarea vor fi păstrate în 
producție prin recondițlonarea 
lor de către uteciști. Șase sute 
de tineri lucrează acum, para
lel cu executarea arăturilor de 
toamnă, la recondițlonarea a- 
cestor tractoare. Și, peste tot 
se fac pregătiri în vederea lan
sării concursului, „Cine știe a- 
gricultură. cîștigă* ce va fi orga
nizat pentru toți tinerii din a- 
gricultura județului ; comitetul 
județean U.T.C. împreună cu 
organele agricole locale pun la 
punct — în funcție și de soli
citările comitetelor comunale 
U.T.C. — traseele unor schim
buri de experiență la nivelul 
consiliilor intercooperatiste care 
includ nu numai cooperativele 
agricole fruntașe dar și stațiu
nile, întreprinderile experimen
tale, întreprinderile agricole de 
stat și fermele didactice ale 
Institutului agronomic din Cra
iova.

ta nu știu de când. Propunerile 
noastre au fost susținute de că
tre tovarășul Miklos în plenarele 
comitetului comunal de partid, 
în sesiunile consiliului popular. 
Curînd. după aceea, ne-am apu
cat de treabă. Grajdul de care 
aminteam se numește acum club 
sportiv, și își merită numele, și 
impteună cu fosta grădină for
mează complexul sportiv, care 
a găzduit nu de mult, faza ju
dețeană a Cupei tineretului de la 
sate. Despre condițiile în care 
s-a desfășurat această competi
ție vorbește și diploma pentru 
..cel mai bun organizator" pri
mită de comitetul comunal 
U.T.C.’ din partea organelor ju
dețene .

— Ceea ce îmi place, și nu nu
mai mie, ci . majorității uteciș
tilor, declara Eva Balazs, la to
varășul Miklos, este faptul că 
ședințele organizației noastre 
sînt scurte. Nu ne lăudăm prea 
mult în ședințe. De fapt, dacă 
acceptăm faptul că în ședințe 
se discută, atunci aceste șe
dințe se fac pe stradă, la club, 
la căminul cultural și chiar la 
cofetăria, acolo unda secretarul

are prilejul să-i întîlnească 
tineri. Așa că. într-o ședință 
organizație, știind ce vor tinerii, 
cunoscîndu-le punctul de vedere 
într-o problemă sau alta, propu
nerile sînt dezvăluite tuturor și 
se stabilesc măsuri concrete 
pentru însuflețirea lor. Un ti- 
năr trăiește viața de organiza
ție prin participarea la acțiunile 
initiate.

Dacă am adăuga .după toate 
cele spuse, că tinerii de aici au 
împădurit anul acesta 3 hectare, 
că au adunat și predat ICM-ului 
8 tone deșeuri metalice, că au 
predat peste 1 000 bucăți am
balaje de sticlă, ori, că au par
ticipat la excursii, tot nu s-ar 
contura în întregime portretul 
organizației. Precizările ar ar
gumenta însă o dată mai mult 
prezența tinerilor pe cîmp, în 
campaniile agricole, la î'idicarea 
unor edificii de interes obștesc, 
în viața culturală și economică 
a comunei. Aceasta este oglin
da organizației U.T.C. și în ea 
se descifrează, convingător și 
chipul secretarului, ale cărui 
merite în fiecare din aceste rea
lizări sînt recunoscute nu numai 
de tinerii comunei.

pe 
de

C.P.L., F.M.E. și I.C.I.L., adică 
acolo unde lucrează in mare 
parte elevele anilor I și cele 
de la clasele speciale.

Din cuvintele „directoarei* șl 
a colegelor sale, muncitoare cil 
matricolă școlară la microîntre- 
prinderea Liceului „Zinca Go- 
lescu* am înțeles că activitatea 
atelierului școlar în urma re
profilărilor au cultivat în. mod 
constant dorința de muncă, a 
oferit satisfacții dezvăluind în 
același timp înțelesul unor ne
cesități mature.

Ce fac elevele la orele de 
Sractică pe care le efectuează 

i afara școlii, la Grupul in
dustrial Petrochimic, la Sane
pid sau în alte locuri ? Ce au 
făcut anul trecut ? Cum au în
ceput activitatea productivă din 
acest an ? Am consemnat două 
dintre răspunsurile la aceste 
întrebări — pe cele ale elevi
lor de la clasele speciale. Ursu 
Mihaela din 
specială de 
practică anul 
„Am fost repartizate aici ți- 
nîndu-se seama de faptul că 
slntem o clasă specială de chi
mie. Ni s-a pus la dispoziție 
un laborator modem, devenit 
apoi atelier școlar. înzestrat cu 
aparate noi pe care credeam că 
vom tace multe, multe expe
riențe. De fapt aceste promi
siuni nu puteau fi realizate. 
Exista un singur aparat de ti- 
trare, de exemplu, tar noi eram 
28. La fel s-a Întâmplat și cu 
balanța analitică. In această si
tuație s-a hotărit că ar fi mai 
bine că vizităm combinatul în 
zilele de practică. Și astfel, 
timp de trei trimestre am viz^k 
tat acest obiectiv. Nedumeriri 
noastră a fost cu etft mai mare 
cu cît în școală avem un Labo
rator de chimie bine dotat unde 
am fi avut de Învățat mult mal 
mult. Pentru anul acesta ni 
s-au făcut alte promisiuni. însă, 
de două săptămâni, mergem 
pînă la G.I.P. în speranța că a 
fost încheiat contractul între 
școală și această întreprindere. 
Orele de practică pierdute cu 
aceste deplasări fără rost, ne-ar 
fi fost de un real folos cu atît 
mai mult cu cît am început chi
mia organică, adică am intrat 
în domeniul producției între
prinderii care ne patronea
ză". într-o situație asemă
nătoare. se află și elevele anului 
III D, clasă specială de biologie, 
care anul trecut au făcut 
practică la Sanepidul din muni
cipiu. „Aici — ne spune Po
pescu Georgeta — primeam 
multe informații din materia 
de specialitate, dar nu am reu
șit să le probăm vreodată ti 
laborator. Multe dintre noi 
și-au ales o meserie legată de 
pregătirea de acum. Desigur 
că contactele cu laboratoarele 
Sanepidului ar fi fost mult mai 
fructuoase dacă, concomitent 
cu plusul de informații, ele 
ne-ar fi facilitat analiza diferi
telor culturi la microscop, reac
țiile pe care le declanșează. La
boratorul dispunea de un sin
gur microScop ; nu puteam să 
urmărim, să facem și să refa
cem respectivele reacții. Labora
torul nostru de biologie este 
dotat cu un număr mult mai 
mare de aparate. Iată de ce ac
tivitatea noastră practică și_ar 
fi găisit o ambianță mult mai 
adecvată în laboratorul școlii*.

La Liceul de cultură generală 
„Zinca Golescu" din Pitești 
funcționează laboratoare de fi
zică, chimie, biologie, modeme, 
bine dotate. constituind deci 
cadrul adecvat desfășurării 
practicii de specialitate. Ne în
trebăm atunci de ce s-a făcut 
transferul elevilor în întreprin
deri unde condițiile îi privează 
de un contact direct cu munca? 
Iar dacă s-a hotărît ca practica 
să se desfășoare în cadrul în
treprinderilor patronatoare de 
ce nu s-au luat măsuri ca rela
țiile acestora cu liceul să depă
șească formalismul ?

anul IV I, clasă 
chimie, a făcut 
trecut la G.I.P,

ELENA RUBELI
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0 ETAPA CEVAFOTBAL

La Izvorul Mureșului RUGBI în partida de la Valence,

MAI INTERESANTA

Atunci cînd trebuie
Așadar, după ce ultima și fragila »perar.;ă — 

atima lntr-un fir de păr — calificarea echipei 
noastre la turneul final al C.M. de fotbal s-a 
■pulberar, iată că nici echipele de club care 
mai rămăseseră să ne reprezinte in „cupele eu
ropene" n-au avut o soartă mai bună. Pr.r. eli
minarea lor de miercuri, intrăm in apăsătorul 
anonimat Vom lip*’, de la corirur.-.kr. le de 
elită. Nu «întem lingurii, ne consolăm că aceeași 
soartă au împărtășit-o £:e echipe redutabile 
de pe continentul nostru : Ar.glia. Cehoslovacia, 
Portugalia, Ungaria ș.a. Dacă aceasta poate fi 
o consolare. Adevărul simplu este că r.u ne-am 
pregătit cum trebuie, serios, responsabil — cum 
au făcut-o alții — pentru realizarea calificării. 
Astfel am ajuns să sperăm, să mizăm prea mult 
pe jocul întimplăr.i. Dezamăgiri, chiar dacă nu 
de aceleași proporții, ne-au adus «i Dinamo și 
Universitatea Craiova care au fost eliminate, 
ușor, în turul do: al competițiilor europene. Du
pă evoluția bună de la Madrid a dinamoviștilor 
mulți înclină să creadă că a fost o neșansă 
ieșirea din „C.C.E.". Asta este o judecată de 
suporter, de microbist, Dinamo, ca și Universi
tatea Craiova, au părăsit competițiile de elită 
prematur pentru că valoarea ior nu le permite 
mai mult O echipă bună joacă bine atunci cînd 
trebuie. Mersi celor care joacă bine cind șan
sele sint pierdute. (Vezi naționala cu Finlanda 
la București 9—0 : vezi Dinamo, miercuri, la 
Madrid 2—2). Cui țin de cald victoriile 
rezultatele în asemenea situații ? Sigur, acest 
subiect — cum ne pregătim pentru confruntă., 
rile internaționale ? — merită și trebuie să fie 
discutat, analizat pe larg. încheierea acestui ca„ 
nitol ne dă răgazul și liniștea să ne ocupăm de 

'•ft'oblemele fotbalului in viziunea unei alte con
cepții, unor alte principii și idei moderne, e- 
ficace ce se vor dovedi mai viabile. Un lucru 
nu trebuie uitat : că la recor^trucția echipei na
ționale trebuie pornit de la baza piramidei unde 
se află copiii, juniorii, tineretul

Dar să revenim la etapă. Pe stadionul .,23 
August”, ne_am reintîlnri. pe un timo admira, 
bil în prezența unui public entuziast — pesta 
50W0 — la un cuplaj interesant si megal. în 
prima partidă am văzut două echipe modes:?. 
Rapid și Sportul studențesc, cu un ușor ascen
dent de formă și ambiție, pentru ultima, ascen
dent care avea să se și materializeze în fina
lul primei reprize cind Ciodrian Înscrie datorită 
intervenției greșite a lui Răducanu, mai mul: 
spectator, decît apărător. în această fază. Re
priza a doua îi scoate la atac pe rapidiști. Și 
de aici ne-au apărut două idei clare : studen
ții, împinși și de „dezmorțeala” adversarilor la 
defensivă, vor să păstreze două puncte într-un 
meci in... deplasare, iar feroviarii vor sa recu
pereze terenul pierdut și să înlăture o situație 
care ar putea să devină — și a devenit deja — 
critică, dramatică. Din cele două tendințe, s-a 
născut o luptă oarbă. Au fost momente cînd 
toți jucătorii se aflau grupați în careul lui Su„ 
ciu. Lipsa de luciditate și de joc exact, n-a dus

ta nici un rezultat. Ba, chiar, cea mai mare oca
zie de a Înscrie o au în această parte a meciu
lui, studenții : Leșeanu scapă, pe contraatac, 
pasează In fața lui Răducanu și Cas&ai nepăz.t, 
de la 2—3 metri trimite peste poartă, ciad Ră_ 
ducanu ar fi fost din nou «unp.u spectator. Și, 
totuși, situația s-ar C putut întoarce intrucltva, 
dacă. In ultimul minut (1 T) umgaa trtmisă cu 
capul de Marin Fiorin. Lncr-o nouă Învălmă
șeală a disperării, n-ar fi lovit bara 1 Nks o 
concepție și idee clară de Joc, multă risipă 
de energie, mult haoe pe teren, foarte puțin 
fotbal.

-Al doilea meet al cuplajului a avut mat multă 
culoare, mai mult di na t rm. Cei puțin la înce
put cînd ambele format:; arătau o mare pofta 
ti ambiție de ioc. Dumitru. în revenire — »utu- 
r.le Im au recăpătat forță st nrecixie — «cap* 
de sub supravegherea apârir.i c.tamo riște » 
nu-1 iartă oe Cavad izwcrifnd spectaculos. Acțiu
nile se succed de la o poartă la alta cu repezi
ciune. dar mal păună clamata. în minutul 25 
Dudu Georgescu ne oblică eă-1 aplaudăm - pe 
Iordache care are un reflex extraordinar la o 
lovitură cu capul a acestuia de la numai 5—5 
metri. în meciul acesta am fi văzut faze și go
luri »i mai electrizante dacă jucătorii a.T.belor 
formații ar fi avut o privire de ansamblu, s-ar 
fi uitat unde și cind se ooa'-e da o pasă decisi
vă. în repriza a doua s-a 4ucat si mai viguros. 
Steaua fiind cea care a condus „ostilitățile". Su
perioritatea ei — efect al forului bun practicat, 
în special. de mijlocași; Dumitru si Dumiuiu 
IV — se concretizează Drintr-un nou gol datorat 
lui Pantea. Militarii, a căror evoluție a fost mar
cată de un Îmbucurător reviriment. mai ratează 
ci lev a ocazii de toL Si astfel campioni: pierd 
un meci de orgoliu r rivalitate tradițională, 
poate si pentru că erau obosiți, de si după me
ciul de la Madrid, dar r. pentru că Dinu a gre
șit prea muît — ca de obicei in ultima vreme — 
pentru că Radu Nunweiiler Intirrie fazele, pen
tru câ Lucescu — singurul jucător mai con
structiv al echipei — si Moldovan prelungesc 
driblingul...

Trecind pe celelalte meridiane ale etapei tre
buie sâ remarcăm noua victorie, in declasare
— deși un festiva! de soluri nu implică înde
obște si fotbal de calitate — a echipei oltene. 
Rămine. în continuare, o echipă de regularitate, 
destul de solitară în campionatul nostru. Re
gretăm. sincer, că eforturile si calitățile ei nu 
au ai’dtat-o să urce mai sus în ierarhia euro
peană. încolo, semnalăm ..recescoocr.rea" Jiului 
fii a percutantului său atacant — Multescu (trei 
goluri) constanța de metronom a feroviarului 
clujean Adam — a înscris două goluri lui F.C. 
Argeș ( ! ?) una din revelațiile ultimelor etape
— punctul mare realizat de Politehnica Timi
șoara la Reșița după ce a fost condusă cu două 
goluri și rostogolirea, fără obstacol, pe tobogan, 
a Petrolului. în rest, rezultate scontate, firești.

V. CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
RAPID — SP. STUDENȚESC 

0—1 (0—1). Unicul gol a fost 
marcat de Ciocirlan, în prima re
priză min. 43). STEAUA — DI
NAMO 2—0 (1—0). Au marcat 
Dumitru (min. 11) și Pantea 
(min. 54). S.C.BACĂU — UNIV. 
CRAIOVA 3-4 (1—2). Gaz
dele au deschis scorul prin Vă
taf u (min. 6), după care studen
ții craioveni au înscris patru go
luri prin Marcu (min. 16), Bă
lan (min. 36) și Țarălungă. de 
două ori (min. 59 și min. 89). 
Pană (min. 71) și Munteanu 
(min. 77) au redus din handi
cap. C.F.R. CLUJ — F.C. AR
GEȘ 2—0 (0—0); Cele două go
luri au fost marcate de Adam 
(in min. 58. din 11 m. și min. 69).

F.C. CONSTANTA — POLI. 
LAȘI 2—0 (2—0). Au marcat Măr- 
culescu (min. 21) și Caraman 
(min. 28). U.T. ARAD — „U“ 
CLUJ 1—0 (1—0) A înscris Bro- 
șovschi, în min. 16. STEAGUL 
ROȘU — PETROLUL 3—0 (2—0). 
Au marcat Mateescu. de două 
ori (min. 34 și min. 88) și An
gliei (min. 40). JIUL — A.S.A. 
TG. MUREȘ 4—0 (0-0). Mul- 
țescu, (în min. 56 min. 67 și 
min. 81) și Roznai (min. 78). 
C.S.M. REȘIȚA — POLI. TIMI
ȘOARA 2—2 (1—0). Au marcat, 
în ordine. Pușcaș (min. 33). Nes
terovic! (min. 66). pentru gazde 
și Bungău (min. 73). Dașcu 
(min. 80) pentru timișoreni.

CLASAMENT
Univ. Craiova 13 9 3 1 28—13 21
F.C. Constanța 13 t 2 3 24—13 lfi
C.S.M. Reșița 13 5 5 3 22—16 15
Steaua 13 C 2 5 18—14 14
„U- Cluj 13 fi 2 3 13—lfi 14
Dinamo 13 fi 2 S lfi—17 14
F.C. Argeș 13 fi 2 5 21—» 14
Sp. studențesc 13 « 1 4 2»—15 13
Steagul roșu 13 5 I S 12—11 13
Jiul 13 5 2 < 17—14 12
Poli. Timișoara 13 4 4 3 11—13 12
A.S.A. Tg M. 13 5 2 fi lfi—25 12
C.F.R. Cluj 13 5 1 fi 17—» 72
Rapid 13 4 3 • 14—17 11
U.T.A. 13 S 1 7 13—19 11
Poli. Uși 13 S 1 T 11—17 11
S C. Bacău 13 4 1 fi 17—24 •
Petrolul 13 3 3 fi 11—» fi

(Urmare din I)

Etapa viitoare
Universitatea Craiova - GS.M.

Reșița ; A.S.A. Tg. Mureș - Spor
tul Studențesc ; „U" Cluj - Jiuli 
Politehnica Timișoara — Rapid t 
Petrolul - F. Q Constanța ; Stea
ua — C.F.R. Cluj; Politehnica lași 
— Steagul roșu ; F. C. Argeș — 
U.T.A. ; Dinamo — S. G Bacâu.

DIVIZIA B
SERIA I

Celuloza Călărași — Cea
hlăul P. Neamț 0—2 ; Me
talul Plopeni — Știința Ba
cău 3—0 ; Viitorul Vaslui — 
Gloria Buzău 1—0 ; F.C. Ga
lați — Oțelul Galați 2—0 ; 
C.S.M. Suceava — Victoria 
Roman 2—0 ; Progresul Bră
ila — Caraiman Bușteni 
1—0 ; Petrolul Moinești — 
Metalul Mija 0—0 : C.S.U. 
Galați — Constructorul Ga
lați 2—1 ; C.F.R. Pașcani — 
Delta Tulcea 1—0.
SERIA n

Electroputere Craiova — 
Metalul Drobeta 3—0 ; Du
nărea Giurgiu — C.S. Tîrgo- 
viște 2—1 ; Dinamo Slatina
— Gaz Metan Mediaș 1—0 ; 
Tractorul Brașov — Metrom 
Brașov 2—1 ; Ș.N. Oltenița
— Carpați Brașov 4—0 ; Ni- 
tramonia Făgăraș — Progre
sul București 2—0 ; Chimia 
Rm. Vilcea — Minerul Mo- 
tru 2—1 : Metalul Buc. — 
Autobuzul Buc. 1—0 ; Șoimii 
Sibiu — Flacăra Moreni 
3—0.
SERIA m

C.F.R. Timișoara — Tex
tila Lugoj 2—1 ; Corvinul 
Hunedoara — Olimpia S. 
Mare 0—0 ; Minerul Anina
— Metalurgistul Cugir 1—0 ; 
Unirea Arad — Olimpia O- 
radea 2—0 ; Textila Odorhei
— Mureșul Deva 1—0 ; Glo
ria Bistrița — U.M. Timi
șoara 0—1 ; Arieșul Turda— 
Ind. Sîrmei C. Turzll 2—1 ; 
Minerul Cavnic — Minerul 
B. Mare 0—1 ; F. C. Bihor — 
Victoria Cărei 2—1.

dem în ce măsură federația de 
specialitate, tehnicienii se preo
cupă de asigurarea creșterii și 
formării noii generații capabile 
sâ mențină și să amplifice pres
tigiul cucerit ; în ce măsură, de 
asemenea, te poate conta, 
continuare, pe reprezentări 
loroase la viitoarele ediții 
C.M. și J.O.

• BAZA DB MASA. Fără _ 
doială că, în acest dificil sport 
al celor puternici șl curajoși — 
care a consacrat „virfuri" pre
cum Berceanu, Martinescu sau 
proaspătul campion al lumii 
Giogă, ca eâ-i numim doar pe 
cițiva. ei tint mai mulți —, tre
buie să existe și o solidă bază 
de masă. Cel puțin teoretic, nu 
se pot emite constant pretenții 
la medalii dacă in spatele ma
rilor vedete nu se află destui 
alții care, printr-o pregătire a- 
decvatâ. să fie capabili să calce 
pe aceleași urme. Sport prin 
excelență al vigorii fizice ca
racteristice tineretului, luptele 
te orientează imediat spre școli 
atunci cînd intenționezi să de
termini baza de masă și consis
tența ei. „Ne preocupă serioa 
extinderea secțiilor de lapte în 
școlile de toate gradele, in afa
ra celor profesionale, unde se 
poate vorbi deja despre o bană 
experiență acumulată — ne re
lata Ion Bobei, secretarul teh
nic al F.R.L. Buna conlucrare 
cu Ministerul Educației și Invâ- 
țămîntului în această direcție, 
se reflectă și în calendarul com
petitions! intern al federației 
noastre care prin campionatele 
școlilor sportive, de cultură ge
nerală și profesionale nu urmă
rește decît răspîndirea luptelor 
în scopul de a ne putea asigura 
baza necesară de selecție pen
tru sportul de performanță", 
ilntr-adevăr, secții de lupte ca 
«ele de la Școala sportivă nr.
2 din Constanța, Rădăuți (greco- 
romane) și Odorhei, Craiova (li
bere) s-au consolidat în urma 
unor astfel de măsuri. Mai nou, 
pe lingă Grupul școlar U.A.P. 
Colibași a luat ființă prima 
Școala iportivă cu profil de 
lupte, bine dotată și încadrată 
cu tehnicieni de specialitate.

în unele școli s-au introdus 
chiar ore de educație fizică în 
care se predau luptele. Trînta. 
wlupta dreaptă" a flăcăilor de

în-

ta țară de altădată, cunoaște a- 
cum o nouă punere în valoare. 
De cițiva ani are loc Campio
natul național sătesc de trintâ. 
competiție importantă a calen
darului sportiv centra’, al U-T.C-, 
spre care iși îndreaptă tot mai 
mult atenția antrenorii. Nu tre
buie uitat că un campion de ta
lia lui Martinescu a fost desco
perit tocmai intr-o astfel de 
competiție populară, cu ani în 
urmă. Tot așa după cum antre
norii unor puternice secții de 
caiac-canoe găsesc frecvent în 
satele Deltei tineri pescari cu 
reale aptitudini pentru vîslitul 
de performanță, tehnicienii lup
telor ar trebui să nu lipsească 
de la reuniunile sportive sătești 
sau școlare.

• ANTRENORIL Profesorii 
Virgil Stoian și Constantin Stan, 
ca să cităm doar două exemple.

ancheta noastră

Consfătuire cu activiștii 
U.T.C. din domeniul sportului, 

turismului și pregătirea 
tineretului pentru apărarea 

patriei
Săptămîna trecută, îneepind 

de marți pină simbătă, la 
Izvorul Mureșului a avut loc 
o consfătuire a activiștilor 
U.T.C. care muncesc in do^ 
meniul sportului, turismului 
și pregătirii tineretului pen- 
tra apărarea patriei, orga
nizată de secția de speciali
tate a C.C. al U.T.C.

In ceea ce privește activi
tatea sportivă, in cadrul con
sfătuirii s-a abordat proble
ma modului cum organizați* 
U.T.C. Hi îndeplinește atri
buțiile in domeniul sportu
lui. cum traduce in practică 
prevederile Hotăririi Plena
rei C.C. al P.CJL eu privire 
la dezvoltarea continui a e- 
daeației fizice si sportului in 
țara noastră. în acest sens 
șefii de sectoare ai camitete- 
tor județene ale U.T.C. au 
făcut informări privind în
tocmirea și îndeplinirea ca
lendarului sportiv, dezvolta
rea bazei materiale și activi
tatea desfășurată de consilii
le asociațiilor sportive, cola
borarea cu ceilalți factori cu 
răspunderi In aeest domeniu, 
formarea instructorilor și ar
bitrilor sportivi, au fost 
menționate și explicate unele 
deficiențe in munca acestor 
factori etc. Din acest punct 
de vedere discuțiile purtate, 
aut pe marginea expunerilor 
prezentate rit si pe baza u- 
nor întrebări, s-au constituit 
intr-un ampla instructaj, in
tr-an larg și valoros schimb 
de experiență.

In cadrul secțiunii pentru 
turism s-au prezentat, de 
asemenea, informări, an avut 
loc dezbateri pzirwd dezvol
tarea turism ol ui pentru ti
neret, preocuparea agențiilor 
și sectoarelor județene «ie 
turism pentru transpunerea 
in practică a măsurilor 
bilite de Biroul C.C. 
U.T.C. pentru ere^terea 
eienței acțiuuilor turistice tn 
educarea politica și patrioucâ 
a tineretului, in lărgirea ori- 
awMm sta de emsșttde 
generale. Au fost relevate, cu 
acest prilej, anele neajuBsun

•ta- 
al 

efi-

LA UN PAS DE O
RĂSUNĂTOARE VICTORIE

din munca acestor factori, 
precizîndu-se măsuri de în
dreptare a situațiilor, s-au 
lămurit multe chestiuni pri
vind turismul intern și ex
tern ca și unele probleme ale 
organizării muncii 
agențiilor.

Și in domeniul 
de pregătire a 
pentru apărarea

în cadrul
activității 

tineretului 
_____ _______ patriei a 
avut loc un interesant și.efi
cient schimb de opinii, dc 
experiență. S-a vorbit in mod 
deosebit despre activitatea 
cercurilor tehnico-aplicative, 
au fost scoase in relief unc
ie acțiuni privind pregătirea 
tinerilor pentru apărarea pa
triei, colaborarea permanentă 
și eficace a organelor și or
ganizațiilor U.T.C. cu centre
le și unitățile militare.

în încheierea consfătuirii 
de la Izvorul Mureșului s-a 
făcut un amplu instructaj 
asupra sarcinilor privind ac
tivitatea viitoare a comitete
lor județene ale U.T.C. in do
meniul activității sportive,
turistice și de pregătirea ti
neretului pentru apărarea 
patriei. In cadrul acestui ca
pitol de concluzii al consfă
tuirii. au luat cuvintul repre
zentanți | ‘ 
centrale i 
deri in i 
C.C. al I 
Educației
C.NXJA, C.N.OP. — pre
cum și activiști ai C.C. al 
U.T.C. fi ai B.T.T.

Prin faptul că în cadrul 
acestei consfătuiri s-a făcut 
o judicioasă analiză a activi
tății desfășurate de U.T.C. in 
aceste domenii de activitate, 
relevindu-se atit experien
țele pozitive, cu patere de 
generalizare, cit si deficien
țele Și neimplinirile încă 
existente. eâ s-au stabilit 
programe foarte concrete de 
acțiune, pentru viitor, se poa
te aprecia că a fost o consfă
tuire de lucru rodnică, utilă 
și eficientă.

în prezența a 17 000 de spec
tatori, ieri, pe stadionul muni
cipal din Valence a avut loc 
partida oficială din cadrul „Cu
pei națiunilor" F.I.R.A. dintre 
echipele naționale ale Româ
niei și Franței.

Cu șase minute înainte ea ar
bitrul irlandez Pat d’Arcy să 
fluiere sfirșitul partidei, scorul 
ne era favorabil. Cînd nimeni 
nu mai credea în victoria fran
ceză, înaintașul Bert ran ne reu
șește o modificare spectaculoa
să a situației, echipa Franței 
luind conducerea cu scorul de 
7—6. Și marea surpriză nu s-a 
mai produs...

Iată cîteva momente mai im-

portante ale ' acestei partide :
• Romeu în minutul 22 reușeș
te o lovitură de picior căzută : 
3—0 pentru naționala Franței.
• Durbac în minutul 28 ratează 
de puțin o lovitură de pedeapsă 
dintr-o poziție bună. • Același 
Ronieu greșește o lovitură de 
pedeapsă. Echipa Franței joacă 
confuz, la aceasta adăugindu-se 
și o mare ratare cînd. dintr-o 
grămadă la cinci metri de bu
turile noastre, jucătorii fran
cezi se încurcă, neputînd fruc
tifica această ocazie. • înain
tarea noastră joacă. în conti
nuare, din ce în ce mai bine, 
repriza încheindu-se. totuși, cu 
scorul de 3—0 în favoarea Fran
ței. • Durbac în minutul 43. la 
o lovitură de pedeapsă aduce 
egalarea : 3—3. la un balon in
trodu® în grămada franceză 
neregulamentar. • Controlăm 
în continuare partida printr-o 
comportare merituoasă, a tutu-

ror jucătorilor. • Durbac în 
minutul 59 transformă o lovi
tură de pedeapsă. România 
luînd pentru prima dată în a- 
ceastă partidă conducerea: 6—3.
• Dominăm minute în șir, ne 
apărăm perfect. • Bertranne, 
în minutul 74, reușește o Încer
care. echipa Franței schimbînd 
scorul și soarta acestei partide 
în favoarea ei. Tabela de mar
caj arată pentru Franța 7—6.
• în ultimul minut de joc, la 
o lovitură de pedeapsă în fa
voarea noastră. Durbac ra
tează ultima șansă a echipei 
României de a obține o victorie 
răsunătoare.

Față de jocul prestat de 
„15“-le României în partida de 
ieri, trebuie să-i felicităm pen
tru maniera curajoasă de abor
dare a jocului, de modul exem
plar în care au înțeles» să se dă
ruie toți jucătorii.

F. GABRIEL

ai celorlalte organe 
investiți cu râspun- 
acestc domenii — 
U.GSJL, Ministerul 

i și învățământului,

C. V.

• DUMINICA SEARA, au 
luat sfîrșit întrecerile turneu
lui internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Stock
holm. In finala probei de du
blu masculin, perechea Ilie 
Nâstase (România), Jimmy 
Connors (S.U.A.) a învins cu

Fred 
Bob 

U
Gor- 
4—6.

6— 3. 6—7, 6—2 pe
McMillan (R.S.A.) și 
Carmichael (Australia), 
finala de simplu Tom 
man l-a învins cn 6—3,
7— 6, pe ti nărui Bjoern Borg.

• FEDERAȚIA INTERNA
ȚIONALA DE BOB a dat 
publicității datele de desfă
șurare ale principalelor com
petiții din anul 1974.

Campionatele mondiale se 
vor disputa in stațiunea el
vețiană St, Morita, in zilele 
de 19 și 20 ianuarie (bobu
rile de două persoane), și 
intre 2$ și 27 ianuarie (bo
burile de patru persoane). 
Campionatele currpene sint 
programate la Cortiua d’Am
pezzo (11 și 12 ianuarie — 
boburile de două persoane și 
13—19 ianuarie — boburile de 
patru persoane). In zilele de 9 
și lt februarie, la Cervinia 
(Italia) se vor desfășura în
trecerile campionatelor euro
pene pentru tinerel.

larva are o pondere serioasă în 
lucrul colectivelor formate de 
antrenorul federal pentru greco- 
romane len Comeanu, lăsind pe 
un plan secundar preocuparea 
pentru promovarea noilor gar
nituri. Iar pe tinărul dotat pen
tru lupte, nu este suficient doar 
să-l descoperi ci ți să-l „crești", 
uneori 3, 4 sau 5 ani, pină la 
marea performanță. Lucrul La 
Lot îl asigură, u cota unor înalte 
exigențe antrenorii emeriți Cor
nea nu 'greco-romane) fii Cris- 
nie (libere) care, nu de puține 
ori lucrează efectiv eu sportivii ; 
antrenorii, profesorii de educa
ție fizică cu specializare atle

comparăm randamentul și dis
ciplina în producție a tinerilor 
luptători cu cele ale fotbaliștilor, 
diferența ar fi net favorabilă pri
milor. Și totuși... Singura secție 
din provincie autentic sprijinită 
și încurajată de organele locale 
rămine cea din Lugoj, „Vultu
rii", de pe lingă uzina textilă. A- 
cest veritabil leagăn al luptelor, 
despre care se aud, din păcate, 
prea puține lucruri în lumea 
sportului, continuă să furnizeze 
eu modestie titulari pentru iotu
rile reprezentative. Ultimul „nu
me* : Mihai Nieolae (24 de ani) 
campion național la seniori. Al
te două centre. Vaslui și Birlad,

Din perspectiva olimpică

Victorii prin tuș,
victorii la puncte

ale înregistrării acestui rezultat 
mai puțin, satisfăcător, rețin a- 
tenția două : absența fortiiltă a 
lui Berceana — convalescent — 
și alinierea unei garnituri com
plete de 10 luptători dintre care 
7 au fost debuianți într-o între
cere de asemenea amploare. 
Curajul de a folosi atîția lup
tători tineri, privit în perspec
tiva obiectivelor olimpice „Mon
treal Tâ", nu poate fi decît lău
dabil. Dar ce a arătat el fede
rației, știind că experiențele 
mari nu se pot face toată-ziua 
— bună-ziua ? în primul rînd 
că la categoriile mici, cu trei 
excepții, nu sint chiar atît de 
sigure reprezentările cum se bă
tuse monedă (vezi comportările 
în concurs ale lui Marin Dumi
tru și Eugen Hupcă) ; la cate
goriile mari de greutate sem
nele de întrebare persistă (Ol- 
teanu, Neguț). Pină La viitoarea 
Olimpiadă mai este, desigur, 
timp suficient pentru căutări, 
rodaje, confirmări iar tinerețea 
„speranțelor" de azi — Alexan
dru, Gingă. Păun, Popa, Dolip- 
schi — poate să ne furnizeze 
încredere. Dar de aci și pină la 
prezentarea unei garnituri com
plete de 10 luptători capabili sâ 
ne reprezinte cu cinste, 
sura tradiției create, 
cale lungă de muncă și 
tate. Și nu trebuie uitat
fel de sumare calcule se fac în 
toate federațiile puternice, care 
aspiră la aceleași obiective. Da
că doar doi din cei zece cam
pioni olimpici la Munchen au 
reușit și cucerirea titlului mon
dial la Teheran, se poate înțe
lege că nimeni nu-și permite să 
facă figurație pe saltelele ma
rilor concursuri.
fiecare luptător de 
dicată caută să nu 
jul confruntărilor
lată cîteva din acestea, care ur
mează în calendar : C. M. — 
1974 din Polonia (greco-romane) 
și Turcia (libere), „europenele" 
din Spania, C.E. de juniori — 
Polonia, Balcaniadele. Mare a- 
tenție, însă, ca nu cumva din 
cauza copacilor să nu vedem 
pădurea : campionatele națio
nale, adică...

pe mă- 
este o 

seriozi- 
că ast-
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„Dinamoviada". 
Deținătorii titlurilor și-au 
onorat „cartea de vizită1'
După suia de jocuri de un nivel tehnic modest din turul 

diviziei A, competiția internațională, Dinamoviada de volei, 
a venit să mai descrețească fruntea celor ce îndrăgesc aceax., 
tă disciplină sportivă. într_o bună măsură, ne-a reamintit de 
pasionantele întreceri din competițiile europene, în care, nu 
cu mulți ani in urmă, echipele noastre au repurtat succese 
de searr.â. Pe unii dintre protagoniștii acelor memorabile 
jocuri Șl performanțe internaționale, — Ștefan Roman, Gh. 
Corbeanu, Davita Plocon, Aurei Drăgan, D. Medtanu, M. Cris
tei. Bănică Teodorescu, Gabriel Cherebețiu, Miliai Chezan, 
Tineta Pleșoianu, Lia Vanea. Natalia Todorovschi etc.. — 
i-am reintilnit în sala Dinamo, alături de numeroșii specta
tori. care au urmărit cu interes și au aplaudat evoluția unor 
formații cu o bună reputație din U.R.S.S., Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană. Bulgaria, R. D. Germană etc.

„Maratonul voleibalistic (cite opt jocuri pe zi) susținut de 
cele 16 competitoare (feminine și masculine) a plăcut, chiar 
dacă unele partide s-au încheiat aproape de miezul nopții. 
Confruntările, în majoritatea lor. au purtat amprenta unor 
dispute dirze și Interesante. îndeosebi. s_au remarcat for
mațiile feminine Dinamo.U.R.S.S„ Amrokan-R.P.D. Coreeană, 
Levski Spar-ak_Bulgaria. ca și voleibaliștii de La Ruda 
Hve®da-Cehostoyacia, care au folosit o gamă variată de pro
cedee tehnice, ineîntînd privirile spectatorilor. Din păcate, 
reprezentantele clubului Dinamo București, organizatorul 
acestei ediții a competiției, nu s-au ridicat la nivelul aștep
tat. Mai cu seamă, au lăsat de dorit comportarea și rezul
tatele tehnice ale formației feminine Dinamo, care aspiră, 
acum, la titlul de campioană națională. Aceasta a făcut efor
turi ca să ajungă in semifinale, întrecînd, foarte greu, pe 
tinăra echipă Dinamo Berlin ; 3—2. Apoi. duDă o pauză de 
o zi, a tăcut un joc sub orice critică, în fața campioanei 
U.R.S.S., Dinamo Moscova, de care a fost întrecută cu 3—0. 
De asemenea, a pierdut cu 2—3, cele două partide susținute 
eu Levski Spartak (în serie și în turneul pentru locurile 1—4).

După acest eșec, spectatorii au sperat într-o victorie a vo
leibaliștilor clubului Dinamo, campioni republicani. Dar ilu
ziile s_au spulberat în... ultima partidă. Dinamoviștii au cîș_ 
tigat detașat jocurile din seria preliminară, iar în semifinale, 
prestind un joc bun, au dispus cu 3—0 de Dinamo Moscova. 
A urmat partida decisivă pentru primul loc, cu redutabila 
echipă Ruda Hvezda, in care rezultatul final a fost defavo
rabil gazdelor. Lipsiți de aportul lui Gabriel Udișteanu, acci
dentat la un antrenament, dinamoviștii au pierdut cu 2—3 
și Ruda Hvezda a cucerit, pentru a doua oară, consecutiv, 
trofeul. Turneul feminin a fost ciștlgat, pe merit, de Dinamo 
Moscova, învingătoare în finală, cu 3—1, în fața campioanei 
R.P.D. Coreene, Amrokan. Următoarea ediție, a 13-a, a Dina- 
moviadel de volei va avea loc la Praga, în 1974,

VOLEI

M. LERESCU

BOX: Galafi — 
„Criteriul tineretului^

Galațiului i_a revwlt diate* de * organ li* ce* de * patra 
ediție * „Criteriului tineretului" 1* box din acest *n, orga
nizat de ziarul Munca. Federația română de box și C.J.E.F.S. 
Galați. Cum se știe, competiția are darul de a depista talente 
tinere, unele dintre ele urmind să ne reprezinte țara la viito
rul Campionat european de tineret ce va avea loc In 1974. 
Cunoscind scopul acestui turneu, majoritatea pugiliștiior au 
dat totul pentru ocuparea mult rivnitului loc tn echipa națio
nală de tineret.

Gala finală, de simbătă seara, din Sala sporturilor, a oferit 
celor peste 2 000 de spectatori, meciuri de bun spectacol 
Chiar de la primul meci dintre Dragu Paul (Steaua) și Negru 
Dumitru (Dinamo Brașov) am fost martorii unui meci foarte 
echilibrat victoria surizind, pe rind, ambilor boxeri. Orien
tarea tactică mai bună, In ring, i.a permis lui Dragu Paul 
să_șl adjudece victoria. La categoria pană, Ghită Florian 
(Electroputere Craiova), elevul antrenorului Miltai Goantă 
și-a dominat cu autoritate adversarii, fiind apreciat de spe ’ 
cialiști ea un mare talent. El e un veritabil puncheur care 
folosește cu măiestrie upercuturile. Un alt talentat pugilist 
care s-a remarcat e Hajnal Carol (Salonta) care de fapt a 
prim:; șl cupa pentru „cel mai tehnic boxer al galei". El este 
la ora actuală senatorul de drept al categoriei 63,5 kg, mai 
ales ținlndu-se seama că e Încă junior mic. Reșițeanul Va_ 
sile Didee, elevul antrenorului Brinzeanu. a făcut un meci 
mare contra gălățeanului Pavel Istrate. Dacă ar fi gindit 
ceva mai mult in ring ar fi putut furniza o surpriză... I-a 
categoria semigrea, talentatul Nieolae Chipirog (Nioolina- 
Iași) nu a putut rezista puternicului boxer Simon M'.rcea 
care cu o serie de lovituri dure obligă arbitrul de ring să 
oprească lupta. Finala greilor Costică Dafinoiu (Brăila) și 
Gheorghe Matache (Dinamo București) a dat eiștig de cauză 
primului, care ni se pare că la ora actuală e cel mai bun 
greu al cadetilor noștri.

Faptul cel mai îmbucurător e că la acest turneu și„au făcut 
apariția tineri pugiliștl din anumite zone geografice care 
încă nu erau cunoscute In boxul românesc, cum ar fi Piatra 
Neamț — antrenor Gabriel Ttmpescu, Salonta — antrenor 
Emeric Bogosi, Brașov — antrenor Mihai Cerchez. Asta în
seamnă că acești tineri antrenori muncesc neobosit, cu lău
dabilă pasiune.

I. BALAURE
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căutînd cu minuțiozitate, au a- 
cum satisfacția de a fi descope
rit pe cei doi actuali campioni 
mondiali Nieolae Gingă și Ion 
Dulică (titlu suprem la juniori) 
Federația a adoptat măsura ca. 
de două ori pe an, la „naționa- 
lele“ juniorilor și la concursul de 
toamnă, antrenorii din colegiu 
să urmărească o anumită cate
gorie de greutate pentru a face 
propuneri de selecție pentru ta
berele de pregătire. „Cu toate 
acestea — este de părere secre
tarul general al F.R.L., Mîhai 
Dragomirescu — nu toți antre
norii dovedesc o preocupare 
constantă în ceea ce privește 
depistarea permanentă a ele
mentelor talentate. Sint secții 
puternice ca cele din Cluj, Bra
șov care ar putea valorifica mai 
bine potențialul și tradițiile care 
există în aceste regiuni." Ob- 
■ervația este importantă. Un an- 
trenor reputat cum este V. Bw>

ticâ grea, urmează să fie tot mai 
mult dirijați spre prima fază a 
marilor rezultate — asigurarea 
selecției.

• SECȚIILE. La „Farul" Con
stanța apariția proaspătului 
campion mondial (Miami’73) al 
categoriei 48 de kg„ Alexandru 
Constantin, nu poate fi conside
rată doar o întîmplare fericită. 
Probabila dublură a asului ce
lei mai mici categorii de greu
tate, Berceanu, și-a făcut apa
riția într-o secție mai modestă, 
dacă o comparăm cu posibilită
țile de la Steaua. Dinamo, Ra
pid, însă bine organizată și spri
jinită. în contrast, tot în ~' 
brogea. la I.M.U. Medgidia, 
altă secție cu tradiție este 
cale să 
tură de 
vată In 
romane
„concurenței4* 
LM.U.NL, deși

Do- 
o 

Pe se piardă. Noua garni- 
luptâtori recent promo- 
prima divizie de greco- 
nu poate face 

fotbalului de 
dacă ar li

tată 
la
U

unde se manifestă din partea 
Consiliilor pentru educație fi
zică și sport și a U.T.C.-ului in
tenția de a introduce și extinde 
această disciplină sportivă, se 
fac resimțite Upsa materialelor 
— saltele, manechine — de care 
federația nu duce lipsă. „Vom 
avea în preocupările noastre 
privind dotarea și centrele de 
lupte din aceste localități. Cît 
de curind" — ne asigura secre
tarul tehnic al F.R.L.. Ion ” 
bei.

• COMPETIȚIILE. După 
tima ediție a C.M. de la 
heran, dacă stăm bine să 
gindim, singura performanță 
autentică aparține lui Nieolae 
Gingă. O medalie de aur, adică, 
și 16 puncte în clasamentul pe 
națiuni (România s-a clasat a 
IV-a) înseamnă un bilanț numai 
oarecum mulțumitor față de po
sibilitățile luptătorilor noștri 
fruntași. Intre cauzele obiective

Bo-

ul- 
Te-

ne

RUGBI

Dimpotrivă, 
valoare ri- 

scape prile- 
importante.

„Cupa Federației"
Ieri a fost o vreme splendida pentru rugbi. Tn Capitală, 

pe terenul din „Parcul copilului" Grivița roșie a in ti Ini t pe 
Dinamo. Partidă de mare luptă, presărată cu faze de mare 
spectacol ea a dat cîștîg de cauză grivițenilor, care spre deo
sebire de colegii lor dinamoviști au știut mai bine să profite 
de mingile recuperate din grămezile ordonate si cele din 
tușă. Scorul de 9—0 în favoarea Gri viței roșii a fost realizat 
prin două lovituri de pedeapsă (autori Țîbuleac și Simion), 
și o lovitură de picior căzută finalizată in cadrul unui 
atac de veteranul grivițenilor, Țîbuleac. Bun arbitrajul lui 
Sergiu Dragomirescu.

A doua partidă desfășurată pe terenul IV a! Stadionului 
Tineretului a opus pe Sportul studențesc echipei metalurgiș. 
tilor de ta Gloria. Echipă fără prea mari pretenții Gloria â 
fost un adversar incomod pentru studenții bucureșteni. Iscu
sința noului antrenor al metalurgiștilor, Manole, s-a văzut 
chiar și prin rezultatul de la pauză, cînd elevii săi conduceau 
cu scorul de 4—0, „opera" jucătorului Lazăr caire a punctat 
printr-o încercare spectaculoasă. La rindul său Sportul a 
trebuit să depună eforturi serioase pentru a-și adjudeca vic
toria de partea sa. Cu o lovitură de pedeapsă concretizată 
de Crăciunescu. apoi printr-o lovitură de picior căzută rea
lizată de Călârașu și un fina] mai bun, studenții au cistigat 
partida la scorul de 6—4. Slab arbitrajul lui Aurel Găgeatu.

GABRIEL FLOREA

LM.U.NL


de peste hotare
ORIENTUL APROPIAT

Reprezentanții Egiptului și
9

Israelului au semnat acordul
pentru consolidarea

încetării focului
Tel Aviv 11 (Agerpres). — 

Reprezentanții Egiptului și Israe
lului au semnat duminică, Ia 
ora 14 G.M.T., acordul în șase 
puncte pentru consolidarea în
cetării focului — transmit agen
țiile de presă. Din partea Egip
tului documentul a fost semnat 
de generalul Mohammed Jam- 
masi, șef al operațiunilor și ad
junct ai comandantului Torțelor 
terestre egiptene, iar din partea 
Israelului de generalul Aharon 
Yariv, adjunct al șefului Statu
lui Major și consilier militar al 
primnlui ministru Golda Meir. 
Ceremonia semnării a avut loc 
la kilometrul 101 pe șoseaua 
Cairo-Suez.

După cum s-a anunțat, acor
dul prevede: angajamentul ce
lor două părți de a respecta cu 
scrunulozitate încetarea focului 
și de a începe imediat discuții 
în vederea reglementării proble
mei revenirii Ia pozițiile din 22 
octombrie, aprovizionarea zilni
că cu alimente, apă și medica
mente a orașului Suez, înlătu- 
lurea tuturor obstacolelor în ca-

lea deplasării de furnituri nemi- 
litare spre malul lâsărilean al 
Canalului Suez. înlocuirea punc
telor de control israeliene de pe 
șoseaua Cairo-Suez ou puncte 
de control ale O.N.U. și schim
bul tuturor prizonierilor, inclu
siv al raniților.

IN DEZBATEREA ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U.

I

PRETUTINDENI ÎN LUME

Ambasadorul României 
la Cairo primit de 

ministrul sănătății al 
R. A. Egipt

La 11 noiembrie, Mahmoud 
Mahfuz. ministrul sănătății al 
Republicii Arabe Egipt, l-a pri
mit pe ambasadorul României la 
Cairo, Petru Burlacu, în legătu
ră cu ajutorul acordat Societă
ții de Semilună Roșie din R.A.E. 
de către Societatea de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă 
România.

în numele guvernului egip
tean și al Societăți egiptene de 
Semilună Roșie el a mulțumit cu 
căldură guvernului, Societății de 
Cruce Roșie și poporului român 
pentru ajutorul acordat.

Coniitetul pentru proble
mele economice și financiare 
al Adunării Generale a a- 
doptat — cu 98 de voturi 
pentru, zero contra și 8 ab
țineri — un proiect de rezo
luție supus dezbaterilor de 
17 state la punc:ui
sitatea Națiunilor Uni'.e-. A 
fost adoptată astfel Carx s- 
cestui lăcaș internațional de 
cultură și cercetare. con
ceput ca un sistem descen
tralizat de instituții univer
sitare cu centrul la Tokio.

Crearea acestui centru in
ternațional de cercetare 
fundamentală și formare 
este de natură să atragă c 
largă participare a institu
țiilor de învățămînt superior 
și cercetare din numeroase 
state ale lumii. România, 
spre exemplu, s-a oferit să 
participe cu un institut de 
cercetare din sistemul de ln_ 
vățămînt al țării noastre.

Majoritatea covîrșitoare a 
reprezentanților statelor 
membre au sprijinit crearea 
Universității Națiunilor U- 
nite din dorința de a contri
bui și pe această cale la e_ 
forturile statelor în curs de 
dezvoltare pentru progresul 
lor economic și 6OciaL

Cră de curo la o școala primară din provincia eliberată Quang Tri, din Vietnamul de Sud.

Declarația Guvernului
R

Agecția VJiJL. anunță că la Hanoi a fost dată publicității De. 
elarația Guvernului Republicii Democrate Vietnam împotriva 
violării prevederilor Acordului do la Paris cu privire la înce
tarea forului restabilirea pârii in Vietnam.

ei______________ -
Citare saigoneze a unor raiduri 
Împotriva Localități: Loc Ninh 
și a districtului Bu Dop. care 
au avut ca urmare moartea și 
rănirea a numeroase persoane 
din rin d urile populației civile.

Poporal vietnamez și guver
nul Republicii Democrate Viet
nam se spune in declarație, 
fac apei La popoarele și guver
nele țărilor socialiste, ale tu
turor țărilor iubitoare de pace. 
La poporul american să continue 
eă acorde sprijin poporului 
vietnamez în lupta sa pentru 
îndeplinirea integrală a Acor
dului de la Paris, comunicatu
lui comun din 13 iunie 1973 și

rua:

Referindu-se la apropiata se
siune a Comisiei mixte intergu- 
vernamentale pentru colabora
rea economică bulgaro-greacă, 
ministrul de externe al Greciei, 
C. Xantopoulos Palamas, a ară
tat că vor fi continuate efortu
rile rodnice in ceea ce privește 
schimbul de opinii în probleme 
care prezintă interes comun, re
latează agenția B.T.A.

Oaspeți ai V.T.C. vorbesc ,,Sciateii tineretului"'

Tinerii Social - Creștini din Belgia
și problemele actualității

• „Apreciem cu mare interes politica României 
ne declară Jean Louis Thys, președintele organizației

Dialog la hotelul Triumf, într-o după amiază 
calmă. în holul hotelului, loc tradițional al in
terviurilor, întîlnim conducători ai Tinerilor So- 
cial-Creștini din Belgia care au vizitat Româ
nia la invitația C.C. al U.T.C. Din delegație au 
făcut parte : Jean Louis Thys, președintele Tine
rilor Social-Creștini francofoni, Jan Huyghe- 
baert, președintele Tinerilor Social-Creștini 
flamanzi și Alain de Brouwer, secretar general 
al Uniunii europene a tinerilor democrat-creș- 
tini. Interlocutorul nostru: JEAN LOUIS THYS.

• Care este punctul de 
vedere al Tinerilor So- 
cial-Creștini în principa
lele probleme ale vieții 
internaționale ?

documentului Conferinței inter
naționale cu privire la Vietnam, 
pentru * contribui în acest fel 
la cauza păcii în Indochina, în 
sud.es tul Asiei și în lumea În
treagă.

In comunicatul dat publi
cității la Roma în urma vi
zitei lui Ștefan Olszowski, 
ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone, cele două 
părți își exprimă dorința ca 
succesul conferinței < 
pene pentru securitate 
cooperare să contribuie 
întărirea păcii și securității, 
relatează agenția P.A.P. 
Ambele părți s-au pronun
țat pentru adoptarea unor 
măsuri concrete și eficiente 
în vederea încetării cursei 
înarmărilor, în scopul reali
zării dezarmării generale și 
totale.

insulelor Malvine

euro-
la

In impas de peste 7 ani, negocierile Argentinei cu Marea Bri- 
tanie privind retrocedarea insulelor Malvine (Falkland) par să 
fi intrat intr-o nouă etapă. Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a primit o notă a guvernului argentinian în care a- 
cesta acuza Marea Britanie de a fi blocat convorbirile și de a 
perpetua statutul de colonie care a fost impus acestor insule 
din largul coastelor argentiniene cu mai bine de 200 de ani în 
urmă.

Obiectul litigiului dintre Argentina și Marea Britanie îl con
stituie un arhipelag minuscul, situat la 50 de km. de intrarea în 
Strlmtoarea Magelan și 480 km. de țărmul argentinian. El este 
compus din două insule principale și aproximativ 200 insule mai 
mici cu o suprafață totală de 11 961 km.p. Cei 2 500 de locuitori 
se ocupă cu creșterea oilor, pescuitul balenelor și vînatul focilor. 
Jumătate din populație locuiește în capitala Port Stanley, restul 
în comunități mici de 70—80 de familii răspindite în celelalte insulițe.

Istoria arhipelagului este zbuciumată. în 1766 insulele cunoso 
pătrunderea coloniștilor britanici, ceea ce nemulțumește Spa
nia. In 1820 insulele iși proclamă independența față de Spania, 
iar Argentina iși extinde suveranitatea asupra lor doar pentru 
o scurtă durată, deoarece în 1832 Marea Britanie trimite vase 
de război care alungă garnizoana argentiniană. A avut loc o 
ocupare a insulelor însoțită de implantarea unor noi coloniști 
britanici, act justificat de Londra prin importanța strategică a 
arhipelagului.

In anii care au trecut de atunci Londra nu a acordat ajutor

Economisirea resurselor energetice 
un imperativ al prezentului

• Măsuri restrictive anunțate in numeroase țări • Avalanșa prețurilor

ți repercusiunile ei... • Căutarea unor

„Alerta energetică* continuă pe toate meri
dianele. Măsuri restrictive sînt anunțate în di
feritele capitale pentru a se face față situației 
rezultate din penuria de combustibil. Măsurile
privesc atît perspectivele imediate cît și viitorul 
mai îndepărtat, încercîndu-se să se depisteze 
surse suplimentare de energie. Deocamdată, 
cuvîntul de ordine este economia și apelurile 
la raționalizarea consumului de combustibil se 
înmulțesc.
Agenția FRANCE PRESSE 

relatează că ministrul economiei 
al Elveției a chemat pe locui
torii țării aă.și restrîngă con
sumul de energie. Ministrul el
vețian a subliniat : „în primul 
rînd este necesar să reduceți 
la 20 de grade temperatura clă
dirilor, să controlați și să re
glați în mod corespunzător ar
zătoarele cu păcură, să limitați 
consumul de apă caldă la stric
tul necesar". în plus oficialită
țile au cerut posesorilor de au
tomobile „să renunțe la orice 
cursă inutilă și să facă uz pe 
cît posibil de mijloacele de 
transport publice". Se iau în 
considerare măsuri care ar per
mite interdicția circulației în 
anumite zile. Nu se exclude po
sibilitatea ca o asemenea mă
sură să fie luată pentru zilele 
de sîmbătă și duminică chiar 
începînd cu data de 17 noiem
brie.

După măsurile restrictive de
venite publice în Europa occi
dentală se înregistrează acțiuni 
energice și pe alte continente. 
Din Filipine agenția U.P.I. a- 
nunță că guvernul a hotărit în
chiderea tuturor școlilor de la 
Manila și din suburbiile sale 
pînă la sfîrșitul acestui an, în 
cadrul măsurilor vizînd econo
misirea petrolului, 
fectează 250 000 de 
odată, guvernul a 
cerea vînzărilor de 
companiile aeriene 
gație cu 30 la sută, 
japonez a adresat un 
populației pentru a-și resirînge 
consumul de produse petroliere. 
Printre măsurile luate de auto
rități figurează și constituirea 
de organisme de control al con
sumului. Marea companie petro
lieră americană „Texaco" a re
dus livrările de carburanți pen
tru avioane începînd din noiem
brie — informează agenția AS
SOCIATED PRESS. Reducerile 
vor fi de 33 Ia sută pentru li
niile aeriene britanice și 27,5 Ia 
sută pentru liniile aeriene ale 
companiei „Pan American", cît și 
pentru cele aparținînd companiei 
TWA.

Criza petrolieră provoacă o 
profundă neliniște în Uruguay. 
Un purtător de cuvînt al Admi
nistrației naționale a combusti
bililor și alcoolului (ANCAP) a 
exprimat opinia că începînd eu

anul 1974 prețul combustibililor 
va crește cu cel puțin 50 la sută. 
Uruguayul importă toate hidro
carburile pe care le consumă, 
cheltuind în acest scop aproxi
mativ 40 milioane dolari, sumă 
care reprezintă 20 la sută din 
totalitatea importurilor sale. In.

soluții eficiente
pe termen lung menit să con
tracareze efectele deficitului de 
combustibil la nivel mondial. 
Programul optează pentru auto, 
vehicule cu consum redus, pen
tru limitarea numărului de au
tomobile aflate In folosință eon. 
tinuă, utilizarea pe scară mult 
mai largă a transportului în 
comun și dezvoltarea rapidă a 
planului privind transportul ur
ban.

O telegramă de ultimă oră. a- 
nunță că în vederea economisirii 
carburanților, guvernatorul sta
tului New York, Nelson Rocke
feller, a emis o ordonanță care 
limitează la 90 de kilometri pe 
oră viteza maximă de circulație 
a autovehiculelor pe drumurile 
din acest stat. „Criza de petrol 
este mult mai serioasă decît se 
crede șl este în continuă creș
tere" a declarat guvernatorul.

măsură asemănătoare a

Autostrada Amsterdam-Utrecht, pustie într-o zl de duminică. 
Doar mașinile poliției, ale medicilor și cele cu număr străin pot 

circula...

Autostrada Amsterdam-Utrecht, pustie într-o zl de duminică. 
Doar mașinile poliției, ale medicilor și cele cu număr străin pot 

circula...
Decizia a- 
elevi. Tot- 
decis redu- 
petrol către 
și de navi- 

Guvernul 
apel

formația din Montevideo eva
luează că în anul viitor impor
tarea unei cantități egale de 
țiței va costa visteria țării 60— 
70 milioane dolari, creștere de 
natură să afecteze echilibrul 
balanței de plăți a țării. Pro
blema este gravă în contextul 
inflației galopante pe care Uru
guayul o cunoaște. „Se apre
ciază —relatează agenția EP.S. 
— că prețul petrolului va ac
ționa ca un bulgăre de zăpadă 
care, rostogolindu.se, devine a. 
valanșă repercutîndu-se asupra 
întregului proces eoonomic".

Ideea unor măsuri eficiente 
pentru depășirea actualei crize 
preocupă specialiștii de pretu
tindeni. Dintr.o relatare a a. 
gențlei REUTER aflăm că ex- 
perți ai Organizației pentru Co. 
operare Economică și Dezvol. 
tare au prezentat un proiect

fost luată $1 de autoritățile din 
statul lowa.

La rîndul său, primarul ora
șului New York, John Lind
say, a dat o scrie de instruc
țiuni vizînd reducerea consu
mului de electricitate și de pă
cură în diferite servicii muni
cipale. Astfel, temperatura in 
birouri va trebui redusă de la 
25 la 20 de grade în timpul zilei 
și la 12 grade în timpul nop
ții și al weekend-ului. Pe de 
altă parte, s-a hotărit ca ilu
minatul în cele 42 de clădiri 
municipale din New York să 
fie redus cu 30 la sută în bl? 
rourl și cu 
doare.

Serviciile
New York
menea, să reducă numărul 
nurilor și al curselor de 
trou.

50 la sută pe

de transport 
au hotărit, de

cori-

din 
ase- 
tre- 
me-
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Președintele Tito va 
vizita U.R.S.S.

• In ultimii ani, mai 
ales după „masa rotunda" 
de la Snagov, în coloane
le ziarului nostru am pu
blicat mai multe convor
biri cu reprezentanții or
ganizației dumneavoastră. 
Ar fi interesant să cu
noaștem preocupările pre
zente ale Tinerilor Social- 
Creștini, preocupări lega
te de actualitatea 
diată...

- Sintetic acestea ar fi : 
blemele politicii interne, 
marea programului nostru 
cele mai diferite planuri — eco
nomic, social, cultural etc. ; 
reorganizarea sau restructurarea 
rețelei de învățămînt ; aprofun
darea legăturii învățămînt-eco- 
nomie, deoarece în unele sec
toare cunoaștem șomajul tineri
lor, mai ales al anumitor tineri 
care la absolvirea studiilor uni
versitare se găsesc în situația de 
a nu găsi plasament (propu
nem, printre altele, o largă in
formare a studenților pentru a 
cunoaște posibilitățile de care 
dispun în vederea angajării). O 
preocupare esențială este cea 
privind dreptul tinerilor de a fi 
alegători și aleși de la 18 ani. 
In prezent tinerii nu pot vota de
cît la 21 de ani și nu pot fi 
aleși decît la 25 de ani. Partidul 
nostru s-a pronunțat, la recentul 
său congres, ca tinerii să fie a- 
legători și aleși de la 18 ani.

ședințe de stingă (și sint de alt
fel - a adăugat dl. Thys). Am 
primit un prim mandat 
ani și,
Belgia,

lucru destul de 
am fost reales cu

de doi 
rar în 

o mare

• Cum apreciați evolu
ția organizației dumnea
voastră ?

— Sînt președinte de patru ani, 
fiind considerat drept un pre-

majoritate pentru un nou man
dat de doi ani care se va în
cheia în aprilie viitor. Mișcarea 
Tinerilor Social-Creștini se si
tuează în centrul-stinga vieții 
politice belgiene. Partidul So- 
cial-Creștin cunoaște, de aseme
nea, un proces de reînnoire și 
întinerire. Actualul președinte al 
partidului are 37 de ani și este 
un vechi conducător al organi
zației de tineret Pozițiile parti
dului sînt în mod clar de cen- 
tru-stînga.

— încep cu Orientul Mijlociu. 
Am primit cu multă satisfacție 
poziția României in această pro
blemă și ea corespunde pe de- 
f)lin punctului nostru de vedere, 
n ceea ce privește securitatea 

europeană, semnalez cu plăcere 
activitatea țării dumneavoastră 
care tinde să depășească anta
gonismele tradiționale rezultate 
din politica blocurilor și să pro
moveze o largă înțelegere. Poli
tica României, potrivit părerii 
noastre, a stimulat schimburile 
diplomatice europene, le-a di
namizat România este unul din 
cei mai activi partizani ai pro
cesului destinderii și ai unei pâci 
reale pe vechiul nostru conti
nent. Așa cum am avut ocazia 
să subliniez iri contactele avute 
la București, ne pronunțăm pen
tru dezvoltarea cooperării pe 
toate planurile, cooperare capa
bilă să întărească destinderea. 
Mă refer, mai ales, la coope
rarea economică, tehnică, cer
cetarea științifică, în probleme
le mediului înconjurător, con
tactele umane etc. Sub nici o 
formă nu se poate admite a- 
mestecul în afacerile interne ale 
statelor. Apreciem cu mare in
teres politica României bazată 
pe respectul drepturilor suvera
ne ale fiecărei națiuni, a speci
ficității saie.

In încheiere, Interlocutorul 
nostru a relevat că „voiajul în 
România a fost interesant, pri
lejuind o cunoaștere a dezvol
tării țârii, a entuziasmului cu 
care tineretul este angajat în 
efortul de a asigura progresul 
țării'. Jean Louis Thys a men
ționat, totodată, sinceritatea 
convorbirilor cu reprezentanții 
U.T.C, preocuparea de 
funda dialogul cu cele 
ferite forțe politice ale 
ției tinere, convingerea
țiile dintre U.T.C. și Tinerii So- 
cial-Creștini din Belgia se vor 
dezvolta în continuare.

c opro- 
mai di- 
genera- 

că reia-

EUGENIU OBREA

economic insulelor pentru a-și dezvolta o industrie locală, lîna 
rămînind timp de două secole principalul produs. Pierzîndu-și 
„importanța strategică" după cel do al doilea război mondial, 
insulele au cunoscut o grea situație.

Argentina și-a revendicat constant dreptul asupra insulelor 
anticipind chiar proiecte de dezvoltare a lor (înlocuirea cu gaze 
a încălzitului cu turbă, înființarea unei industrii locale, încu
rajarea turismului etc.).

Realizarea proiectelor depinde exclusiv de încheierea negocie
rilor asupra viitorului insulelor în sensul dorit de argentinieni : 
renunțarea de către Londra la una dintre puținele rămășițe ale 
fostului ei imperiu colonial.

La stabilirea de rute aeriene, servicii poștale și diferite alte 
legături ale insulelor Malvine cu Argentina, în august 1971, Ma
rea Britanie a impus condiția prealabilă de a nu lega problema 
stabilirii de comunicații de negocierile asupra suveranității insu
lelor. Din 1966, cînd o rezoluție a Adunării Generale a 
O.N.U. recomanda celor două țări să stabilească contacte în ve
derea soluționării disputei, poziția Marii Britanii a fost inflexi
bilă, aceasta considerind suveranitatea ei asupra insulelor Mal
vine drept „în afara oricărei îndoieli".

Prima rundă de negocieri, în ianuarie 1966, a constatat doar 
pozițiile divergente ale celor două părți. Incercînd să evite 
înăsprirea relațiilor dintre țările lor, guvernele britanic și ar
gentinian au reluat la intervale diferite convorbirile, fără, însă, 
a reuși să soluționeze fondul problemei.

Pe linia eforturilor în vederea retragerii administrației brita
nice și reintegrării insulelor în teritoriul național al Argentinei 
se înscrie și recentul demers al oficialităților argentiniene la 
O.N.U. Pe de altă parte, la Londra se acreditează tot mai mult 
ideea că Marea Britanie ar fi dispusă să accepte un „statut de 
tranziție".

In orice caz, căutarea unei soluții a reintrat din nou In ac
tualitate.

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția Taniug, Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia și 
președintele U.C.L, va pleca Ia 
12 noiembrie într-o vizită de 
prietenie, de patru zile, în Uniu
nea Sovietică.

La Kiev, președintele Tito va 
avea convorbiri cu Leonid Brej- 
nev, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., cu privire la situa
ția internațională actuală, pre
cum și asupra problemelor pri
vind relațiile bilaterale.

• ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 
Mohammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr, a inaugurat în localita
tea Shiraz cea de-a patra rafi
nărie de petrol a țării. Noul o- 
bieotiv economic, pentru con
strucția căruia s-au investit 64,3 
milioane dolari, urmează să rea
lizeze anual circa două milioa
ne tone de produse petroliere, 
folosind țițeiul extras din zăcă
mintele de la Gach-Saran.

Decret-lege în Chile

• TRIBUNALUL CONSTITU
TIONAL, una din ultimele in
stituții democratice care au su
praviețuit loviturii de stat mi
litare de la 11 septembrie, a lost 
desființat. Un decret-lege dat 
publicității ia Santiago de Chile 
menționează că acest organism, 
a cărui atribuție era de a solu
ționa eventualele dispute dintre 
organele puterii executive și le-

GH. SPRINȚEROIV
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gislatlve nu „mai are rațiuni să 
existe, după ce parlamentul în
suși a fost dizolvat", în urma 
venirii Ia conducere a juntei 
militare.

• ÎN ORAȘUL TIENTZIN. 
din R.P. Chineză, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
pictură românească contem
porană, organizată sub egida 
asociației pentru relații cu 
străinătatea.

La deschidere au participat 
Wang Man-tien, vicepre
ședinte al Comitetului revo
luționar municipal, reprezen
tanți ai comitetului revolu
ționar municipal Tientzin și 
ai asociației pentru relații cu 
străinătatea, artiști plastici, 
un numeros public.

• LA SANAA au început 
convorbirile oficiale între Ab
dul Rahman Iriani, președintele 
Consiliului Republican al Repu
blicii Arabe Yemen, și Salcm 
Robaya Aii, președintele Con
siliului prezidențial al Republi
cii Populare Democratice a Ye
menului, relatează agenția 
M.E.N.

Victimile epidemiei de 
holeră

• ÎN PRIMELE ZECE LUNI 
ale acestui an, la Djakarta au 
murit, în urma epidemiei de 
holeră, 127 de persoane, anunță 
surse oficiale indoneziene, 
mărul tuturor cazurilor de
leră înregistrate în perioada 
respectivă se ridică la 1 528.

Amănunte privind meteoritul
din Canon City

Meteoritul în greutate de 1,361 kg căzut recent pe acoperișul 
unui garaj din Canon City, din sud.estui statului Colorado, a- 
parține unui asteroid care se află la o distanță de 96,5 milioane 
km față de Pămînt, a anunțat vineri directorul Laboratorului 
american pentru meteorite. S-a precizat, totodată, că meteoritul 
— care se deplasa în momentul impactului cu pămîntul eu o 
viteză de 800 km pe oră — are în compoziția sa, printre altele, 
magneziu portocaliu și fier pur. în cădere, meteoritul a străbă
tut acoperișul garajului și s-a desfăcut în numeroase fragmente 
care au fost depuse, pentru analize, la laboratorul muzeului de 
istorie. Acesta este al treilea meteorit descoperit pe teritoriul 
statului Colorado, primul fiind găsit în anul 1924. Cercetătorul 
american a precizat, de asemenea, că asteroidul s-a format în 
spațiul galactic prin dezintegrarea unor planete mici în urmă cu 
mii de ani.
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MONOLOG : Victoria (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVA : Lumina (orele 9; 
12; 15; 17,30; -------

100 DE LEI:
11,15; 13,30; 16: 
(orele 9;
20.15) ; Central (orele 9,15; 11,30 
13,45:

ULTIMELE SASE MINUTE: 
tria (orele 11,30; 14: 16,30;
21.15) ; București (orele 8,30; 
13,30; 16; 18,30: 21); Modern (orele 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30).

BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL: Luceafărul (orele 9; 
11,15; ------ ■’ ------ ------- "
tival 
18,30; 
11,15; 
rit (orele 
20.30).

ESOP: 
13,30; 16;

LOVE STORY : Capitol 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).

Lumina (orele 
20,30).

: Scala (orele 9; 
i; 18,30; 21); Aurora 

11,15; 13,30; 15,45: 18;

16; 18,15; 20,30).

13,30; 16: 18.30, 
(orele 8.45; 11,15: 
21); ~ 

13.30; 16;
11.30;

Pa-
19; 
n;

20,45); Fes- 
------ 16;

9; 
Favo- 
18,15;

. 13.30;
Excelsior (orele 
‘ 18.15; 20.30); “

; 13,45; 16;

Doina (orele 9;
18.15: 20,15).

11.15;

(orele

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT": Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR: 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ: Tim
puri Noi (9—20,15 în continuare).

MAFIA ALBA: Gloria (orele 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30); To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

DESPRE O ANUME FERICIRE: 
Ciulești (orele 15,30; 18. 20,15);
~ (orele 15,30; 17.45; 20).

Bucegi (orele 
20,15): Volga (orele 9; 
; 15,45; 18: 20,15).

(orele 16;

Flacăra
PARADISUL: 

15.30; 18; 
11.15; 13,30

ȘAPTE ZILE: Unirea 
18: 20).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR: 
Sării (orele 15,30: r 
rita (orele 9; 11,15 
18; 20,15).

GAMMA 
Drumul 

18; 20,15); Mlo- 
5; 13,30; 15,45;

adio
PROGRAMUL III

9,00 — Știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei. „Cu aceeași 
fierbinte putere1* de Gh. Dumi
trescu; 10,00 — Clubul adolescen
ților; 11,00 — Cronica ideilor. Vi
ziunea antiumanistă a filozofiei 
religioase; 11,10 — Profil pe por
tativ — Mircea Blok; 11,30 — Geo
grafie folclorică — Mureș ; 12.00
— Transmisiuni directe din țară ; 
12,10 — Invitație în fonotecă; 12,55
— Melodia zilei; 13,00 — închide
rea emisiunii; 17,00 — Știrile
după-amiezii; 17,05 — Alo, Radio!
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor; 
șapte arte. 
Simfonia de 
stantinescu ;
lei; 19,00 —

Curtea Veche. Popasuri în istoria 
românească; 19,30 — Știri; 19,35
— Casa de discuri „Philips";
20,00 — Munca — izvor de bucurii 
și împliniri; 20,30 — Fragmente 
din opera „Mireille" de Gounod; 
21,00 — Radio-super-top — inter
pret! români de muzică ușoară; 
22,00 — Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 22,30 — Me
lodia zilei; 22,35 — Vedete ale 
muzicii ușoare; 23,15 — Poetica. 
Cîntecele muncii; 23,20 — Zarzu
ela „Zburdalnica" de Ruperto 
Chapi (fragmente); 23,55 — 24,00
— Ultimele știri.

18,00 — Șapte zile, 
Literatura; 18,10 —
cameră de Dan Con-
18,55 — Melodia zi- 
în direct... de la

PROGRAMUL
17,30 — Curs de 

Lecția 68; 18,00 — 
La ordinea zilei.

limba franceză. 
Telex; 18,05 — 
Azi, județul

Dolj ; 18,20 — Căminul; 18.40 — 
O istorie a operetei în personaje; 
19,00 — Ecranul; 19,15 — Publici
tate; 19,20 — 1001 de seri; 19,30 — 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor;
20,00 — Cîntecul săptămînii. „Tot 
cîntînd ca ciocîrlia"; 20,05 — Mai 
aveți o întrebare ? 20,40 — Pu
blicitate; 20,45 — Interpretul pre
ferat. Olga Stănescu; 20,55 — Re
vista literar-artistică TV. Ana 
prezentului — o artă despre pre
zent; 21,35 — Publicitate; *' 
Roman foileton. Tinerele 
sodui HI; 22,30 — 24 de
PROGRAMUL II

20,00 — Avanpremieră;
Film serial. în ultimul ______ ,
20,40 — Teleenciclopedia (reluare); 
21,20 — Telex; 21,25 — Drumuri 
în istorie. Istorie de început; 
21,45 — Melodii — melodii; 22,00 
— Cărți și idei.

21,40 — 
— epi- 
ore.

20,05 — 
minut;

Opera Română : BOEMA — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia) : TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 20.
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