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In ansamblul factorilor oare contribuie 
la obținerea unei producții sporite în toa
te domeniile de activitate, folosirea cores
punzătoare a capacităților de producție, 
ocupă un loc de prim ordin. Fiecare me
tru patrat de zonă productivă reprezintă 
o valoare, pentru el s-a investit o sumă 
importantă. De aceea, tendința „de aeri
sire", de spațiu, nu poate fi admisă. Re
darea în circuitul productiv a fiecărei su
prafețe neutilizate, fie ea ordcît de mică,

nu înseamnă altoeva decît o sporire a po
tențialului productiv.

Planul pe anul 1974 pune un accent deo
sebit pe folosirea intensivă a capacități
lor de producție. Este o direcție ce trebuie 
să rețină atenția în primul rînd din faza 
de proiectare. Spațiile supradimensionate

Orășelul copiilor. ridicat 
peste noapte ca-n poveste, și-a 
deschis porțile. Acolo. In lu
mea de basm, l-am Intilnit pe 
„marii" bucureștenl de vorbă 
cu Moș Gerilă, plimblndu-se 
In trăsurile trase de ponei sau 
infruntlnd înălțimile în „Roata 
mare", construită pe măsura 
lor.

Pietoni pe aleea „orașului 
viitorului" oaspeții se opresc în 
gară, de unde în clteva clipe 
pornesc intr-o călători» de 
agrement.

Și cite alte surprize nu-1 aș
teaptă. Altfel, nimic mal sim
plu decît să vizitați, dragi 
copil. In zilele vacanței, Orășe
lul copiilor de pe Aleea Circu
lui. Foto I VASILE RANGA

Tinerii din
zootehnie 

plină campaniei

Am intrat împreună în sec
ția „nave" a Întreprinderii de 
construcții și reparații nave și 
utilaj din Tulcea, l-am aștep
tat să se schimbe, după care, 
în timp ce își pregătea lucrul 
pentru noapte, am stat puțin 
de vorbă. Ion Preda fusese 
ales nu demult secretar al 
organizației U.T.C. din secție 
și, cum organizația sa este 
cunoscută ca unul din colec
tivele fruntașe, iar despre el 
auzisem că este cel mai tînăt 
secretar din întreprindere, am 
dorit să-l întîlnesc, să aflu 
„secretul** încrederii de care 
se bucură în rîndul tinerilor 
— încredere cîștigată în doar 
un an de lucru în întreprin
dere.

Cine este, în fond, Ion 
Preda ? Tînărul de 19 ani, 
angajat anul trecut tn între
prindere, fostul secretar al co
mitetului U.T.C. al școlii pro
fesionale din Tulcea, partici
pant, ca delegat, la Congresul 
IX al U.T.C. și membru al 
P.C.R. de luna trecută, e un 
tînăr cu nimic deosebit de 
ceilalți. Lucrează cot la cot cu 
„vîrstnicii", se distrează cu 
tinerii, urmează, ca mulți alți 
tineri, cursurile liceului seral.

superiori
la parametri

Toate utilajele

SMARANDA JELESCU

Un „țintar" defect
CUPA TINERETULUI

în plină desfășurare

ccirn-
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Răsar din

ALEX. BALGRĂDEAN
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O întrebare, o sugestie: Dvs. folosiți terenurile 
preajma blocurilor pentru sport ?

Acei minunați animatori. Inginerul Ghelț și elevele

în instruirea

Interviu cu... redactorul nostru Florin Gheorghiu, 
pionul național la șah pe anul 1973.

Actualitatea - pe scurt (atletism, handbal, schi, bob).

practică a viitorilor vinzători

BĂRBAT GLORIOS.
• Planul anual încheiat la 20 decembrie • Pinâ la sfîr- 

fitul anului — o producție suplimentară in valoare de 36 
milioane lei • Realizărilo puteau fi.și mai mari dacă se 
asigura o folosire mai bună a utilajelor • In anul viitor 
volumul producției va crește cu peste 25 la sută • Majo
rarea doar eu un procent a indicelui do folosire a capa
cităților do producție înseamnă aproape 400 motoare elec
trice de mărime medie în plus, anual.

Salarlații întreprinderii de 
mașini electrice din Capitală 
vorbesc, deja, despre anul 1973 
Ja timpul trecut. Și pe bună 
dreptate, pentru că cele mai 
multe secții — debitare, turnă
torie, construcții metalice și pre
lucrări mecanice — lucrează, de 
aproape două săptămîni la re
perele producției din anul vii
tor. începînd cu 20 decembrie, 
data la care întreprinderea și-a 
îndeplinit planul la producția 
marfă, alto secții s-au alăturat 
celor care muncesc în contul 
lunii ianuarie.

D’U? ce măsuri s-au luat pen
tru ca întreaga activitate de 
producție să se integreze cît 
mai repede în ritmul și exigen
țele anului viitor ? în 1974, vo
lumul producției va trebui să 
crească cu peste 25 la sută I 
Este adevărat, va Intra în func
țiune încă o hală industrială, se 
vor mai aduce și alte utilaje 
pentru a completa spațiile li
bere din secții, dar această ma
jorare se va obține în primul 
rînd pe seama creșterii produc
tivității muncii și a folosirii 
mai bune a capacităților de pro
ducție existente. Din ianuarie^ 
indicele de utilizare a fondului 
de timp disponibil al mașinilor 
unelte va trebui să fie de 88 5 
la sută atît pentru secțiile de 
bază cît și pentru cele auxilia
re. Altfel nu este posibilă rea
lizarea integrală a planului pe 
anul 1974. Sarcină deloc simplă 
dacă avem în vedere faptul că 
pe 11 luni indicele in discuție, 
este doar de 80 la sută la sec
țiile de bază și de 65 la sută 
la cele auxiliare.

— A fost pregătită din timp 
forța de muncă necesară pen
tru a putea asigura funcționa-

rea în trei schimburi a utilaje
lor de bază, iar acum este în 
plină desfășurare acțiunea de 
dotare cu scule și dispozitive a 
tuturor mașinilor, la nivelul ce
rințelor impuse de producția a- 
nului viitor, ne declară MARIN 
GHINARARU, inginerul șef al 
întreprinderii. Vom trece, trep-

I. MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)
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O căpetenie militară getă 
are în muzeul de istorie al 
României unul dintre cele 
mai stranii morminte pe care 
le-am văzut în viața mea. Că
lărețul, calul și cîinele său 
credincios, alături de însem
nele rangului său de luptător 
sVnt înmormântate la un loc, 
că la vechii egipteni, numai 
că, din toate, a rămas doar 
linia. O caligrafie subțire ca 
un desen modern sau preisto
ric, o caligrafie ideatică, osul 
și-a pierdut de mult materia
litatea, el dă doar semn a- 
supra unei structuri morale, 
și această structură morală 
îmbracă ciudat forma esteti
cului — posibilă efigie ' 
mărturie asupra caracterului 
neamului meu. Blîndețe, în
țelepciune și forță — forța de 
a ști simbioza universală a o- 
mului cu natura — iată ceea 
ce a dăinuit, iată ceea ce a 
însemnat eternitatea valorii la 
români. Omul odihnește a- 
colo, în pace, alături de ani
malele casei sale și de unel
tele lui de luptător cu care 
și-a apărat pământul. „Eu îmi 
apăr sărăcia și nevoile și nea
mul" — deviză și vers, etic 
și estetic, puține popoare se 
pot lăuda cu o moralitate atît 
de perfectă, cu gloria de a 
nu fi cotropit, cu gloria de a 
nu-și fi mințit idealul, cu glo
ria de a fi suferit numai pen
tru libertate, nedezmințit 
apărată, nedezmințit construi
tă, din sînge și idei, din pa
timă și geniu. Atîta artă și 
atîta viață, atîta frumuse
țe și atîta luptă, atîția 
oameni mari, mari în su
perba lor modestie, mari în 
conștiința lor de simpli ostași, 
ostași la porțile idealului na
țional și social.

(Continuări tn pag. a ll-a)

VALORiFICÎND EXPERIENȚA DOBÎNDITÂ, 
UTECIȘTII DE LA C.A.P. TRAIANU (Tulcea) 

PROMIT, PENTRU ANUL VIITOR, 
PRODUCȚII Șl MAI MARI

„Păcat că n-ați fost la noi în 
vară — ne spune Laurențiu 
Mănescu, inginerul șef al coo
perativei agricole din Traian, 
județul Tulcea, răspunzînd la 
întrebarea noastră, ppn care îi 
solicitam o aprecierd la adresa 
tinerilor cooperatori — vara să 
fi venit la noi, să vedeți fetele 
cum se luptau, la combine, cu 
sacii de 60 kg. îi puteți cunoaș
te însă pe tinerii din zootehnie. 
Ei se află și acum în plină 
campanie. Pînă la această dată, 
planul de venituri a fost. depă
șit în zootehnie cu peste 200 000 
lei,, iar pe întreaga unitate cu 
1,5 milioane. De altfel, mulți lu- _______ ____ _ «
crători diri,. șootebnie lucrează... Ne facem, de. fapt, datoria".

contul, anului 1974. ^în fcun- “
tea lor se află veteranul Gheor- 
ghe Mititelu, care deși nu mai 
este tînăr constituie un bun 
exemplu pentru tinerii noștri".

Urmăm sfatul inginerului. Ce 
se află la baza acestor rezulta
te ? Ce-au întreprins și între
prind oamenii pentru obținerea 
lor ? Cel dintîi interlocutor, de
sigur, „veteranul" Gheorghe 
Mititelu : „Tovarășul inginer 
cred c-a glumit cînd m-a nu
mit veteran. La 47 de ani nu 
mă consider bătrîn. în ce pri
vește munca în zootehnie, da, 
am oarecare vechime, merg 
pe-al 13-lea an. Sigur, șl mese
ria noastră are dichisul ei. Iată, 
nu mai departe, programul de 
grajd. Pare ceva simplu la pri
ma vedere. Dar nu-i de loc așa. 
Eu, de pildă. La 4,30 sînt la 
animale. La 5 încep mulsul. Am 
15 vaci și mulsul ia ceva timp, 
între 7 și 8 — adăpatul. încep 
apoi curățenia generală și ali
mentarea cu hrană proaspătă. 
Si uite, așa. ceas de ceas, pînă 
la 7 seara. Eu mi-am făcut pla
nul, pe anul acesta, încă de la 
30 septembrie. Și mai e ceva ; 
munca făcută în credință îți 
aduce și cîștig bun. Cu produ
se cu tot, eu cîștig în jur de 
2 500 lei pe lună“.

„Pentru noi, tinerii — ne spu
ne Cristina P. Borodin — exem
plul lui Gheorghe Mititelu este 
un stimulent. Va să zică se poa
te, zicem noi, și ne ambiționăm 
mai mult la treabă. De aseme
nea, de la el putem cere oricând 
un sfat, un ajutor, că e săritor

la nevoie. Și mai este și tova
rășa ingineră Maria Cucută, 
șefa fermei. E mereu în mijlo
cul nostru, ne învață. Iama ur
măm cursurile zootehnice, a- 
flăm și acolo lucruri bune. Da, 
și eu mi-am îndeplinit planul 
pe anul acesta, și eu am tot 15 
vaci în primire, și mă gîndesc 
ca la anul să obțin rezultate și 
mai bune“.

„Tovarășe — ni se adresează 
și Cristina Miță — eu nu știu 
vorbe mari. Totul este să te ții 
de treabă. Aici nu merge cu 
las’ că vedem noi. N-ai trecut 
•un ceas prin, sector, nu te mai 
întilnești cu ce-ai lăsat. Asta-i.
Gheorghe V. Miță, adaugă : 
„Este vorba, deci; de disciplină. 
De autodisciplină, că dacă ții 
cu tot dinadinsul, poți trage și 
chiulul. Dar cui i-ar folosi ? 
Mai este apoi vorba de o anu
me mîndrie pe care trebuie s-o 
aibă fiecare om. Lucrezi, daci, 
în sectorul zootehnic, sector im
portant în cooperativa noastră. 
Oamenii au avut Încredere In

ION andreițA
(Continuare în pag. a IlI-a)
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UN PRIETEN — 
SECRETARUL 

U.T.C.

Are însă, poate mai conștient 
decît alții, o mîndrie; mân
dria de a se ști util.

Cînd l-am întrebat ce și-a 
propus, el și organizația care 
l-a ales, să realizeze acum, 
m-a luat de mină și m-a dus 
lingă un panou cu angaja
mentul uteciștilor din între
prindere : 490 000 lei depășire 
a planului anual, eliminarea 
absențelor nemotivate și a în
târzierilor, 180 000 lei economii 
prin lucrări de muncă volun- 
tar-patriotică efectuate în 
interesul producției etc. „In 
primul rînd să îndeplinim și 
să depășim acest angajament 
— îmi spune — pentru că 
ideea a pornit de la noi din 
secție, unde lucrează fi Vacile 
Simion, secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii. Cu 
noi a discutat obiectivele, îm
preuna le-am hotărit. Doar 
n-o ei ne facem acum de 
rușine".

A spus-o cu aceeași mîn- 
drie fi cu hotărîre...

MARIAN GRIGORE

Oțelarii gălățeni și-au
9 9

îndeplinit planul anual
Oțelarii gălățeni. care au 

lansat către toate colectivele 
întreprinderilor metalurgice 
din tară, Înflăcărată chema
re la Întrecere pentru depă
șirea sarcinilor ce revin si
derurgiei românești, rapor
tează îndeplinirea integrală 
a prevederilor planului pe 
1973.

Sucoesele remarcabile, ob-

ținute prin exploatarea ra
țională a agregatelor com
plexe ale combinatului, or
ganizarea judicioasă a fluxu
rilor de producție si ridica
rea nivelului de calificare 
vor permite acestui harnic 
colectiv să elaboreze, pînă la 
31 decembrie în contul anu
lui 1974, aproape 80 000 tone 
fontă, 70.000 tone oțel.

ri
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NECESARA PREZENȚĂ

Avem în față o amplă scrisoare 
în care mai multe eleve ale Școlii 
profesionale de cooperație din 
Alba lulia, descriu modul defec
tuos în care se desfășoară prac
tica la unitățile unde sînt repar
tizate. Ele arată că, deși mai au 
doar cîteva luni pînă la absol
virea școlii, nu au reușit să des
prindă aproape nimic din tainele 
meseriei pentru care se pregă
tesc — aceea de vînzătoare. In 
timpul repartizat pregătirii prac
tice fac o sumedenie de activi
tăți numai vtnzare propriu-zisă 
nu I

Cu ani în urmă, elevii acestei

școli efectuau practica la coope
rativele care i-au recrutat. In 
urma insistentelor intervenții ale 
direcțiunii, CENTROCOOPUL a 
acceptat să renunțe la acest sis
tem care „pe*parcursul a numai 
14 săptămâni, nu putea asigura 
fetelor o pregătire teoretică co
respunzătoare". Începînd din 
1971, deci odată cu intrarea în 
școală a promoției care absolvă 
acum, pregătirea teoretică și 
practică se desfășoară alternativ, 
cite trei zile pe săptămână fie
care. Avantajele ? După părerea 
prof. Ion Hațiegan, directorul

școlii, extrem de mari ar fi ur
mătoarele :

1. Aflîndu-se doi ani efectiv la 
școală, elevele primesc o educa
ție care în alte condiții nu li se 
poate asigura. 2. Unitățile comer
ciale din municipiul Alba Iulia 
sînt cu mult, mai diferențiate, 
posedă un sortiment mai bogat 
și variat de mărfuri decît maga
zinele sătești ceea ce are darul 
să asigure iarăși elevelor o pre
gătire superioară. -3. Consumato

La ordinea zilei - în sportul de masa : CUM SE AMENA
JEAZĂ UN PATINOAR ?

Ne-a reținut în mod deosebit atenția, în 
articolul „Implicații social-umane ale’ actu
lui de conducere" publicat în numărul 23 
din decembrie al revistei „Era Socialistă", 
o observație cu privire la tineret, la pre
zența acestuia în organismele de condu
cere democratică a întreprinderilor. Fără a 
divulga datele statistice care circumscriu 
exact dimensiunile fenomenului, articolul, 
conduzionînd rezultatele unei cercetări so
ciologice desfășurată în 10 întreprinderi in
dustriale din Capitală, relevă că participa
rea tinerilor la adunarea generală a oa
menilor muncii este nesatisfăcătoare, redu
să.. „Studiul structurii de vîrstă, citez din 
articol, a colectivului care a participat la 
toate adunările generale în 
ultimii ani arată o predomi- —_ 
narîță netă a persoanelor avînd
vîrsta de peste 40 le ani". Ab- NICOLAE ARSENIE 
sența tinerilor nu poate fi de- —— 
cît păgubitoare și, stăruind în 
continuare asupra consecințelor nefavora
bile pe care aceasta le poate avea în ac
tivitatea organismului de conducere, asupra 
deciziilor acestuia, autorul subliniază pe 
bună dreptate. „Problema nu se reduce, în 
acest caz, numai la prezența mai mică în 
forul suprem de conducere al întreprinde
rii, a energiei, a entuziasmului : tineresc și 
sP*ri*Plul novator, ci și la diminuarea unor 
posibilități. . certe ale organizării unor 
cursuri eficiente de specializare a condu
cătorilor".

Evident, observațiile acestea pot să devi
nă un serios subiect de meditație pentru co
lectivele unor întreprinderi. Dar, nu încape 
îndoiala, îmbunătățirea participării tineri
lor la activitatea de conducere a unităților 
economice trebuie să se constifuie într-o

preocupare esențiala, în primul rînd pen
tru organizațiile de tineret. Tn colectivele 
de uteciști se discută deseori despre pre
zența secretarului U.T.C., despre locul si 
rolul reprezentantului lor de drept în comi
tetul oamenilor muncii. Nu e rău, ba chiar 
este necesar să se discute si mai mult des
pre modul cum secretarul U.T.C. se achită 
de mandatul încredințat, fiindcă, din felu
rite motive, care pot să fină și de el, dar 
nu numai de el, cuvîntul secretarului U.T.C. 
nu se bucură pretutindeni de audiența ne
cesară, de autoritatea pe care teoretic, in
vestiture i-o conferă. Dar de ce doar des
pre secretar ? De ce să discutăm doar des
pre un singur reprezentant, cîtă vreme par

ticiparea tinerilor la conduce
rea colectivă a întreprir/erii nu 

• se poate și nici nu frebuip. să 
se reducă numai la ceea ce 
face secretarul U.T.C. Forul 
suprem de conducere este a- 

dunarea generala a oamenilor muncii iar 
aici, în aceste organisme își pot și trebuie 
să-și spună cuvîntul mult mai mulți tineri. 
Este o obligație a organizației U.T.C. de-a 
stărui cu perseverență ca un asemenea 
drept, ca o asemenea datorie în fond, să-și 
capete pretutindeni concretizară în fapt.

Parcurgem, ccum, perioada în care în 
întreprinderi se convoacă adunările gene
rale. Prilej cum nu se poate mai nimerit 
deci, de a discuta despre prezența tineri
lor. Pentru că, închei cu o subliniere din a- 
celași articol „procesul de integrare a ti
nerilor în activitatea de conducere și de 
modificare parțială a opticii colectivului 
despre posibilitățile celor relativ mai de 
curînd veniți, nu trebuie lăsat să se desfă
șoare spontan, ci grăbit în mod conștient".
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FOLOSIREA INTEGRALA A
CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

7

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului minis
tru al Danemarcei, POUL HARTLING, următoarea telegramă î

Iml este plăcut să exprim Excelenței Voastre sincere felici
tări cu prilejul numirii Dumneavoastră în funcția de prim-mi- 
nistru al Danemarcei.

Sînt încredințat că bunele relații care există între România 
și Danemarca vor continua să se dezvolte, în folosul ambelor 
popoare, al păcii, cooperării și înțelegerii în Europa și în în
treaga lume.

X (Urmare din pag. I)

V conduc în final Ia un volum de investiții 
>$ ne justificat de mare. Pe de altă parte, este 
7 normal ca înainte de a se decide asupra 
>$ unei soluții, beneficiarul de investiție să 
X analizeze cu maximă responsabilitate dacă 
>$ construirea unei noi suprafețe productive 
[? se justifică, dacă cele existente sînt folo- 
>> site rațional.
X Nu trebuie uitat nici faptul că utilizarea 
>> intensivă a spațiilor de producție nu este 
x un fenomen static, nu reprezintă soluția 
>S adoptată la un moment dat. Perfecționă- 
x rile permanente care se aduc proceselor 
•> tehnologice, reorganizarea fluxului de pro- 
X ducție, sînt doar două căi prin care folosi- 
•> rea capacităților de producție capătă un 
x aspect dinamic. Stă în posibilitatea tie- 
•> cărui muncitor, tehnician sau inginer, a 
X fiecărei organizații U.T.C., a fiecărui tî- 
■> năr, să depisteze locurile în care există 
X suprafețe neproductive.
’J Importanța deosebită pe care o repre- 

zintă problema utilizării spațiilor produc
tive reiese și din faptul că sporirea cu nu
mai un procent a gradului de folosire a 
capacităților de producție poate asigura o 
producție suplimentară de cinci miliarde 
lei. Folosirea cu maximum de randament 
a capacităților de producție presupune tot
odată și încărcarea corespunzătoare a uti
lajelor pe toate schimburile. Este de Ia 
sine înțeles că o întreprindere în care se 
lucrează pe trei schimburi complet încăr
cate echivalează cu trei întreprinderi care 
activează într-un singur schimb. Nefolo- 
sirea corespunzătoare a forței de muncă 
în cele trei schimburi înseamnă mașini 
și utilaje care stau alături de altele afla
te în funcțiune. în Cuvîntarea rostită la 
Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, tovarășul Nieolaetovarășul Nicolae

Ceaușeseu arăta : „Trebuie să asigurăm 
ca fiecare schimb să funcționeze cu capa
citatea deplină și aceasta tncepînd cu 
schimbul I și schimbul II. Numai acolo unde 
avem forța necesară să trecem la organiza
rea schimbului III".

Valorificarea eficientă a rezervelor și 
posibilităților existente pentru creșterea 
gradului de folosire a capacităților de 
producție trebuie să rețină atenția și tn 
ceea ce privește întreținerea corespunză
toare a utilajelor și instalațiilor. De modul 
cum fiecare tînăr îșj îngrijește mașina la 
care lucrează depinde timpul de staționare 
necesar reviziilor și reparațiilor. „Trebuie 
să asiguram respectarea cu sfințenie a 
normelor tehnice de exploatare !“ — a- 
răta secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu. Este un îndemn 
la mobilizarea tuturor forțelor, la unirea 
eforturilor noastre astfel îneît să se asi
gure îngrijirea exemplară și funcționarea 
în cît mai bune condițiuni a utilajelor și 
mașinilor. Tot la acest capitol merită să 
menționăm și altă sarcină ce ne revine 
și nouă, tinerilor, organizațiilor U.T.C. pe 
linia folosirii integrale a capacităților 
de producție. Este vorba de asigurarea cu 
piese de schimb și de realizarea la timp 
și tn mod corespunzător a reparațiilor și 
lucrărilor de întreținere.

Iată cîteva din aspectele ce concură la 
atingerea unui deziderat al oricărei in
dustrii moderne : utilizarea intensivă a ca
pacităților de producție. Este una din po
sibilitățile prin care se ajunge la rezultate 
favorabile în ceea ce privește constituirea 
unor resurse sporite pentru reînnoirea și 
modernizarea fondurilor fixe. Bineînțeles 
că tot aceasta este șl calea prin care se 
poate reduce prețul de cost cu consecințe 
favorabile în ce privește creșterea ve
nitului național.

UN SFERT DE VEAC DE
Editura Academiei Republicii 

Socialiste România a împlinit 
un sfert de veac de bogată ac 
tivitate, de contribuție activă la 
dezvoltarea și promovarea știin
ței și culturii românești și uni
versale.

în această perioadă au văzut 
lumina tiparului 2 471 volume, 
într-un tiraj de 7 361 229 exem-

BOGATĂ ACTIVITATE
plare, precum și un număr de 
5 207 fascicole de reviste, într-un 
mare tiraj. Au fost initiate nu
meroase colecții, dintre care pot 
fi menționate colecțiile de opere 
ale clasicilor științei și culturii, 
ale unor proeminente figuri de 
gînditori români ca : Dimitrie 
Cantemir, Nicolae Bălcescu, Ior- 
ga, Titulescu și alții, colecțiile

de lucrări actuale și de mono
grafii. în toate ramurile științei, 
s-au publicat tratate $i alte lu
crări de o deosebită însemnăta
te privind istoria filozofiei, ma
tematica, geografia, limba, lite
ratura. arta și cultura poporului 
român, dicționare etc.

Lărgindu-și în continuare aria 
tematică a publicațiilor sale, e- 
ditura a inițiat, de asemenea, 
colecții ale științelor sociale, 
între care „Bibliotheca Historica 
Romaniae", „Bibliotheca Eco- 
nomica“. „Ex terra aurum“, „Ju
dețele patriei" și altele. Totoda
tă, a fost reluată pe baze noi, 
publicarea izvoarelor istoriei 
naționale în colecția ..Documen
ta Romaniae Historica". Răspun- 
zînd cerințelor mereu crescînde 
ale economiei naționale, au fost 
popularizate rezultatele unor 
cercetări fundamentale și apli
cative în domenii de larg inte
res economic. Paralel cu activi
tatea de tipărire a cărților și 
tratatelor, editura asigură apa
riția a numeroase reviste în 
limbi străine de mare circula
ție internațională.

Toate utilajele — 
la parametri 
superiori !

(Urmare din pag. 1) 

tat la generalizarea schimbului 
II și extinderea schimbului III 
și în atelierele auxiliare. în 
acest fel vom putea utiliza cu 
maximă eficiență toate mași
nile din dotare.

Un calcul simplu, făcut îm
preună cu PAUL PECETE, de 
la compartimentul tehnolog șef, 
arată că o majorare doar cu un 
procent a indicelui de folosire 
a utilajelor de la secțiile de 
bază înseamnă pentru I.M.E. 
București un plus de produc
ție echivalent cu 372 motoare 
electrice de macara, cu o pu
tere de 11 kw fiecare. Pentru 
1973 acest indice era planificat 
să fie de 85 la sută, dar, după 
11 luni, a fost doar de 80 la 
sută. De aici rezultă că realiză
rile bune cu care întreprinde
rea încheie anul — 15 mili
oane în plus la producția glo
bală și 36 milioane depășire la 
producția marfă — puteau fi 
ceva mai mari. Dacă se asigura 
folosirea capacităților de pro
ducție la indicele planificat se 
mai puteau face încă cel puțin 
1 800 de motoare electrice de 
macara de 11 kw fiecare. în a- 
nul viitor acest indice va tre

bui să ajungă la 88.5 la sută 
pentru toate mașinile și ^utila
jele din dotare. Pe această -cale 
se vor obține cîteva mii de 
motoare electrice, de mărime 
medie în plus. Forța de muncă 
necesară pentru o astfel de 
schimbare a fost pregătită din 
timp, seturile de scule și dis
pozitive sînt în curs de comple
tare, s-au luat unele măsuri 
pentru întreținerea mai bună a 
mașinilor, pentru reducerea 
timpului pierdut din cauza în
treruperilor accidentale etc. 
Totuși, se impune o întrebare: 
dată fiind importanța acestei 
sarcini pentru înfăptuirea fără 
dificultăți a producției anului 
viitor, nu era normal ca toate 
aceste măsuri să fie, în cea 
mai mare parte, aplicate deja ? 
Se știe doar că majorarea indi
celui de folosire a mașinilor 
presupune o acțiune perseve
rentă, și de mai lungă durată, 
că în acest domeniu salturile 
de la o zi la alta sînt greu de 
presupus. Dar poate că ce nu 
s-a reușit într-un an se va 
reuși acum, în cîteva zile. De 
ce să nu fim de acord cu cei 
care susțin că la întreprinderea 
de mașini electrice din Capita
lă acest salt este pe deplin po
sibil ?

„BARBA T GLORIOS... “
(Urmare din pag. D

veacuri, cu fețe aspre, cu 
blîndețe și forță pe chip, ră
sar în hrisoave pecetluite gal
ben, roase de vreme și de ne
murire, răsar în carele lor 
modeste de luptă, răsar în 
flamurile sfîșiate de sabie 
glonț, patinate de glorie. Ră
sar, cu frunțile înalte, bîntui- 
te de ginduri, din portrete și 
citate grele de sens, bărba
ții cei mari ai țării mele. 
Pașii încetinesc, ca într-un 
sanctuar, șoapta tace, pri
virea și sufletul primesc. 
Iancul, Gheorghe Doja. 
Bolnavul de puritate, Bălces
cu. Mircea cel Bătrîn. Mihai, 
laicul sfînt Gheorghe, prinț 
de sînge și de spirit, flacără 
scurtă și orbitoare care a fă
cut Europa să ducă mîinile 
uluite la ochi și la tîmplă. 
Sala austeră a lui Mihai Vi
teazul are doar o stemă imen

să — stema celor trei prin
cipate reunite — are doar 
sabia sa ca un fulger subțire, 
are doar tunurile sale proiec
tate în spațiu rarefiat parcă, 
izbit de forța lor morală, a- 
colo, în sala lui Mihai bate 
vîntul tăios al bătăliei, așa 
cum în sala lui Bălcescu în 
aer se văd idei. „Bărbat glo
rios și victorios, căruia soarta 
i-a hărăzit cu multă dărnicie 
toate darurile, căci pe cînd 
altora le-a dat numai unele 
însușiri și anume numai ju
decată, împreună cu șiretenie, 
altora virtuți eroice și spirit 
de dreptate, altora biruință 
contra dușmanului, numai ție 
ți le-a hărăzit pe toate, tu 
ești drept, prevăzător, is
teț, biruitor contra dușma
nului, nu în zadar ești socotit 
printre eroii secolului nostru" 
— aceste vorbe mari sînt 
scrise în cartea unui cronicar 
polon, despre acela care s-a

La tabloul de comandă
Foto: ȘT. WEISS

LEGĂMÎNT CU VIITORUL
Plecați de două zile de la 

Alba Iulia într-o excursie 
tematică organizată de Comi
tetul județean Alba al U.T.C. 
în cinstea aniversării Repu
blicii, 428 de tineri muncitori, 
țărani și elevi din Aiud, 
Blaj, Cugir, Ocna Mureș, 
Sebeș și alte localități ale 
acestui județ au ajuns ieri 
în București. Printre altele, 
ei au vizitat și muzeul de 
istorie al partidului, cu care

prilej la 26 de tineri, mem
bri ai grupului, li s-au înmî- 
nat carnetul de membru al 
U.T.C Momentul emoțio
nant a avut loc în sala „30 
Decembrie" după ce directo
rul muzeului a evocat impor
tanța actului istoric de pro
clamare a Republicii, petre
cut cu aproape 26 de ani în 
urmă.

La alti 26 de tineri din ju

dețul Alba li s-au înmînat 
carnetele de membru al 
U.T.C., cu o zi înainte, la 
Muzeul Doftana. Aici, legă- 
rhîntul cu Uniunea Tinere
tului Comunist a fost făcut 
pe locul unde a căzut jertfă 
comunistul Ilie Pintilie, după 
păstrarea unui moment de 
reculegere și depunerea 
unei jerbe de flori.

N. C.

petrecut întru Istoria neamu
lui sub numele de Ștefan cel 
Mare. Fastuoasa sa domnie, 
acoperită de glorie și de artă 
ca un covor persan de flori, 
ca un cîntec oltenesc de gra
vitate, ca o glorie de urale, 
fastuoasa sa domnie este, în 
fapt, o definiție. O definiție 
despre geniul românesc, în 
tot ceea ce are el mai pro
fund, mai legat de spiritul 
totalitar al pămîntului și oa
menilor de la poalele de aur 
ale Carpaților. Cronicarul po
lon a numit în vorbe ceea ce 
marii bărbați ai neamului 
meu au făptuit. Iluminați și 
integri, ei au aplecat urechea 
la vuietul poporului lor. U- 
nii i-au pus în mină sceptrul 
însîngerat al luptei pentru in
tegritatea națională. Apoi, o- 
dată cu primul foc de pistol 
al Vladimirescului, Marea i- 
dee a libertății totale, socia
lă și națională, a început să 
prindă contur. Sunetul de 
bronz al cuvintelor lui Băl-

Versul izbucnit dintr-o cli
pă de mare inspirație a poe- 
tei Gabriela Melinescu bîn- 
tuie și insomniile filmului. 
Boala de origine divina, dra
gostea, cîți scenariști se în
cumetă să facă un film fără 
dragoste ? Dacă am cerceta 
originea divină a iubirii cine 
știe la ce concluzii tulbură
toare se poate să ajungem. 
Cineva îmi sugera o astfel 
de tulburătoare concluzie, 
semnalindu-mi că rădăcina 
cuvîntului libertate — lib — 
este aceeași cu a cuvîntului 
iubire (libido) și cîndva. în 
negura timpului, în pierduta 
indo-europeană, ele se con
fundau, numeau același lu
cru, aceeași noțiune, dragos
tea, aparenta încătușare, fi
ind semnul libertății totale, 
libertatea de a ne afirma 
ființa umană și unicitatea ei. 
Și totuși...

De fapt, cite filme „de 
dragoste" ați văzut dumnea
voastră ? Unde, în ce film 
dragostea în state pură și-a 
strigat cu atîta forță dreptul 
ei de a ființa ca boală de o- 
rigine divină, adică incon- 
trolabllă, de necomentat, de 
ne... De fapt, oricît de minu
nat ar fi versul, așa ceva,

ry ! Exagera, desigur. Nici 
măcar nu era un film mare, 
cu atît mai puțin poUtic. Dar 
ceva desigur, e aici. Poate 
actorul acela mare al cărui 
nume I-am uitat se referea 
la reacția pe care filmul a 
provocat-o. O încercare a 
făcut Lelouch cu „Un băr
bat și o femeie", el mai de
grabă decît Segal. La el so
cialul era un decor și așa și 
era făcut, cu acele culori de 
mare subtilitate, sugerînd bu
taforia, sugerînd scena. Dar 
am revăzut de curînd la te
levizor „Un bărbat și o fe
meie" și m-am întrebat și 
eu, ca alții, de ce doamne 
iarfă-mă mi-o fi plăcut fil
mul ăsta acum cițiva ani ?

Pentru că ceva nu mergea. 
Și cred că nu mergea, cu 
toate că actorii erau mari, cu 
toate că autenticul era de 
excepție, tocmai pentru că 
Lelouch a vrut să demon
streze că filmului îi este ac
cesibilă „boala de origine di
vină". Perisabilitatea operei 
sale demonstrează însă că nu 
îi este. Există, intr-adevăr, 
în istoria filmului un experi
ment irepetabil — „Anul tre
cut la Marienbad", unde cul
mea este că Alain Resnais

„BOALA DE
ORIGINE 
DIVINA"

cescu le-a definit cu o fermi
tate fără precedent. Apoi, 
veacul trecut și acesta, ve
nite ca o precipitată suflare a 
Istoriei, istovită de luptă, aș
teptare și chin, a pregătit a- 
pariția marilor bărbați ai 
jertfei, cei chemați să împli
nească idealul de secole, de 
milenii, comuniștii. Răpuși de 
gloanțe și doftane, mulți au 
pierit. în nopți de veghe s-a 
plămădit ființa lor spirituală, 
în lipsuri, mizerii și chin s-a 
petrecut marea lor menire. 
Bărbați nemuritori. Eroi. Ma
rii revoluționari. Strănepoții 
lui Avram lancu, copiii pă
mîntului românesc, păstrîn- 
du-și în maturitate și luptă 
ingenuitatea și puritatea 
fără de cate nu se poate clădi 
o lume nouă. O lume care a 
început în 1917, cu o salvă 
de tun trasă de pe un vestit 
crucișător. O lume gîndită de 
o frunte înaltă cît o lume ■— 
Marx — care spunea despre 
Horia: „El este eroul povești
lor populare și simbolul re
nașterii Daciei".

Dacia a renăscut. Lumea 
nouă românească a început 
tot cu o salvă de tun, în 
August 44. Și s-a constituit 
definitiv în decembrie 47. Re
publica — marele vis — pa
tima Bălcescului și a fantas- 

jtului Eliade, s-a înfăptuit, 
operă a unor mari bărbați, 
comuniștii, sufletul și inima 
acestui popor

Știu un „bărbat glorios că
ruia soarta...". Nepieritoarele 
daruri ale oamenilor mari, 
împătimiți de patriotism și 
dreptate, se transmit prin fii 
și nepoți.

Nasc, și renasc, și iar nasc 
și în Moldova oameni.

vorba ardeleanului, nu exis
tă. Nici măcar „Paul și Vir
ginia" — pe care, intre noi 
fie vorba, cine s-ar mai în
cumeta s-o citească ? Dar și 
acolo, cei doi, fugind de so
cietate, într-un tărîm... Fu
gind. Deci o atitudine față 
de social. Cel mai etern cîn
tec de iubire, „Romeo și Ju- 
lieta", este de fapt — oricît 
de dur vi s-ar părea terme
nul — o fișă socială, o sec
țiune, precisă ca o incizie, 
în social. Dragostea în stare 
pură — visul poeților — în 
lumea noastră bîntuifă de 
contradicții, care de mult nu 
mai crede în divinație, este 
doar o strălucită metaforă. 
Intr-un roman contemporan 
recent, de o mare forță, exis
tă o astfel de scenă de dra
goste, în care eroina, în 
strictă intimitate cu iubitul 
său, are un fel de alint și un 
rîs, pe care el, iubitul, și-I 
amintește brusc a fi „rîsul el 
social". Asta poate spune 
totul. Sîntem ceea ce sîntem, 
venim din lumea din care 
venim, chiar în cel mai pa
tetic amor. Filme de dragos
te nu există. Atunci cînd au
torul are naivitatea să crea
dă că nu este așa si încear
că. rezultatul e lamentabil. 
Sînt melodramele acelea de 
nesuportat în care eroii, pi
cați din lună. își cîntă fu
riile și geloziile mai ales în 
ritm hispanic. Dar nici aco
lo. nici măcar acolo. în cele 
mai proaste filme „de dra
goste" smulgerea din social 
nu este posibilă. Chiar cînd 
schița de social este o carica
tură, ea există. El e băiat 
sărac, iar ea din înalta so
cietate, sau invers, sau pă
rinții lor, care...

Dar firește, nu despre li
mita de jos a discuției este 
vorba. Toată isteria lovesto- 
rysmului este de fapt dorul 
secret de a vedea „boala de 
origine divină". Numai că, 
nu știu care mare actor de 
cinema, vorbind de filmul 
politic, includea... Love Sto-

voia să demonstreze cu totul 
altceva. Dar din toată memo
ria aceea inconsistentă și labi
lă, din tot timpul acela nesi
gur, neclar, din acea eternă 
reîntoarcere, izbucnea un cîn
tec de iubire aproape pur, a- 
proape ca un vers, aproape 
de origine divină. Tocmai de 
aceea, tocmai din pricina a- 
cestei stranii întâmplări, ex
perimentul este irepetabil. 
Nimeni nu s-a mai încume
tat să facă un ..Marienbad", 
cu atît mai puțin autorul Iui.

Cîndva poate, o rădăcină 
comună de cuvînt argumen
tează ipoteza că libertate era 
o noțiune din familia iubirii. 
Sau invers. Dar libertatea de 
a vorbi despre dragoste în 
stare pură o au numai poe
ții. Ei sînt Cezarii și mesa
gerii iluziilor noastre, ei ne 
pot face chiar să credem că 
dragostea este un tărim în 
care venim puri, spălațî de 
noi înșine, ca cei doi copii 
primordiali, Tristani si Izol- 
de visînd cu ochii deschiși 
Ia posibilitatea și forța tra
gicului. Și atunci cînd tac 
cuvintele, cum spunea Beet
hoven, începe muzica, și mu
zicii, cealaltă față a poemului, 
cea dinspre soare, îi este ac
cesibilă dragostea ca vis.

Dar nu filmului. Filmul nu 
este o artă poematică, pen
tru că el nu poate atinge gra
nița maximă a poeziei — 
iubirea ca forță în sine. Fil
mul își trage seva numai din 
viață, iar nu și din vis. 
„Boala de origine divină" 
rămîne închisă în impenetra
bilitatea ei de iluzie, de spe
ranță, de tăcere. Să facă să 
sune tăcerea pot numai poe
ții.

Poate cîndva. cînd artele 
nu-și vor mai a.iunge lor în
sele, cînd omenirea își va 
cîștiga marele drept ai odih
nei, vom vorbi numai de 
dragoste, ca semn al liber
tății noastre. Poate, cîndva...

SMARANDA JELESCU
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Institutul de Arhitectura 
„ION MINCU“

București

Se aduce la cunoștința câ începînd de la 13 
ianuarie 1974, în cadrul Institutului de Arhi
tectura „Ion Mincu", se organizează cursuri 
de pregătire în vederea prezentării la con

cursul de admitere în anul I.
Cursurile se țin în fiecare sîmbătă după- 

amiază și duminica dimineață.
Înscrierile se fac la secretariatul institutului 
în fiecare zi de lucru — în perioada 3—12 
ianuarie 1974 — între orele 11,00—14,00. 
Se pot înscrie elevii din ultima clasă a licee
lor de specialitate și a liceelor teoretice — 
secția reală — pe baza recomandării direc
tei liceului, precum și absolvenții de licee — 
serii mai vechi — pe baza recomandării 

întreprinderilor unde lucrează.

regia:
MIHAIL ULIANOV

producție a 
studiourilor 
„Mosfilm"

DIN
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cu: M. ULIANOV, 
B. CINKIN, 

V. NEVINÎI,T. KULIȘ

ÎNTREPRINDEREA 
ENERGO REPARAȚII

B-dul Mărășești nr. 2,

ANGAJEAZĂ
URGENT:

Oțelari, forjori, termiști tratamentiști, tur- 
nători-formatori, strungari, frezori, curățitori 
sablatori, vulcanizatori, lăcătuși montatori. 
debitatori materiale, zidari șamotori, mași- 
niști pod rulant cu autorizație I.S.C.I.R., scu
ler S.D.V., muncitori necalificați.

Angajarea se face pentru cele două sedii 
ale întreprinderii (B-dul Mărășești nr. 2 și 
B-dul Energeticienilor nr. 2, Vitan, capătul au
tobuzului 35).

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil 
în municipiul București și județul Ilfov cu po
sibilitate de navetă.

Relații suplimentare se pot cere la biroul 
personal telefon : 2326 40.
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TINERII DIN
(Urmate din pag. I)

Bne cînd te-au numit aici, ba 
mai mult, te-a recomandat și 
organizația U.T.C. Atunci nu ai 
voie să înșeli încrederea oame
nilor. Numai așa se cheamă că 
dai dovadă de conștiință, de om 
tn rindul oamenilor".

Cuvinte asemănătoare, dova
da unei înalte conștiințe profe
sionale — și nu numai profe
sionale — răspunsuri pe măsu
ra celor de mai sus dau și Ște
fana Marin, Petre Ungureanu, 
Vasile Ene, Ion Florea, tineri 
zootehniști. uteciști destoinici, 
cu un deosebit simț al răspun
derii. Vasilica Maholea, econo
mista sectorului zootehnic și 
secretara organizației U.T.C. 
din C.A.P.. ne spunea în acest 
sens : „Aș vrea să rețineți că 
în ceea ce privește activitatea 
organizației noastre, un obiec
tiv important constă tocmai în 
formarea la tineri a unei înalte 
conștiințe muncitorești. In a- 
cest spirit au Ioc toate dezbate
rile noastre din adunările gene
rale, toate acțiunile noastre". 
Că sectorul zootehnic este un 
punct de mare atracție în a- 
ceastă cooperativă, ne-a de
monstrat-o și faptul că l-am în- 
tîlnit aici și pe Ștefan Ionescu, 
activistul Comitetului județean 
Tulcea al U.T.C., care răspunde 
de această zonă. „Mă simt bine 
printre acești tineri — ne-a 
mărturisit — si pentru că sînt

ZOOTEHNIE
de profesie tehnician zooteh
nist. Avem multe puncte comu
ne și atunci întreaga activitate 
merge mai bine".

La despărțire i-am mulțumit 
tovarășului inginer șef pentru 
ideea de a ne fi recomandat 
cunoașterea tinerilor din zoo
tehnie. „Am revăzut — ne-a 
spus dumnealui — cît ați fost 
dv. plecați, ultimele rapoarte 
sosite la conducere in această 
săptămînă. Să știți că întregul 
sector zootehnic lucrează în 
prezent în numele anului vii
tor". Ne-am luat rămas bun, nu 
înainte de-a promite -să reve
nim la vară, spre a-i cunoaște, 
la muncă, și pe ceilalți tineri 
de la fermele de cîmp.

A APARKT revista

„PROBLEME 

ECONOMICE"
nr. 12-1973

Un „cintar“ defect 
in instruirea practică 
a viitorilor vinzători

(Urmare din pag. 1)

rttl mai pretențios de la oraș te 
determină să fii mai exigent în 
exprimate, ambalarea și servirea 
mărfii. 4. îndrumătorii de practi
că — persoane cu o calificare 
înaltă — pot să le furnizeze in
comparabil mai multe cunoștințe 
decît modeștii vinzători de la țață 
care ei înșiși au nevoie de in
struire...

Abordtnd problema din punct 
de vedere teoretic, s-ar părea că 
intr-adevăr, a fost găsită cea mai 
eficientă formulă de efectuare a 
practicii. în realitate însă lucrurile 
nu stau așa. Avantajele indiscu
tabile pomenite mai sus sînt ani
hilate — total sau parțial — de 
unele deficiențe organizatorice 
care fac ca în ultimă instanță 
pregătirea practică a elevilor să 
fie lăsată aproape exclusiv pe 
seama șefilor de unități. Unii 
dintre aceștia se ocupă cu pa
siune de educarea $ pregătirea 
viitorilor lor tovarăși de muncă. 
La magazinul de textile nr. 1 am 
surprins-o pe practicanta Aurelia 
Ion tocmai cînd servea un cum
părător. Ne-a mărturisit cu satis
facție că în fiecare zi este pusă 
să vîndă cot la cot cu ceilalți lu
crători, să măsoare materialele, 
să le aranjeze în rafturi, să întoc
mească bonuri și să facă diverse 
calcule Șeful unității, ceilalți 
vinzători, sînt atenți cu ea și cu 
colegele ei, le ajută să-și însu
șească cunoștințe vaste. Aceeași 
preocupare din partea șefilor de 
unități am întîlnit-o la magazine
le de confecții, foto-sport, artico
le pentru copii. Tocmai de aceea 
apare și mai inexplicabilă super
ficialitatea, răceala cu care sînt 
tratate aceleași eleve „foarte 
harnice și cinstite** după cum 
ne-au fost caracterizate, la unită
țile Alimentara.

Anul trecut, Lenuța Bolovan a 
făcut practică la o autoservire 
iar acum este repartizată la Ali
mentara nr. 3 din cartierul Ceta
te. Ni se destăinuie că în tot a- 
cest răstimp n-a dntărit nici

măcar 100 grame de salam ori 
brînză. Aproape tot timpul este 
ținută în magazie pentru a căra 
lăzi, a aranja mărfuri, a șterge 
praful și a spăla pe jos. Cînd nu 
mai are ce face acolo i se întinde 
mătura și găleata pentru a curăți 
strada.

Sabin Bondea, responsabilul 
unității, nu contestă cele spuse 
de Lenuța Bolovan și întărite 
de colega ei lise Bruhozler. își 
face chiar autocritica. Fetele 
spun însă că și-a mai făcut-o și 
în alte dăți dar situația a rămas 
neschimbată. Se va întîmpla la 
fel și de această dată ?

Niculina Oancea, practicantă 
la Alimentara nr. 2 se plînge 
de aceleași neajunsuri. Aproape 
toată ziua șterge sticlele de praf, 
face curățenie în unitate, spală 
bidoanele de lapte și vasele de 
smîntînă.

— Cît am făcut practică la 
unitățile Alimentara —♦ ne decla
ră o altă colegă, Rodica Cîrlan
— am pierdut timpul. Nu puteam 
să ne exprimăm dezacordul pen
tru că ni se dădeau caracterizări 
proaste care aveau repercusiuni 
asupra situației noastre școlare.

Tovarășul director al grupului 
școlar cu care am verificat te
meinicia celor sesizate, întreprin- 
zînd un raid pe la unitățile din 
oraș, a ajuns la concluzia că 
există, într-adevăr, un decalaj, un 
contrast chiar între rezolvarea 
teoretică a problemei și cea... 
practică. Ne-a asigurat că o să 
intervină mai energic pe lingă 
organele competente — în speță 
Direcția Comercială Județeană
— pentru a se lichida deficiențe
le amintite și a asigura viitori
lor vinzători de la magazinele 
sătești o pregătire solidă, multi
laterală. Printre altele va fi re
vizuit întregul program de prac
tică, va fi întocmit un nou gra
fic de rotație a elevilor prin uni
tăți și se va întări controlul din 
partea școlii. Măsuri oportune dar 
așteptăm ca ele să-și arate roa
dele.

Cum ne putem cunoaște ?
Care sînt performanțele generației tinere ? 
Cum ne putem afirma personalitatea?
Ce știm despre locul și rolul tineretului în 
societate ?
Dar despre munca politică a organizațiilor 
U.T.C.?
Ce temperament aveți ?
Ce știți despre sexualitate ?
Dar despre miturile religiei ?

întrebări pentruo enciclopedic ? NU!

Rubricile : Șapte personalități despre personalitate, Viața 
organizației, Timpul la persoana întîi, Cenaclu politic, Opi
nia activului U.T.C., Galeria ambițioșilor, Cabinet psiho
logic, Cronica atee, Mărturie întru eroii tineri. Sexologie și 
cultură, vă oferă răspunsuri în paginile revistei Tînărul 
leninist.

TINERI ȘI TINERE,

Reînnoiți-vă abonamentele 

la revista dumneavoastră,

5'
Abonamentele se primesc la toate oficiile poștale 
agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali 
difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.

TÎNĂRUL LENINIST

Pe traseele competiției 
de masă cu caracter 

republican

Interviu cu... redactorul nostru

„CUPA TINERETULUI"
• PRAHOVA : 5 000 de 
tineri în pasionante în

treceri
Sfîrșitul săptămînii, sîmbătă 

și duminică, a marcat, în jude
țul Prahova, un nou moment 
principal în desfășurarea celei 
mai îndrăgite competiții spor
tive de masă cu caracter repu
blican. Cupa Tineretului. In sa
tele și orașele județului au 
continuat întrecerile declanșate, 
în urmă cu două săptămini, la 
tenis de masă, săniuțe, schi, 
handbal și tenis de cimp pe 
teren acoperit. Simultan cu a- 
ceste acțiuni s-au desfășurat și 
concursuri de șah în fiecare lo
calitate a județului, deși aceas
tă disciplină sportivă nu este 
inclusă pe programul competi- 
țional la această etapă a Cupei 
Tineretului. Putem aprecia că 
localitățile Cîmpina, Boldești, 
Mizil, Bușteni, Poiana, Izvoare, 
Slănic și Brebu au constituit a- 
rene de întreceri și înfruntări 
sportive a peste 5 000 de tineri. 
Menționăm, de asemenea, că 
paralel cu activitățile organiza
te în cadrul Cupei Tineretului, 
județul Prahova a fost gazda 
întrecerilor din cadrul Cupei 
„30 decembrie" la handbal și 
șah. La cupa „30 decembrie* la 
handbal participă echipe repre
zentative ale orașelor Brașov, 
Ploiești, Călărași, Buzău, Bucu
rești și Sighișoara.

ȘTEFAN ILIESCU

• BRĂILA: Amenajări 
pentru sporturile

de sezon
Cupa Tineretului, competiția 

sportivă deschisă tinerilor de 
toate vîrstele și categoriile, a 
luat un start bun și în județul 
Brăila. In organizarea CJEFS, 
Comitetului județean U.T.C., in
spectoratului școlar și a consi
liului județean al organizației 
pionierilor, în toate asociațiile 
sportive din întreprinderile, in' 
stituțiile și școlile județului, mii 
de tineri au luat startul în e- 
tapa inaugurală. Paralel cu des
fășurarea întrecerilor, tinerii 
s-au remarcat și prin unele a- 
menajări sportive realizate 
prin acțiuni patriotice. Astfel, 
în municipiul Brăila, recent, 
s-au dat în folosință 7 patinoa
re. Dintre acestea, menționăm 
cele de la I.C.M.J., Școala ge
nerală nr. 1, Asociația sportivă 
„Flacăra", Școala generală nr.

25 și Grădina publică. De ase
menea, la Făurei s-a amenajat 
un frumos patinoar,, pe care au 
avut loc primele întreceri. Alte 
concursuri de patinaj s-au or
ganizat în comunele Mărașu și 
Agaua, reunind un număr mare 
de tineri. In sălile de clasă, ca 
și în sălile cluburilor, și asocia
țiilor sportive, s-au organizat 
întreceri la șah. Menționăm 
participarea masivă la Asocia
ția sportivă „Laminorul", „Chi
mia", liceele „N. Iorga" și Peda
gogic. Școala profesională „Pro
gresul", Centrul școlar de chi
mie, precum și la liceele din 
comuna Ianca, Făurei și Găi- 
seanca. Competițiile din cadrul

etapei de masă a Cupei Tine
retului continuă în toate aso
ciațiile sportive din județul 
Brăila.

TRAIAN ENACHE 
Subredacția „Scînteii tineretului" 

— Brăila
• ILFOV : Săniuța îna

ripată
După concursul de atletism 

„Cel mai bun din 10", săptămî- 
na trecută conducerea Școlii 
generale din comuna Iepurești 
(Ilfov) și organizația U.T.C., au 
inițiat o altă întrecere sportivă 
de masă, rezervată elevilor din 
clasele 5—8. Pe derdelușul a- 
menajat la marginea comunei,

peste 100 de tineri și-au dispu
tat întîietatea in primul con
curs al sezonului rece, intitulat 
sugestiv „Săniuța înaripată". Șl. 
de data aceasta, animatorul 
competiției a fost directorul 
școlii, prof. Constantin Bogdan. 
Pe primele locuri s-au clasat 
elevele : Maria Bălțoi, Valeria 
Donica, Florica Cirnpoieru, ca și 
elevii : Ion Crăciun, Nicolae 
Negrilă și Nicolae Oinăcaru.

Acum, în perioada vacanței 
de iarnă, elevii din comuna Ie
purești vor participa la primele 
concursuri de șah și tenis de 
masă din cadrul Cupei Tinere
tului.

S. SPIREA

CUM SE
Răapunzînd numeroșilor tineri 

care ne întreabă cum își pot face 
singuri diferite amenajări pen
tru practicarea sporturilor de 
iarnă și pentru a vani în spri
jinul organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor sportive, care orga
nizează întrecerile în cadrul e- 
tapei de masă a Cupei Tinere
tului, l-am rugat pe tovarășul 
Florin Gămulea, secretarul ge
neral al Federației române de 
patinaj, să ne „învețe" cum să 
amenajăm un patinoar natural.

— In momentul cînd condi
țiile atmosferice permit, respec
tiv temperatura să înregistreze 
cote scăzute sub —4 grade, se 
poate porni la amenajarea, de 
patinoare naturale. „Rețeta* 
nu-i complicată deloc, totul e 
să existe inițiativă și ambi
ție la tinerii care vor să învețe 
și să practice patinajul, un 
sport care, pe lîngă atributele 
destinderii, exercițiului fizic, a- 
grementul, îl prezintă și pe a- 
cela al activității de mișcare în 
aer liber. Patinoarul se poate 
amenaja pe orice teren : de te
nis, baschet, volei, în curțile de 
școli bituminizate și chiar pe 
pistele de atletism, deoarece 
gheața și ulterior apa, după to
pirea ei, nu le strică ; iar in 
afara acestor posibilități, pati
noare se mai pot amenaja și pe 
cursurile de apă mici și pe 
lacuri, dar numai după ce stra
tul de gheață atinge o grosime 
de minimum 10—15 cm., ca să 
asigure desfășurarea de activi
tăți în deplină securitate. Pe 
aceste patinoare, făcute pe 
cursul apelor sau pe lacuri — 
în cazul acestora din urmă tre-

FACE UN PATINOAR ?
ne răspunde tov. 

FLORIN GĂMULEA, 
secretarul general al Federației 

române de patinaj

bule ca apa să nu fie lăsată să 
depășească nivelul de o Jumă
tate de metru — se recomandă 
ca activitățile tinerilor să fie 
supravegheate de profesorii de 
educație fizică sau instructorii 
sportivi, pentru a se evita ac
cidente neplăcute, uneori grave, 
cum s-au întîmplat, în urma 
spargerii gheții. Terenul sau 
zăpada trebuie bine bătătorite, 
ca să nu se infiltreze apa. De 
jur-împrejur, din nisip sau ză
padă bine bătucită, facem un 
răzor, o margine care să nu 
permită, odată turnată apa, să 
se reverse. Se toarnă apă cu 
furtunul, de la o sursă din a- 
propiere, sau cu gălețile, în 
straturi mai subțiri, ca să nu 
se facă goluri, evitîndu-se în

ghețarea neuniformă, pînă se 
ajunge la un strat de minimum 
2—3 cm. Odată gheața prinsă, 
consolidată trebuie s-o și între
ținem. După ce s-a patinat pe 
ea, se curăță cu razurile (niște 
seînduri) sau cu lopețile, apoi 
din nou se reface stratul cu 
apă, cu furtunul sau gălețile, 
în. cazul în care e posibil, pen
tru refacerea gheții se pot fo
losi butoaie din care să fie lă
sată apa să curgă, printr-un 
sac pe măsură ce plimbăm acest 
butoi pe întreaga suprafață. Aș 
vrea să menționez că dacă a- 
ceste patinoare se află în incin
ta școlilor, lîngă o sursă de e- 
nergie, ele să fie iluminate. 
Seara este cel mai plăcut să 
patinezi. Dacă există și o stație 
de radioamplificare, este cu a- 
tît mai bine. Patinajul pe mu
zică este de două ori mai fru
mos. Destinderea se dublează și 
pentru tinerii patinatori și pen
tru public. Vedeți, deci, cit de 
simplu se poate realiza un lu
cru de mare folos ?

FLORIN
GHEORGHIU 

campion 
național 
la sah

Așa cum s-a anunțat, 
sîmbătă seara s-a încheiat în 
aula I.P.G.G. din București, 
meciul de baraj dintre Flo
rin Gheorghiu și Victor Cio- 
cîltea pentru desemnarea 
campionului național la șah 
pe anul 1973. Meciul s-a în
cheiat la egalitate, 2—2. după 
patru remize. Conform re
gulamentului, Florin Gheor
ghiu, avînd un coeficient 
mai bun în turneul final, cu
cerește titlul de campion pe 
anul 1973.

Marele maestru internațio
nal Florin Gheorghiu, în 
vîrstă de 29 de ani, de pro
fesie... redactor la ziarul 
„Șcînteia tineretului" cîștlgă 
pentru a .șaptea oară titlul 
de campion al țării, pe care 
l-a obținut pentru prima dată 
la vîrsta de 16 ani.

Pentru cititorii noștri — 
un scurt Interviu cu marele 
maestru internațional :

— Cum explici prelungirea 
finalei cu un meci de ba
raj ?

— Finala campionatului de 
șah a fost destul de disputa
tă, împotriva faptului că eu 
am început-o doar cu 48 de 
ore după ce am venit de la 
turneul din Filipine. Eu con
sider că am ajuns la pre
lungirea finalei din cauza 
oboselii și a contractării unei 
gripe virotice care mi-a dat 
mult de furcă. în plus, n-am 
evoluat la nivelul posibilită
ților mele maxime.

— Cum apreciezi meciul 
de baraj în compania vechiu
lui rival, Victor Ciociltea ?

— Meciul a fost obositor, 
pentru amîndoi, mai ales da
torită tensiunii nervoase care 
a dus și la apariția multor 
greșeli tehnice în cele patru 
partide, la ambii protago
niști. Consider rezultatul 
normal, echitabil, cu toate că 
din punct de vedere tehnic, 
eu apreciez că în raport cu 
ocaziile avute în cele 4 „ln- 
tîlniri" aș fi putut cîștiga. 
Am stat mai bine în prima 
partidă, în cea de a doua și 
in cea de a patra, pe cînd 
Ciociltea datorită unor gafe 
ale mele, în finalul partidei 
a doua, a trecut pe lîngă po
sibilitatea de a cîștiga. în 
general, nivelul tehnic al 
„barajului" a fost bun, în- 
registrînd chiar 2—3 inovații 
teoretice de valoare, ceea ce 
a făcut meciul interesant, în 
ciuda faptului că partidele, 
ca număr de mutări, au fost 
destul de scurte : 21, 25, 18 
și 16.

— Proiecte de viitor, Ime
diate șl de perspectivă ?

— Am pe masă trei invi
tații : pentru două turnee în 
Spania — „tradiționalele" de 
la Orense și Malaga (ianua
rie—februarie) și a treia 
pentru un turneu la Sao 
Paulo — Brazilia (martie). 
După aceea urmează obiec
tivul numărul unu al anului 
— Olimpiada de șah de la 
Nisa (iunie) unde împreună 
cu ceilalți componenți ai e- 
chipei naționale, printre care 
Ciociltea, Ghițescu, Ghizdavu 
etc. — vom încerca să impu
nem într-o competiție de 
asemenea anvergură, șahul 
românesc.

C. VASILE

p—DUMNEA VOASTRĂ FOLOSIȚI 
«XS TERENURILE DIN PREAJMA

BLOCURILOR PENTRU SPORT ?

organizarea primei ediții

la Sao Paulo, programată 
noaptea de 31 decembrie,

I
I 
I
I

Săptămînă aceasta, campioana republicană la handbal fe
minin, I.E.F.S., se va pregăti în vederea unor importante 
confruntări internaționale, pe care le va susține in prima 
parte a lunii ianuarie 1974. Chiar în primele zile ale anului, 
studentele vor participa la un turneu tradițional la Rostock 
(R.D.G.), alături de o serie de formații valoroase. Turneul 
este programat în zilele de 5—6 ianuarie. Amintim că anul 
trecut, handbalistele bucureșience au cîștigai întrecerea de la 
Rostock. Tot aici va avea loc și un turneu internațional mas
culin, la care vom fi reprezeniați de Minaur Baia Mare, cla
sată pe locul secund în „Cupa de toamnă".

După întrecerile de la Rostock, handbalistele de la I.E.F.S. 
se vor pregăti pentru debutul în noua ediție a *Cupei cam
pioanelor europene", urmînd să întîlnească cunoscuta forma
ție S. C. Leipzig, campioana R. D. Germane. Primul joc are 
loc la Leipzig, duminică 13 ianuarie, iar meciul retur se dis
pută după opt zile la București. Prof. Ioan Bota, antrenorul 
studenteior, are la dispoziție un lot de 17 jucătoare printre 
care se numără : Elena Oprea, Liana Ficiu (portari), Maria 
Bota, Aneta SchramkO, Natalia Alexandrescu, Rodica Bunea, 
Maria Boși, Cornelia Mohanu, Elena -Frîncu și Natașa Ru- 
blenco. în prezent, trofeul „C.C.E." se află în posesia for
mației sovietice Spartak Kiev, care a întrecut în finală, 
anul trecut, pe Universitatea Timișoara, cu 17—8, la Bratis
lava. Turul 2 din actuala ediție se desfășoară între 8—28 fe
bruarie, după care urmează semifinalele 8—21 martie, iar 
finala se dispută la 6 aprilie, pe teren neutru.

ATLETISM : Nicolae Mustață — la ediția ju' 
biliară a crosului de la Sao Paulo

După cum se știe, de mai 
mulți ani, în noaptea de 
Revelion la Sao Paulo (Bra
zilia) se desfășoară compe
tiția internațională de cros, 
„San Silvestro", la care sînt 
invitați cei mai valoroși a- 
lergători de fond din lume. 
Printre protagoniștii ultime
lor ediții s-a numărat și cu
noscutul atlet belgian Gas
ton Roelants, care a ieșit în
vingător de 4 ori. Pentru 
prima oară, anul trecut, a 
participat și un atlet român, 
maestrul sportului Nicolae 
Mustață. Datorită unor de
fecțiuni de ordin organiza
toric, el a întîrziat startul în 
cursa de 10 000 m., desfășu
rată pe străzile orașului Sao 
Paulo. Totuși, Nicolae Mus
tață a reușit, pe parcurs, să 
refacă handicapul și, în fi
nal, a ocupat locul 9, din 206 
concurenți, primind elogii și 
un frumos trofeu. Pe pri
mul loc s-a clasat atletul co
lumbian Victor Mora. După

două zile, la 2 ianuarie 1973, 
N. Mustață a participat la 
un alt concurs de cros, pe 
distanța de 10 000 m., pe care 
l-a cîștigat.

Actuala ediție a Crosului 
internațional „San Silvestro" 
de ' " ’
în . . __ . .. ,
va avea un caracter festiv. 
Se împlinesc 50 de ani de 
la ' _. . ’ ’ ~
și organizatorii au lansat in
vitații unui număr mare de 
atleți cu renume din 20 de 
țări. Printre participant se 
va număra, din nou, și Ni
colae Mustață, care se va 
deplasa la mijlocul săptă- 
mînii viitoare, în Brazilia și 
va concura, in noaptea de 
Revelion, alături de Roe
lants, Mora, Meyer (R.F.G.), 
Bernard (Anglia), Fava (Ita
lia), Mendes (Bolivia) și alți 
mari campioni din S.U.A., 
Japonia, Mexic, Iugoslavia, j 
Argentina etc. I

SCHI
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BOB : Importante confruntări inter
naționale

După deschiderea festivă a sezonului sporturilor de iarnă, 
desfășurată, ierii, la Predeal, componențîi loturilor republi
cane vor participa, în zilele următoare, la o serie de con
cursuri de verificare pentru apropiatele confruntări inter
naționale și care vor culmina cu Campionatele Mondiale de 
schi, biatlon și bob.

Lotul republican de bob, condus de maestrul emerit Ion 
Panțuru, va participa, mai întîi, la Campionatele Europene, 
programate în prima parte a lunii ianuarie Ia Cortina 
D’Ampezzo (Italia). De aici boberij se vor deplasa la Saint- 
Moriiz (Elveția), unde au Ioc Campionatele Mondiale pen
tru echipajele de 2 și 4 persoane. In aceste zile, Iotul repu
blican de bob participă Ia concursurile de verificare din sta
țiunea Oberhof (R.D.G.)

Campionatele Mondiale de schi, probele alpine au Ioc la 
Saint-Moritz (Elveția), între 2—10 februaria, iar întrecerile 
mondiale la probele nordice se desfășoară la Falun (Suedia), 
între 17—24 februarie. înaintea acestor importante confrun
tări vor avea loc citeva concursuri internaționale în Elveția. 
Italia, Iugoslavia, Bulgaria, Austria și România, între 5—31 
ianuarie. „Mondialele" de biatlon sînt programate la Minsk 
(U.R.S.S.), între 24 februarie și 3 martie.

M. LERESCU
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In spatele blocurilor din Pan
duri, mai exact pe strada cpt. 
Vijelie, colț cu strada Parcului, 
am..,, descoperit', de’ .curînd o 
bâză. Sportivă. O bază sportivă 
pe care evidențele organismelor 
sportive n-o menționează. Zeci 
de tineri — elevi, studenți, 
muncitori, — se aflau aici, an
grenați în jocuri de fotbal, 
baschet, volei și handbal, după 
un program riguras alcătuit. 
Imaginile alăturate nu fac de
cît să ilustreze, prin două sec
vențe, afirmația noastră. Po
vestea amenajării acestui . mic 
complex sportiv — pentru că 
aici se pot practica mai multe 
sporturi : handbal, volei, atle
tism, gimnastică, fotbal etc. — 
ne-o prezintă tinerii înșiși. 
„Aici era un teren viran, care 
nu aducea nici un folos, ba mai 
arăta și foarte urît, locatarii a- 
runeau gunoaiele... Noi, tinerii, 
din blocurile vecine am hotărît 
să ne facem, la 10 metri de 
scară, după cum vedeți, o bază 
sportivă" — ne spune Adrian 
Abăluță, elev la Liceul indus
trial energetic. Lucrurile n-au 
decurs, totuși, chiar foarte sim
plu. „Părinții noștri erau și ei 
interesați să ne creeze o posibi
litate. un spațiu pentru mișcare 
cît mai aproape de casă, ca să 
nu ne expunem bătînd mingea 
pe străzi, sau să ne pierdem 
prea mult timp dueîndu-ne în 
nu știu ce colț de București, 
după un teren sau un maidan" 
— ne prezintă încă un mobil al 
frumoasei realizări, coechipie
rul său, Mihail Laber, elev la 
Liceul industrial de transpor
turi. De-aici, pînă la a inte
resa și comitetul de bloc n-a 
fost decît un pas. Așa că părin
ții cu partea materială — că 
s-au dat și ceva bani, ne spune

ANIMATORI 
Al MIȘCĂRII 
SPORTIVE 
DE MASĂ |

...Stadionul C.S. Tîrgoviște. 
Fotbaliștii și atleții își con
tinuă pregătirile ca în luni
le de vară... Mă apropii de 
profesorul Nicolae Mihăiles- 
cu, directorul Școlii sportive 
și-1 întreb cine-i profesorul 
care aleargă cu elevii săi ? 
Mi-a răspuns zîmbind: „Nu 
este profesor, e inginer. A 
fost un bun alergător iar 
acum, la 42 de ani, face an
trenamente cu tinerii și a- 
tleți...

INGINERUL GHELJ
Șl ELEVELE SALE

Dan Minei, student la Politeh
nică — pentru procurarea ba
relor de fier și lemn pentru 
porți, pentru panouri de bas
chet și stîlpii de Ia volei, iar 
noi, tinerii, cu munca patrio
tică. pentru amenajări și acum, 
mereu, pentru întreținerea te
renurilor". Avînd o bază spor
tivă la dispoziție — care astăzi 
valorează poate mai mult da 
o sută de mii de lei — Flo
rin Anton, elev la Școala pro
fesională U.M.E.B., Gheorghe 
Tudor, elev la Liceul 33, Aurel 
Stoica, muncitor, absolvent al 
Școlii U.M.E.B. — în numele 
celor aproape o sută de tineri 
beneficiari — ne-au mărturisit 
că pe urmă a fost o adevărată 
întrecere să-și procure fiecare 
echipamentul necesar, iar acum 
nu există zi în care ei să nu 
acorde mișcării, activității spor
tive mat puțin de o oră, două. 
I-am crezut, firește. Un argu
ment în plus era și acela că toți 
tinerii prezenți in ziua aceea 
pe terenul de la blocurile din 
Panduri se arătau pricepuți în 
practicarea diferitelor sporturi. 
Ceea ce, să recunoaștem, se do- 
bîndește după mult© ore și zile 
de exercițiu...

Dar întrebarea care se pune 
și pe care ne-o sugerează baza 
sportivă de la blocurile din 
Panduri este acesta : dv, ti
neri și tinere, nu aveți aseme
nea spații în cartierele unde 
locuiți, unde se pot amenaja 
baze sportiv© prin contribuția 
proprie ?

Poate că exemplul de mai sus 
va fi un îndemn la acțiune și 
pentru dv. și pentru organiza
țiile U.T.C. Să sperăm !

v. cAbulea

CONCURS
DE RADIOAMATORI 

IN CINSTEA 
aniversarii republicii

leargă el însuși precum a- 
tleții..." ,

Din palmaresul sportiv al 
inginerului Stelian Ghelț am 
răsfoit cîteva zile.

...1950 •— campion de sec
tor, la Brașov, la 5 009 m. și 
locul 9 pe țară la 5 000 m; 
1951 — dublu campion de 
zonă la lași, la probele de 
1 500 m. și 10 000 m; în fina
la de la Cluj — locui 5 pe 
țară la 10 000 m; 1955 — Ia 
Constanța, dublu campion 
național al Școlilor, sportive 
în probele de 1 500 m. obsta
cole și 3 000 m plat, la care, 
în postura de comentator al 
acestor întreceri, l-a urmă
rit Constantin Grecescu — 
multiplul campion și record
men național, balcanic și in
ternațional... Și timpul trece 
înregistrînd succese și per
formanțe remarcabile... Dar 
alergătorul Ghelț a rămas 
toată viața un sportiv ama
tor... La întrebarea mea: ce-1 
determină să pregătească a- 
cești viitori atleți, interlocu
torul mi-a răspuns: „In a- 
fară de calitatea de inginer 
pe Platforma industrială a 
Tîrgoviștei, o am și pe aceea 
de antrenor de atletism. Ve
nind, in timpul liber, aici, 
pe stadion fac cite un ușor 
antrenament — 20—30 de

ture de stadion — urmă
rind, in același timp, antre
namentele secțiilor clubului. 
Dintre elevi, mi-am ales și 
eu 3-^-4, de comun acord cu 
profesoriî-antrenori pe care-i 
pregătesc in mod voluntar. 
După o pregătire de o lună 
elevii mei mi-au dat primele 
satisfacții: atît Nina Voicu. 
— foarte talentată pentru 
alergările de semi-fond și 
fond -.- a realizat, în ultimul 
concurs de atletism, perfor
manțe foarte bune pe dis
tanțele de 400 m. (67,9) 800 m 
(2’35**4/10), iar Zoica Bolea 
a alergat distanța de 400 m 
plat în 73”, deși are doar 
patru antrenamente. Acestor 
eleve foarte dotate, Ie între
văd un viitor frumos...".

A doua zi am mers Ia 
IPROLAM — Filiala Tîrgo
viște. unde am discutat cu 
șeful filialei, inginerul T. Ar
delean, și el cîndva fost, ju
cător și antrenor de rugby 
ta Știința Timișoara: „Un 
specialist, un om, un spor
tiv excepțional", za$a ni l-a 
prezentat pe antrenorul vo
luntar Ghelț...

MIȘU AVANU
Subredacția „Scînteii 

tineretului" Tîrgoviște

„SCINTEIA TINERETU
LUI" și FEDERAȚIA RO
MÂNA DE RADIOAMATO
RISM organizează și in anul 
acesta un concurs pentru ra
dioamatorii de unde ultra
scurte din întreaga țară, de
dicat aniversării Republicii. 
La acest concurs sînt invitați 
să participe radioamatorii de 
emisie-recepție și receptorii.

Cităm din pre gramul și re
gulamentul concursului: se va 
desfășura vineri 28 decembrie 
între orele 18—24, sîmbătă 29 
decembrie între orele 18—24, 
duminică 30 decembrie între 
orele 6—10. Banda de frec
vențe : 144 MHz. De mențio
nat că legăturile sau recep
țiile efectuate cu stații de 
club, case de pionieri, școli 
sau institute de învățămînt 
superior, vor fi cotate cu 
punctaj dublu.

Concurența își vor putea 
trimite fișele pînă la data de 
7 ianuarie 1974 pe adresa: 
Radioclubul central, căsuța 
poștală 1395, București 5, cu 
mențiunea: „Concurs U.U.S.M 
Regulamentul în întregime 
este difuzat prin Radioclu- 
burile județene.



lupa încheierea primei faze
a Conferinței de pace
în Orientul Apropiat de peste hotare

DECLARAȚII SI APRECIERI ALE 
PARTICIPANTILOR

Reprezentantul președintelui
GENEVA 23 (Agerpres). — 

’urtătorul de cuvînt al delega- 
iei egiptene la prima fază a 
onferinței de pace în Orientul 
Lpropiat a declarat, sîmbătă, că 
ixistă „o rază de speranță" pe 
alea realizării păcii. „Este un 
nic început. O șansă ni se ofe- 
ă tuturor : arabilor, palestinie- 
îilor, europenilor, americanilor, 
sraelienilor ; ea nu trebuie pier- 
lută".La întrebările ziariștilor dacă 
Sgiptul este gata să recunoască 
itatul Israel, purtătorul de cu- 
zînt a reamintit conținutul Re
voluției 242 a Consiliului de 
Securitate și al răspunsului egip- 
;ean la memorandumul lui 
Gunnar Jarring, în 1970. „Recu
noașterea ca entitate juridică nu 
va interveni decît după soluțio
narea dificultăților și aplicării 
rezoluțiilor O.N.U. A recunoaște 
drepturile poporului palestinian 
nu înseamnă deloc negarea 
drepturilor altor popoare" — a 
menționat purtătorul de cuvînt 
egiptean.

GENEVA 23 (Agerpres). — în
tr-o conferință de presă ținută 
sîmbătă seara, la Geneva, mi
nistrul israelian al afacerilor 
externe, Abba Eban, a declarat 
că lucrările primei faze a con
ferinței de pace în problema 
Orientului Apropiat sînt „sem
nificative și importante".

întrebat despre componența 
viitorului „grup de lucru mili
tar", Abba Eban a declara,t 
printre altele, că va fl vorba 
despre „negocieri directe intre 
reprezentanții militari". în pre
zența unui reprezentant al 
O.N.U. Eban a afirmat că nego
cierile de la kilometrul 101 au 
fost ,,transferate" într-un cadru 
nou și vor trebui să se refere la 
problema generală a dezangajă
rii.

Printre rezultatele pozitive ob
ținute în cadrul etapei inaugu
rale a conferinței, ministrul de 
externe al Israelului a citat fap
tul că toate hotărîrile vor trebui 
luate „printr-un consens una
nim" și nu cu majoritate de 
voturi.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a părăsit du
minică, la ora 08,05 G.M.T., Ge
neva, cu destinația New York.

într-o scurtă declarație făcută 
înaintea plecării, Waldheim a 
apreciat că faza inaugurală a 
conferinței de pace în problema 
Orientului Apropiat a constituit 
„un bun început". „Participan- 
ții — a menționat secretarul 
general al O.N.U. — au dovedit 
interes în reglementarea acestei 
probleme atît de complexe". 
Kurt Waldheim a adăugat că, 
după părerea sa, conferința ne
cesită „răbdare și perseveren- 
ță“.

Secretarul general al Națiuni- 
lor Unite și-a exprimat satis
facția în legătură cu rolul ju
cat de O.N.U., în cadrul con
ferinței. „Am sentimentul, a 
spus Waldheim, că am fost u- 
tili și că vom putea continua 
să fim utili". „Pentru prima 
dată, a afirmat el, ne aflăm în 
fața unei autentice posibilități 
de realizare a păcii".

GENEVA 23 (Agerpres). — 
Grupul de lucru militar egip- 
teano-israelian, creat în cadrul 
Conferinței de pace în proble
mele Orientului Apropiat, care 
va funcționa sub auspiciile Na
țiunilor Unite, își va începe ac
tivitatea la 25 sau 26 decembrie, 
s-a anunțat oficial la Geneva, 
din surse O.N.U. Grupul va dis
cuta probleme legate de dezan
gajarea militară a trupelor egip
tene și israeliene.

Consiliului de Stat al României
primit de președintele

Mauritaniei
NOUAKCHOTT 23 (Ager

pres). - La 22 decembrie, Mir
cea Malita, reprezentantul 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost primit de Mok- 
tar Ould Daddan, președintele 
Republicii Islamice Mauritania, 
căruia i-a înmînat un mesaj din 
partea șefului statului român.

Președintele Mauritaniei a 
transmis mulțumiri sincere pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
pentru mesaj și pentru efor
turile neobosite pe care le de
pune In vederea rezolvării 
unor probleme internationals 
de interes major. Moktar Ould 
Daddah a transmis, de aseme-

nea, cefe mai bune 
ședintelui Nicolae 
și poporului român

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosfera cordiala, de 
deplina înțelegere, în spiritul 
bunelor relații existente între 
cele doua țâri.

A fost de 
român la 
Moangâ.

Odiseea
unor

marinari
41 de zile în derivă 

pe o epavă
în apropierea coastelor 

canadiene a luat sfîrșit, 
sîmbătă. odiseea a trei ma
rinari — doi canadieni și 
un american — care au na
vigat timp de 41 de zile, în 
apele agitate ale Oceanului 
Pacific, pe epava în derivă 
a micului lor vas, avînd o 
lungime de numai 12 metri. 
Vasul a părăsit portul japo
nez Yokohama la 15 septem
brie a.c., cu destinația Van
couver. Dispariția lui, anun
țată la jumătatea lunii no
iembrie, a dat naștere unei 
vaste operațiuni de cercetări 
întreprinsă de organele de 
salvare marină canadiene și 
americane, care a trebuit 
să fie. în final, sistată, pre- 
supunîndu-se că ambarcațiu
nea s-a scufundat. In sfîrșit, 
la 22 decembrie, la semna
larea unor cargouri care 
treceau prin apropierea 
Insulei Vancouver, navele de 
coastă canadiene au reușit 
să-i salveze pe cel trei 
membri ai echipajului care 
au supraviețuit Cel de-al 
patrulea navigator a’ pierit 
în timpul îndelungatei aven
turi, din cauza foamei.

urări pre- 
Ceaușescu 
prieten.

față ambasadorul 
Nouakchott, Ion

vizitei sale In Re- 
Islamică Mauritania, 

președintelui

Tn cursul 
publica 
reprezentantul 
Consiliului de Stat al Româ
niei a avut tntilniri cu membri 
oi guvernului, cu care a purtat 
discuții privind dezvoltarea re
lațiilor româno-mauritane.

ANGOLA: Luptători ai 
forțelor patriotice de elibe
rare lucrind la construirea 
de locuințe intr-o zonă con
trolată de M.P.L.A.

Vizita tovarășului 
Ștefan Andrei

A _ •

Tovarășul Ștefan. Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
care face o vizită la Tokio, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japo
nia, a avut, la 23 decembrie, la 
sediul P.C.J., convorbiri cu o 
delegație a P.C.J., formata din 
Tetsuzo Fuwa, membru al Pre
zidiului C.C., al Biroului Per
manent al Prezidiului C.C.., pre
ședinte al Secretariatului, Mit- 
suhiro Kaneko, membru al Pre
zidiului C.C., al Biroului Per
manent al Prezidiului C.C., 
vicepreședinte al Secretariatu
lui, Tomio Nishizawa, membru 
al Prezidiului C.C., al Biroului 
Permanent ai Prezidiului C.C., 
și Hiroshi Kikunami, locțiitor ai 
șefului de secție la Secția inter
națională a CXX al P.C.J.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
tovărășească.

Penuria de energie 
în lume

Noi informații furnizate de telexurile a 
genfiilor de presă din diferite colțuri ale glo
bului reflectă preocuparea accentuată pentru 
rezolvarea problemelor legate de criza e 
nergetică. Măsurile pentru economisirea hi 
drocarburilor merg mînă în mînă cu schițarea 
unor acțiuni și proiecte menite să ducă, în 
perspectivă, la valorificarea unor noi resurse 
de energie.

X ntr-un Interviu 
acordat revis- 
tei vest-germa- 
ne CAPITAL, 
cancelarul Willy 
Brandi a arătat

că vor fi luate noi măsuri 
pentru economisirea petrolu
lui, atît in sectorul industrial, 
cit și în cel casnic. El a făcut 
cunoscut că întreprinderile 
din R.F.G. trebuie să fie pre
gătite ca, în perioada urmă
toare, să reducă cu 20 la 
sută importurile și consumul 
de petrol.

Un locuitor din Hamburg 
(R.F.G.) si-a „adaptat" au
tomobilul la tracțiunea cu 
ajutorul aburului produs din 
arderea... lemnului.

Sîmbătă a intrat în vigoare 
în Japonia „starea de urgen
ță economică" decretată de 
guvernul nipon pentru a face 
față penuriei crescînde de 
petrol. Potrivit noii legisla
ții „de urgență" adoptate de 
Dietă, guvernul Tanaka a 

\nrimit puteri depline pentru 
a aplica un program de 
combatere a efectelor crizei 
energetice. Este reglementată 
strict aprovizionarea cu pro
duse petroliere ca și stocarea 
și distribuirea acestor pro
duse. Este introdusă raționa
lizarea folosirii combustibili
lor lichizi și a altor produse 
petroliere, prevăzîndu-se re
ducerea cu 20 la sută a con
sumului de energie. De altfel, 
măsurile pentru economisirea 
energiei se bucură de înțele
gere în cele mai diferite 
cercuri ale opiniei publice 
japoneze și insignele cu in
scripția „Salvați energia" pot 
fi văzute pe pieptul a zeci de 
mii de oameni.

Noi acțiuni pe plan națio
nal pentru economisirea e- 
nergiei au fost anunțate și în 
Belgia unde au fost introduse 
restricții în ce privește în
călzitul și iluminatul public 
și particular.

In Statele Unite, guvernul 
a lansat un apel în care cere 
automobiliștilor să limiteze 
numărul de kilometri par
curși săptămînal. Stațiile de 
benzină au primit, la rîndul 
lor, dispoziția să reducă sen-

duminica farâ automobileȘosea olandeza într-o 

cantitatea limită de 
benzină pe care o livrează 
fiecărui automobil la o ali
mentare. William Simon, di
rectorul Administrației fede
rale pentru energie, a aver
tizat că numai dacă aceste 
recomandări vor fi respectate 
se va putea evita o decizie 
de raționalizare a consumu
lui de benzină pentru auto- 
mobiliști.

în India au intrat în vigoa
re noi restricții în te priveș
te consumul de hidrocarburi 
în industrie și în ce privește 
consumul de energie electrică 
în iluminatul public și cas
nic în marile orașe.

In ansamblul preocupărilor 
pentru folosirea de noi re
surse energetice semnalăm 
declarația făcută duminică 
de premierul japonez care 
sublinia că Japonia „își va 
intensifica eforturile în 
scopul creării unei noi orga
nizări a industriei, mai pu
țin dependentă de resursele 
energetice provenite din im
porturi". El preciza că vor 
fi utilizate cărbunele și alte 
surse de energie locale și va 
fi dezvoltată producerea de

energie nucleară. In acest 
context, ziarul NIHON 
KEIZAI informează că Japo
nia și Statele Unite vor sem
na la începutul anului viitor 
„un acord în privința dezvol
tării și cercetării comune în 
materie de energie". Proiec
tul de acord privind cerce
tarea se referă la : energie 
solară, geotermie, lichefierea 
cărbunelui și energia mag- 
neto-hidrodinamică (MHD). 
Acordul prevede, de aseme
nea, că savanți și ingineri a- 
mericani și japonezi se vor 
întîlni pentru schimb de in
formații în aceste domenii. 
Ministerul Comerțului Exte
rior și al industriei japoneze 
a pus Ia punct proiectul 
„Sunshire" (lumină solară), 
care va permite pînă în a- 
nul 2 000 să se utilizeze o 
energie nepoluantă. Proiectul 
va costa 7 143 000 000 dolari. 
Statele Unite, în ceea ce le 
privește, încep o „operațiu
ne independentă" de cinci 
ani pentru a dezvolta noi re
surse energetice. Proiectul 
costă 10 miliarde de dolari. 
Acordul americano-japonez 
va stabili o punte între a- 
ceste două proiecte de mare 
anvergură.
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Alegeri amînate în 
Bolivia

• PREȘEDINTELE BOLIVI- 
EI, Hugo Banzer, a anunțat ho- 
tărîrea guvernului său de a a- 
mîna alegerile generale, pro
gramate inițial pentru iunie
1974, — relatează agenția Pren- 
sa Latina. Alegerile vor avea 
loc în mai-iunie 1975, a declarat 
el — urmînd ca transferul pu
terii către noul președinte ales 
al tării să fie efectuat în august
1975.

• CA URMARE A SPORIRII 
PREȚURILOR LA PRODUSELE

PETROLIERE, alimentare, și la 
electricitate, costul vieții a 
crescut, în Statele Unite. în luna 
noiembrie. Herbert Stein, pre
ședintele consilierilor economici 
ai președintelui Nixon, a decla
rat că penuria de produse pe
troliere și necesitățile de spo
rire a livrărilor de energie vor 
face ca tendința de creștere a 
prețurilor să fie mențiuntă pen
tru următoarele cîteva luni — 
relatează agenția United Press 
Internațional.

• GUVERNUL VENEZUELEI 
a decis să încaseze cotele părți 
ce i se cuvin de Ia companiile 
petroliere străine în livrări de

petrol brut, în locul banilor li
chizi — a anunțat ministrul 
minelor și hidrocarburilor al a- 
cestei țări. Hugo Perez la Sal
via.

t Val de frig în India
• UN VAL DE FRIG DEO- 

SEBIT de puternic, s-a abătut 
asupra statului indian Bihar, si
tuat în nord-estul țării, provo- 
cînd, în ultimele săptămîni 146 
de morți — s-a anunțat oficial 
la Delhi; Numai în ultima săp- 
tămînă au pierit, ,din cauza fri
gului, 63 de persoane. Animale
le au avut, de asemenea, de 
suferit.

Un avion de tip „Caravelle" 
aparținînd companiei „So- 
belair" — linie charter a 
„Sabenei" — s-a prăbușit 
sîmbătă seara, la ora 22,20 
GMT, în munții Ksar Esa- 
ghir, la aproximativ 15 kilo
metri est de Tanger.

La bordul avionului se 
aflau 95 de persoane — 89 
pasageri, majoritatea maro
cani, și șase membri ai echi
pajului. Aparatul efectua o 
cursă între Paris, Tanger și 
Casablanca.

Usturoiul și sânâtatea
• „NINNIKU KENKO-HO" 

sau „Metodă de ’menținere a 
sănătății cu ajutorul usturoiu
lui" este titlul unei cărți recent 
apărute în Japonia, sub semnă
tura lui Tadashi Watanabe, pro
fesor asociat la Universitatea 
din Osaka. Autorul prezintă nu 
mai puțin de 47 de metode de 
preparare a usturoiului în ve
derea tratării diferitelor mala
dii. între altele, specialistul ja
ponez susține că usturoiul re
prezintă un remediu foarte bun 
în boli cum sînt insomniile, tu
berculoza unele tipuri de can

X Majorarea
prețului

petrolului din

în seara de 22 decembrie, to
varășul Ștefan Andrei a avut,' 
la sediul P.C.J., o întrevedere 
cu Tetsuzo Fuwa, membru al 
Prezidiului C.C., al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C., 
președintele Secretariatului^ 
Nitsuhiro Kaneko, membru al 
Prezidiului C.CW al Biroului 
Permanent al Prezidiului C..C.J 
vicepreședinte al .Secretariatu
lui, Tomio Nishizawa, membru 
al Prezidiului C.C., al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C^

Golful Persic
Duminică s-a încheiat 

la Teheran reuniunea 
de două zile a Consiliu
lui ministerial al OPEC 
(Organizația țărilor ex
portatoare de petrol).

Miniștrii, precizează agenția 
FRANCE PRESSE, au ajuns la 
un acord definitiv asupra ma
jorării prețului petrolului ex
portat din Golful Persic.

La lucrări au participat, pe 
Ungă delegații țărilor din Gol
ful Persic, și un număr de re
prezentanți ai Indoneziei, Li
biei, Nigeriei și Venezudei, de 
asemenea țări membre ale 
OPEC.

După cum s-a anunțat, în con
ferința de presă a Șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr, noile prețuri 
ale petrolului din Golful Persic 
se situează la baremul de 11,65 
dolari per baril. Intrarea în vi
goare a noilor prețuri este pre
văzută pentru 1 ianuarie 1974.

Față de prețurile actuale, re
levă agenția FRANCE PRESSE, 
noile prețuri ale petrolului din 
Golful Pensie au crescut de 
peste două ori.

Șahinșahul a adăugat că va 
propune Conferinței extraordi
nare a OPEC, care se va întruni 
la 7 ianuarie, ca organizația să 
angajeze negocieri cu , OECD 
(Organizația pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare) asu
pra problemelor privind prețul 
petrolului.

Din surse bine informate, ci
tate de agenția France Presse, 
se afirmă că această majorare 
este o soluție temporară și • că 
revine conferinței extraordinare 
a O.P.E.C., cuprinzînd deci toate 
statele membre ale organismu
lui, să stabilească principiile pe 
baza cărora țările producătoare 
de petrol vor stabili pe viitor 
prețurile lor. Conferința extraor
dinară a O.P.E.C. a fost convo
cată pentru 7 ianuarie, lucrările 
ei desfășurîndu-se la Viena, 
unde se află^sediul organizației, 
fie la Geneva.

cer, beri-beri. Intoxicațiile cu 
mercur etc.

• IN CADRUL REFERENDU
MULUI privind adoptarea noii 
constituții a Birmaniei, aflat în 
curs de desfășurare, au votat 
pînă în prezent aproximativ 80 
la sută din cetățenii cu drept 
de vot. Potrivit datelor preli
minare, marea majoritate a e- 
lectoratului s-a declarat în fa
voarea noii constituții. Pînă la 
data de 31 decembrie — ultima 
zi a referendumului — urmea
ză sâ mai voteze încă două mi
lioane de birmanezi.
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Heroina din... elefanți

D
e pe un mic 
aeroport parti
cular Paragua
yan, proprieta
tea generalului 
Carvalha, își lua

zborul peste Anzi un avion 
bimotor „Cesna 220".

Alertate de un misterios 
telefon anonim, organele 
vamale ale Statelor Unite au 
ținut sub urmărire avionul 
care, după o scurtă escală la 
Miami a aterizat pe aeropor
tul de la North Perry (Flo
rida). O cercetare extrem de 
minuțioasă a dus Ia desco
perirea a 84 funzi de heroi
nă pură (valoarea pe piața 
americană a drogurilor : 12 
milioane de dolari). Mai im
portantă s-a dovedit însă a 
fi capturarea pilotului avio
nului — Cesar Bianchi. De
pozițiile Iui Bianchi (depis
tat ca o „personalitate" a 
traficului cu droguri) ca și 
ale unor complici ai săi din 
S.U.A. au permis dezvăluirea 
unor urme directe ale așa- 
numitei „Paraguay Connec
tion" (rețeaua paraguayană a 
stupefiantelor).

Printr-o rețea de aeropor
turi, în mare parte particu
lare, fluxul „morții albe" e 
dirijat de mafia stupefiante
lor din laboratoarele tainice 
aflate undeva prin sudul 
Franței, în principalele „cen
tre de consum" din Statele 
Unite. Utilizîndu-se cele mai 
ingenioase procedee, tone de 
heroină sînt aduse prin „Pa
raguay Connection" în marile 
orașe americane (au fost de
pistate pachețele cu heroină 
într-un transport de elefanți- 
jucărie și chiar în stomacul 
unui... șarpe boa). Numai la 
Miami au fost descoperite și

confiscate anul trecut 418 
funzi de heroină provenind 
din această rețea. Și este 
vorba, desigur, așa cum plas
tic se exprima într-un raport 
Comitetul guvernamental 
pentru stupefiante din S.U.A. 
„numai de o picătură din- 
tr-un întreg ocean de dro
guri introduse prin contra
bandă". Date ale oficialități
lor nord-americane apreciază 
că numai în ultimii trei ani 
au fost introduse în S.U.A. 
prin filiera paraguyană cel 
puțin 8,5 tone heroină, în 
valoare de 2,2 miliarde 
dolari.

La ora actuala Paraguay 
este un veritabil rai pentru 
contrabanda organizată șl 
pentru traficanții de droguri, 
deoarece este singura țară 
din cele două Americi, unde 
nu există nici o legislație 
care să interzică consumul 
sau vînzarea drogurilor. A- 
ceastă stare de lucruri are 
o explicație simplă. „Pentru 
înalți funcționari șl militari 
cu grad superior de Ia 
Assuncion — scrie cunoscutul 
reporter american Jack An
derson, citind surse ale Bi
roului pentru narcotice șî dro
guri periculoase (B.N.D.D.) șl 
ale Interpoolului — traficul 
de droguri a devenit o afa
cere curentă. Cel puțin pa
truzeci de ofițeri din ierarhia 
înaltă militară sînt implicați 
direct în tranzitul și traficul 
de droguri. Sînt indicii fer
me că aviația militară este 
larg utilizată în acest scop".

Aceasta fiind situația, difi
cultățile anihilării lui „Para
guay Connection" nu sînt de 
ignorat.

P. N.

La sediul central al B.N.D.D. se urmărește pe hartă „dru
mul" traficului de stupefiante: o placă turnantă numită 

Paraguay...

țffnema
VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa

tria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30), Favorit (orele 13,45; 
16; 18,15; 20.30)

CEA DIN URMA ZI : Victoria 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

PUNCT. PUNCT, VIRGULĂ 8 
Doina (orele 12.30; 14,30; 16.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ț 
Doina (ora 18,45). La orele 9.30; 
11 — Program de desene animate.

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS
TRA : Scala (orele 9; 11,15; 13,30;
16 15; 18,45; 21), București (orele 
8,45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21), Mo
dem (orele 9; 11.15; 13.30; 1G; 
18,15; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 8,30; 11,30; 14,30; 17.30; 20,30). 
Capitol (orele 8.30; 11,30; 14.30;
17 30; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11*45; 14,30; 17.15; 20).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Tim
puri Noi (orele 9,15; 11,30; 13,45; 

15,45; 18; 20,15). Ferentari (orele 
16; 18; 20) — spectacolele de di
mineață sînt rezervate elevilor.

FATA DIN ISTANBUL : Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 20.45), Flacăra (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

VIFORNIȚA : înfrățirea (orele 
15,30; 18; 20.15)Cotrocenl (orele 
15,30; 18; 20.15).

MONOLOG : Central (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20,30). ’

O AFACERE PE CINSTE : Lu
mina (orele 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Spectacolul de la ora 9 re
zervat vacanței

ANATOMIA DRAGOSTEI : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45). Fla
mura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Unirea (orele 15.30; 18; 20.15).

OMUL DIN LA MANCHA : Gri- 
vița (orele 9,30; 12; 15.30; 13;
20,30).

MORGIANA B Viitorul (orele 
15,30; 18; 20).

TORINO NEGRU ț Buzești (orele 
B; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30),

iss-xr-

Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

EVADAREA : Moșilor (orele 9; 
j 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30). Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,15).

JULIANE: Cringași (orele 16; 
18: 20).

BUNĂ SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Bucegi (orele 15.30; 
18; 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15). Arta (orele 
15,30; 17,45; 20).

loo DE LEI : Pacea (orele 16; 
18; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL: Lira (orele 15,30; 18; 20.15).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE: Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

ADIO, ARME ! : Munca (orele 
16; 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Cos
mos (orele 15.30; 13; 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Vitan (orele 15.30; 17.45; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Rahova (orele 15.30; 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Giulești (orele 15,30: 19).

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) A

12-A NOAPTE — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA. DOMNULE WILDE 
— ora 10 (matineu școlar). Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
AUDIȚII MUZICALE COMENTA
TE — ora 19; Circul Globus" : 
Circul BUSCH ROLAND — orele 
10 și 19.30.

PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9.05 „Incognito" — 

program de varietăți muzicale;

9,55 Melodia zilei : „Slăvită fit în 
veci" — cîntec pentru Republică 
de Liviu Ionescu ; 10,00 Clubul 
adolescenților. 11.00 Cronica idei
lor. 11.10 Profil pe portativ — 
Anda Călugăreanu. 11,30 Geografie 
folclorică Vrancea. 12.00 Transmi
siuni directe din țară. 12,10 Invita
ție în fonotecă 12,55 Melodia zilei. 
13.00 închiderea emisiunii de di
mineață. 17,00 Știrile după-amîe- 
zii. 17,05 Alo, Radio I — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Litera
tură. 18,10 Sonata I pentru pian 
„în amintirea lui Serghei Proko
fiev" Trio pentru vioară, clarinet 
și pian. Cvartet de coarde. 18.55 
Melodia zilei. 19,00 în direct... de 

la I.A.S. Oltenița 19,30 Știri. 19,35 
Casa de discuri „Hungaraton". 20.00 
Munca, izvor de bucurie și împli
niri. A doua tinerețe a unor meș
teșuguri străvechi. 20,30 Opera 
„Maruxa" de Amadeo Vivex 
(fragmente). 21.00 Radio super-top. 
Interprețl de muzică ușoară. 22,00 
Radiojurnal Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Victor Tulbure. 23.20 
Concert din operete. 23.55—24,00 
Ultimele știri.

PROGRAMUL I
17.30 Curs d*e limba franceză. 

Lecția 74 18,00 Telex. 18,05 Avan
premieră. 18,10 La ordinea zilei. 
Azi; județul Constanța. 18.25 Un

interpret al cîntecelor muntenești. 
Marinică Iordache. 18.35 Căminul. 
Revelionul în familie. 18.55 „Ponti
ca ’73". Ansamblul Teatrului 
„Fantasio" prezintă cîntecele pre
miate la ediția din această toam
nă a tradiționalului festival cultu
ral artistic de la Constanța. 19 15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cîntecul săptămî- 
nii : „Ești țara mea. un cîntec" de 
Titel Popovici. 20,05 Ancheta TV. 
Răspunsuri vechi, răspunsuri noi. 
20,40 Revista literar-artistică TV. 
21,25 Roman foileton : „Pot
Bouille" după Emile Zola. Episo
dul I. 22.20 24 de ore.

PROGRAMUL H
20,00 Medalion Titlana Mihail. 

20,20 Teleenciclopedie (reluare). 
21.00 Drumuri în istorie. Istorie la 
Dunărea de Jos. 21,15 Telex. 21.20 
Armonii intime. Oaspeți ai stu
diourilor noastre. 21,45 Cărți șl 
idei.
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