
Proletari din toate țările uniți-vă !

CAMPANIIU URNII
IN AGRICULTURĂ

Sîntem tn ianuarie ți vorbim rfecpre 
porumb ți grîu, despre legume ți fructe, 
despre toate cîte le dorim ca succese 
ale agriculturii in anul acesta decretat 
al producțiilor agricole record în toate 
domeniile. Firesc. Firesc, pentru că ia
nuarie coincide cu perioada de virf in 
cazul campaniilor iernii. Adică al repa
rațiilor la tractoare și maținile agricole, 
a executării lucrărilor de îmbunătățiri

funciare ți ai refacerii rețelei de canale 
din sistemele de irigații ți desecări, al 
Î.reducerii răsadurilor legumicole, al 
ertilizărilor, al pregătirii profesionale. 

Amplificînd experiența bună acumulată, 
antrenați de către organizațiile U.T.C. la 
înfăptuirea programelor de activități a- 
doptate cu prilejul adunărilor de dare 
de seamă ți alegeri, cei peste un milion 
de tineri ai satelor participă în aceste zile

la muncă ți la formele de învățătură. Și 
de lucru e foarte mult I Agricultura a de
venit prin excelență o meserie ce se 
practică pe tot parcursul celor 365 de 
zile ale anului. Iar din paleta lucrărilor 
la ordinea zilei desprindem trei i repa
rațiile la maținile agricole, activitatea In 
legumicultura, ți recuperarea do noi su
prafețe pentru agricultură.
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• Reparațiile 
la mașinile 

agricole
în atelier, 73 de mecanizatori 

uteciști lucrează în două schim
buri. Lăcătușii și mecanicii de
montează sau refac ansamblele 
a opte tractoare aflate pe linia 
tehnologică ; strungarul B. Con
stantin execută, zilnic, rectifi
cări la o sută, o sută douăzeci 
de axe, tije și arbori iar sudorii 
(cinci dintre ei peste an fiind 
mecanizatori) Încearcă recupe
rarea a cit mai multe dintre pie
sele de schimb cu uzură. 73 de 
uteciști mecanizatori sint antre
nați la repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole. „Efortul de
pus pînă acum, sublinia Eroul 
Muncii Socialiste Ion Delcea, 
directorul stațiunii pentru me
canizarea agriculturii Cîrcea- 
Dolj, ne-a permis efectuarea re
parațiilor la aproape 50 de trac
toare și cam la 200 de alte ma
șini agricole. De acum, insă, rit
mul de lucru va încetini mult 
din cauza lipsei pieselor de 
schimb, îndeosebi a pinioaneior 
de la transmisia principală, a 
zece repere de rulmenți, a axe
lor comandă și unele articulații. 
Avem un om care stă perma
nent la baza de aprovizionare,

9
făcînd ca astfel, ștafe-

(Continuare In pag. a Il-a)

• îmbunătățiri fundare
„Pămîntul neproductiv va rodi“. Au dovedit-o tinerii din Scă- 

ești, a căror acțiune desfășurată în ultima perioadă s-a soldat 
cu recuperarea pentru producție a 121 de hectare. Au lucrat 107 
tineri din comună, 14 mecanizatori, elevii și studenții veniți în 
vacanță, cei mai harnici dovedindu-se Teodora Bălă, Ioana Bro- 
loștițeanu, Gheorghe Sorescu. în Valea Jiului au săpat canale 
și au desecat un teren mlăștinos ; sub deal au corectat cursul 
unor pîraie și au nivelat o suprafață de opt hectare ; in sat au 
împrejmuit și au arat douăzeci și două de incinte pînă acum 
necultivate. Iar 121 de hectare echivalează, anual, cu o produc
ție medie de cel puțin 30 vagoane de porumb, adică tot cam 
atît cit se atribuie ca retribuție membrilor cooperatori.

în aceste zile, în județul Dolj, alte 1 500 hectare constituie 
șantier pentru munca uteciștilor. La Caraula. Plenița, Valea 
Standului, Birza, Perișor, Brădești, Cotofeni, Argetoaia, în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică ale iernii, tinerii cooperatori și 
mecanizatori execută oomplexul de lucrări impus de luarea în 
cultură a tuturor acelor suprafețe ce au însemnat pînă acuim 
teren neproductiv. în primăvară, această suprafață va fi semă
nată.

PENTRU
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Materiale 
sportive 
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• Lumii în legumicultura
Răsadnițele calde practic sint amenajate... Și Florea Bogatu, 

îjutorul șefului de fermă legumicolă de la cooperativa agricolă 
din Goicea Mare, ne conduce „la inima fermei .noastre“ cum 
apreciază el, suprafața special amenajată pentru producerea răsa
durilor. Aici, peste o sută de cooperatori lucrau. Unii în sera 
de sticlă, alții la transportul gunoiului, la realizarea amestecului 
de îngrășăminte și pămînt, la amenajarea răsadnițelor calde. 
.Tinerii au plecat către Deznățui unde vor desfunda canalele de 
irigat, ne dă amănunte Florea Bogatu, de la 20 de ani responsa
bilul grădinii legumicole. Ne-am propus pentru 1974 să reali
zăm o recoltă superioară cu o mie de tone celei înscrisă în bilan
țul anului trecut, iar reușita — o știm din experiență — depinde 
foarte, foarte mult .de ceea ce facem acum, bj.iim.p.ul..,:^:nii. Se. 
mințele le-am asigurat din producție proprie, am amenajat ră
sadnițele, semănatul efectuîn.du-1 în jur de 10 ianuarie, am ferti
lizat mai bine de jumătate din suprafața grădinii, iar la refa
cerea sistemului de cămile pentru irigații se lucrează. La ora 
aceasta, legumicultura este lucrarea ce preocupă întreaga coope
rativă agricolă“. Uteciștii au executat mai bine de jumătate 
din volumul acestor lucrări.

Zile de vacanța,
zile de instruire

Nu-i ușor să fii se
cretar U.T.C. cind 
n-ai nici 15 ani. Cînd 
vechimea ta în orga
nizație este doar de 
maximum un an și 
încă ți-s proaspete 
în memorie zilele 
pionieriei. Dar dacă 
au fost aieși să 
conducă organizațiile 
U.T.C. din școlile lor, 
organizații încă mici, 
avind maximum 150 
membri, n-au stat în 
cumpănă, ci au por
nit degrabă Ia trea
bă. cu ambiție. Au 
izbutit, au greșit, au 
avut realizări, dar și 
eșecuri. „Așa este la 
început“ au fost de 
acord șl Silviu Ver- 
gu, din Buzău și 
Corneliu Constanti- 
noaia, din Ploiești.

Acum nu mai sînt 
Ia început. Au tre
cut prin trei adu
nări generale U.T.C. 
Au organizat prima 
temă la învățămin- 
tul politic. Au făcut 
primiri în U.T.C. Au 
participat pentru in- 
tîia oară la consiliul 
pedagogic. Au făcut

primeleprimele programe de 
activități. Incit, a- 
cum, aici, în tabără 
cu sediul la Ploiești, 
cei peste 300 secre
tari, U.T.C. de școli 
generale din șapte 
județe au venit cu 
un trimestru de ex
periență și cu o 
mare dorință de a 
învăța pentru urmă
toarele trimestre, 
pentru următorii ani 
de activitate în or- 
organizația școlii. 
Si învață. I-am gă
sit în sălile de clasă, 
constituițl pe grupe. 
Grupa joacă, în fapt, 
rolul organizației 
U.T.C. de clasă. Are 
birou U.T.C. și mem
bri. Pe rind, toți sînt 
puși în situația de 
a fi cînd conducători, 
cînd simpli

„Trebuia 
niți ieri, ni 
să asistați 
tivitate 
despre desfășurarea 
adunării generale. 
Mai exact, cum s-au 
desfășurat, concomi
tent, în fiecare gru
pă, adevărate adu-

uteciști. 
să ve- 
s-a spus, 
la o ac- 
metodică

nări, cu tot „dichi
sul“ lor. Tema, la o- 
biect, la zi : alcătui
rea unui program de 
vacantă așa cum l-ar 
dori 
zenți și, în mod si
gur, colegii lor din 
școli. Azi notează cu 
sirg cum trebuie să 
lucreze 
U.T.C., 
le revin 
resoarbe.
care am 
avantajul, azi, că în 
mijlocul lor se află 
și comand anta tabe
rei, pe post de se
cretar U.T.C. al a- 
cestei organizații 
U.T.C. de școală con
stituită pentru doar 
șapte zile. E în cla
sa a Xl-a la Liceul 
nr. 1 di.n Oltenița, 
secretar U.T.C., mem
bră a Consiliului e- 
leviior din cadrul 
C.C. al U.T.C. — 
deci cadru cu expe
riență de patru ani 
în plus în viața de 
organizație : Elena
Aprodu le povesteș
te lucruri
de ea, din experien-

ei, cei pre-

comitetul 
ce- atribuții 
tuturor, pe 

Grupa la 
poposit are

cunoscute

MAIESIRIA PROFESIONALA
SE DOBÎNDESTE DE LA

A ’

An de an rindurile construc
torilor de tractoare din Brașov 
se completează cu un mare nu
măr de tineri calificați în dife
rite meserii. Ei intră intr-un 
colectiv tehnic bine închegat și 
cu valoroase tradiții moștenite 
nu numai de la primii construc
tori de tractoare cl și de la ge
nerațiile anterioare care au ri
dicat măiestria lor profesională 
la un nivel neobișnuit pentru a- 
cele vremuri.

Azi din totalul salariaților 
uzinei, peste o jumătate sînt ti
neri, Ei iși pun semnătura pe 
tipuri de tractoare mereu noi, 
care sînt solicitate în număr tot 
mai mare în țară și se bucură 
de un binemeritat prestigiu in 
aproape 30 de țări din lume.

Evident, în acest context co
mitetul U.T.C. al uzinei este in
tens preocupat ca contribuția 
efectivă în producție a tinerilor 
salariați să fie în concordanță 
cu ponderea lor numerică, cu 
calificarea lor, cu alte cuvinte 
ca tinerii în pregătirea cărora 
statul a investit sume importan
te, o dată cu intrarea lor in 
producția de tractoare să valo
rifice integral cunoștințele căpă
tate.

— Problema perfecționării 
profesionale cuprinde două as
pecte — spunea Alexandru Con- 
stantinescu, secretarul comitetu
lui U.T.C. al uzinei. Este vorba 
pe de o parte de tinerii cu ca
lificări superioare, încadrați în 
activități de concepție, iar pe 
de altă parte de cei care lu
crează efectiv în producție. Noi 
dorim ca tuturor acestora să li 
se asigure condiții optime pen
tru valorificarea potențelor pro-

fesionale 
ta ingeniozității tehnice, carac
teristică oamenilor uzinei noa
stre de mai multe decenii, Bă fie 
preluată cu cinste de reprezen
tanții actualei generații.

Acțiunile întreprinse de orga
nizațiile U.T.C., se întîlnesc cu 
năzuințele proprii ale celor 
mai mulți tineri, dintre care 30 
urmează cursurile serale da 
subingineri, 15 ale școlilor de 
maiștri, peste 500 de tineri sint

LA BRAȘOV, 
PRINTRE 

CONSTRUCTORII 
'TRACTOARELOR 

l ROMÂNEȘTI ■

calificați ca ucenici la locul de 
muncă, iar cursurile de 
clare sînt frecventate de 
4.000 de tineri salariati.

Se poate afirma deci că 
Tractorul este o școală a 
reții. Această calitate a ei este 
susținută de conducerea tehni- 
co-administrativă care acordă a- 
tenție deosebită laturii de docu
mentare și studiu.

Baroul de documentare, cu bi
blioteca tehnică dotată cu peste 
20.000 de volume, pune la dis
poziția salariaților și publicații 
tehnice, avînd 100 de abonamen
te de reviste interne și 60 străi
ne, precum și o largă rețea de

reci- 
peste
uzina 
tine-

colaborare cu biblioteci tehnice 
din întreaga țară.

Uzina se mîndrește cu primul 
cerc de creație tehnico-științifl- 
că al tinerilor, care a fost în
ființat In 1968 ca o formă ine
dită pe atunci Cercul organi
zează anual, sub egida comite
tului U.T.C. — cîte două sesiuni 
de comunicări științifice, parti- 
cipind cu regularitate și la alte 
sesiuni organizate de Comitetul 
județean U.T.C. și de diverse 
foruri.

Activitatea sa este axată pe 
problemele de producție și nu 
o dată tinerii săi membri au 
realizat soluții, proiecte, idei 
care s-au bucurat de înalte a- 
precieri.

Un exemplu în acest sens 
a fost recenta comunicare a in
ginerului Constantin David, ac
tualul șef al secției sculărie, 
despre o invenție brevetată al 
cărei coautor este : „Mașină au
tomată pentru prelucrarea cana
lelor flancurilor in evolventă 
ale dinților de la severe“. In
venția a fost medaliată cu aur 
la Bruxelles și cu argint la 
Köln și ea constituie una din 
frumoasele realizări ale colec
tivului, din ultima perioadă. 
Trebuie spus că tînărul inginer 
Constantin David a fost unul 
din fondatorii cercului de crea
ție tehnico-ștlințlfică a tinerilor, 
pe clnd lucra va tehnolog ln- 
tr-una din secțiile uzinei. Nici 
azi, calitatea sa de șef de secție

ADINA VELEA
(Continuare în pag. a Il-a)

2500 tone

l-a punctul de documentare, învățind să pregătească o informare politică

<

de vigonie 
anual

Noua filatură de vigo
nie de la Întreprinderea 
textilă Timișoara, cea 
mai mare unitate de a- 
cest fel din tară, a în
ceput să lucreze la capa- 
oitatea de producție pro
iectată. Aici se vor pro
duce anual peste 2 500 
tone fire de vigonie, des
tinate producției de țesă
turi decorative, pături, 
îmbrăcăminte și alte pro
duse textile. In același 
timp, datorită caracteris
ticilor lor tehnice, utila
jele cu care a fost dotată 
noua filatură asigură va
lorificarea superioară a 
unor materiale secundare, 
rezultate in procesele teh
nologice ale industriei 
textile.

recepție :
222222

0 noapte alături
de ofițerul de
serviciu, res
ponsabil cu li* 
niștea Capitalei

Sîmbătă seara, final de 
săptămînă, de muncă — 
prag de sărbătoare, de odih
nă. Pentru lucrătorii Dispe- 
ceratului-intervenții al Mili
ției Capitalei, sîmbătă este o 
zi ca oricare alta; adică o zi 
dorită liniștită, normală. Din 
acest punct de vedere, și ul
tima sîmbătă — 5 ianuarie 
1974 —■ a fost ca oricare 
alta. Liniștea, însă, nu vine 
totdeauna de la sine. Pentru 
pacea orașului ou un milion 
și jumătate de locuitori este 
uneori nevoie să se corecteze 
un zgomot rebel, un clinchet 
nedorit de vocale ursuze, un 
scirțîit de pas insolit peste 
liniștea albă a nopții. Toc
mai de aceea, aici, la „Statul 
Major al Liniștii", oameni în 
uniformă albastră rotesc ochi 
de veghe și ocrotire la som
nul și viața metropolei. Dar 
atmosfera propriu-zisă, de 
lucru, nu este deloc pașnică. 
Biroul de la care se răspunde 
la binecunoscutul număr 
22 22 22 este de fapt un vast 
pupitru de comandă, aidoma 
celor ce dirijează complica
te procese tehnologice Tn com
binatele chimice. Beculețe, 
nenumărate beculețe se sting 
și se aprind intr-un uluitor 
carusel. Ochi, zeci de ochi 
mecanici clipesc gene multi
colore, descifrează coduri, 
lansează și primesc apeluri, 
iau hotăriri. Consemnez suc
cint din truda acestei nopți, 
intru păstrarea nealterată 
a liniștii atît de necesare fie
căruia.

...Din partea unui echipaj 
itinerant se anunță: 
na cartierului Baba 
s-a produs 
circulație. Vom reveni 
amănunte". Dar pînă să 
aștepte amănuntele se proce
dează la o descindere urgen
tă din partea „bazei". Con
cluzia : Dumitru Păduraru, 
posesorul autoturismului 
6-B-8247 a accidentat grav 
pe Covaci Viorica din Aleea

„In zo-
Novac 

un accident de 
cu 
se

I. ANDREIȚA
(Continuare în pag. a Il-a,

ța proprie. îneît. ceea 
ce învață despre 
„raza“ de cuprindere 
a unui program de 
activitate al comite
tului U.T.C. este 
mult mai la obiect.

La parter, se află 
colțul metodic. Un 
punct frecvent soli
citat, fiindcă aici e- 
xistă o mulțime de 
materiale pentru stu
diu, se înfiripă 
schimburi de expe-

riență în 
gramului. 
Vasu, 
U.T.C. la .
nerală 122 din Bucu
rești îi povestea A- 
drianei Tutilă, secre
tar U.T.C. la Școala 
generală nr. 1 din 
Buftea, ce s-a discu
tat în grupa lor des
pre activitatea unui 
bun comitet U.T.C. — 
din caiet și din ex
periență proprie.

afara pro-
Mariana 

secretară 
Școala ge-

în timpul acesta, 
din curte, de pe te
renul de sport, se 
aud Încurajări adre
sate echipei de han
dbal a Bâzăului, 
care tocrtiai susține 
meciul din cadrul

L. LUSTIG
Fotografiile :

O. FLECAN 
(Continuare 

în pag. a Il-a)

CINE ARE CĂRȚI...

După dezbaterea organizată, o alta spontană, dar tot atât de Echipa de handbal a Buzăului „în luptă“ pentru titlul de oîștigă- 
folositoare tor cu echipa celor din Covasna... Șt e un ger!

CUPA TINERETULUI
Reporterii ziarului nostru, strâbâtînd sîmbătă și duminică lungi trasee ale competiției de masă cu caracter republican, 

au surprins numeroase obstacole. Publicăm în pagina a treia relatările din județele Galați, Buzău, Hunedoara și Timiș.

Tn+împlarea eu banderola, povestită de
unăzi în 
astfel o 
aplicații, 
noutate, 
unul din >mv.vhu>v. i-<u ciU ci,

colegul acesta, nici mai bun, nici mai rău 
decît eram noi toți ceilalți, în schimb reu
șise să se facă al naibii de cunoscut, să 
stîrnească o adevărată admirație în rîndul 
colegilor ca și al profesorilor prin pasiunea 
deosebită pe care o avea pentru cărți. Nu 
l-ai fi întîinit niciodată, indiferent de îm
prejurare, altfel decît cu o 
carte, sau chiar mai multe, sub 
braț. Totdeauna noi, totdeauna 
abia cumpărate. Ti plăcea să 
se observe acest lucru și dacă, 
știu eu, din întîmplare, nu-i 
remarcai noile achiziții, avea el grijă s-o 
facă : ai văzut astea acum le-am luat, pre- 
cizîndu-ți apoi ca un bun coleg și a- 
dresa librăriei căreia îi trecuse pragul.

TI cam invidiam, de ce să nu soun drept, 
nu numai pentru că rîvna noastră, a celor
lalți, de a ne încropi cîte o bibliotecă per
sonală erau niște biete încercări față de 
ceea ce realizase el, dar și pentru că pa
tima lui față de cărți, ajungînd să fie atît 
de bine cunoscută, îi crea și niște avantaje 
de alt ordin. La examene, ceilalți erau 
„plimbați" prin toată bibliografia, în timp 
ce lui îi erau de-ajuns notițele ; pentru că, 
de, cine s-ar fi gîndit că băiatul acesta 
care umbla toată ziua cu cărțile după el, 
care, îl văzuseră toți profesorii la standul 
facultății, își dădea toți banii pe cărți, 
care avea la cămin dulapul tixit ca o bi-

acest colt de pagină, ce sugera 
simplă și subtilă metodă, cu largi 
în testarea interesului fată ae 
față de studiu, mi-a amintit de 
colegii de facultate. Nu era el,

NICOLAE ARSENIE

bliotecă publică, ar fi putut să nu citească. 
Nimeni. Dar adevărul tocmai acesta era. 
Și într-o zi l-am descoperit. Colegul nostru 
cumpăra, dar nu citea. Patima lui nu se 
îndrepta spre lectură, ci spre achiziție. El 
cumpăra cărți, le făcea colet si le expe
dia acasă, la părinți. De ce ? O să le ci
tesc mai tîrziu, ne-a trădat el secretul. A- 
cum să-mi fac bibliotecă, cînd oi fi la pen
sie, cînd o să am timp, să nu-mi lipsească.

Justificare pe care am întîlnit-o nu o 
dată și la alți vizitatori ai librăriilor sau ai 
standurilor cu cărți aflate în multe din în

treprinderile pe care le-am 
vizitat. Responsabilul unui ase
menea ștand, vorbindu-mi des
pre clienții săi, îmi argumenta 
cu nume concrete că sînt unii 
care cumpără cărți doar 
colegii, ca să se știe în insti- 
într-o discuție despre o lucrare

ca să afle 
tuție. Atras . _____ ___ r_
sau alta, despre noutățile poate chiar ale 
domeniului în care lucrează, părerea unui 
asemenea individ se reduce totdeauna la 
formula : „da, cartea asta o am și eu, 
mi-am procurat-o". Niciodată nu va spune 
însă am citif-o.

A-ți forma o bibliotecă 
desigur unul din lucrurile 
mandabile, chiar și atunci 
gestului e amînată pentru 
tru la pensie sau pentru urmași. Pentru că 
știu și copiii străvechea înțelepciune con
densată în proverbul care începe cu „cine 
are carte..." Dar e oare obligatoriu vala
bil adevărul acesta, cum cred unii, și în for
mula „cine are cărți...” ? Verificați, mai în 
tîi, singuri !

personală este 
cele mai reco- 

cînd utilitatea 
mai tîrziu, pen-
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VOM A VIA UN MUZEU AL
TEATRULUI ROMÂNESU

Elevii brașoveni au în aceste 
zile aproape 400 de oaspeți so
siți din toate județele tării, ca 
ambasadori ai unei prietenii 
care, de 4 ani, își arată roadele, 
manifestarea fiind dedicată în 
acest an celei de-a 25-a aniver
sări a creării Organizației pio
nierilor. Micii invitați ai orașu
lui de la poalele Timpei sînt 
întimpinați de nenumărate sur
prize din care, poate, cea mai 
emoționantă b fost întîlnirea, în 
sala Teatrului dramatic din lo
calitate cu tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., cu tova
rășul Virgil Radulian. președin
tele Consiliului național al pio
nierilor. și Elena. Poparad. vice
președinte al aceluiași consiliu. 
Caldele cuvinte de bun sosit, 
spectacolul do gală alcătuit din 
programele cele mai reușite ale 
ansamblului pionieresc „Crai 
ncu“ al casei pionierilor din 
Brașov, au constituit momentul 
festiv al zilei de 5 ianuarie. Vi
zita în orașul copiilor, amena
jarea „camerei prieteniei" de la 
casa pionierilor, unde fiecare 
delegație și-a adus darurile, rod 
al muncii din cercuri și școli, 
întîlnirea emoționantă cu vechi 
și noi cunoștințe au- făcut ca a-

O casă
a tineretului
la Suceava

In zona din apropierea Cetă
ții de Scaun a Sucevei se ame
najează, prin contribuția a nu
meroși utecișli din școlile, în
treprinderile și instituțiile o- 
rașului, o casă a tineretului.

Ea va dispune de o sală des
tinată organizării de spectaco
le artistice, expoziții, seri cul
turale și distractive, de un club 
cu jocuri mecanice și un cafe-ba*.

La etajul întli și doi, construc
ția va fi prevăzută cu spații de 
cazare pentru excursioniștii și 
turiștii veniți să viziteze nordul 
Moldovei.

,, Monografia 
municipiului 
Baia Mare"

în librăriile din județul Ma
ramureș a apămt, zilele acestea, 
primul număr al „Monografiei 
municipiului Baia Mare", con
ceput a fi editat în trei volume, 
în cele peste 600 de pagini din 
prima parte, monografia tratea
ză evenimente istorice, de arheo
logie, economice și social-cultu
rale ale frumosului oraș de la 
poalele munților Cutii, din cele 
mai vechi timpuri pînă la Re
voluția de la 1848. Mai sînt, de 
asemenea, prezente peste 200 de 
schițe, grafice și fotocopii, o 
mare parte din ele fiind inedite.

(Ager preș)

EXPOZIȚIE 
PERMANENTĂ

MAGHERU
Recent, la Rîmnicu Vîlcea, în 

punctul Troianu, a fost inau
gurată expoziția permanentă 
Magheru. Această expoziție — 
organizată în incinta restaurată 
a casei care a servit drept se
diu comandamentului taberei oș
tilor revoluționare — comple
tează prin date de detalii as
pecte legate de Revoluția de la 
1848 aflate în muzeul „Nicolae 
Bălcescu" care, de altfel, o pa
tronează. Se găsesc aici docu
mente privind acțiunea de strin- 
gere a pandurilor sub comanda 
generalului Magheru, corespon
dențe ale acestuia, documente 
(originale) emise în calitatea sa 
de comandant, chiar din tabăra 
militară de la Troianu, vitrine 
cu lucrări despre personalitatea 
generalului și rezistența armată 
eroică în apărarea revoluției. 
Din uniforme, arme din colecția 
Magheru și alte „piese" este 
refăcut statul major al taberei. 
O hartă a Țării Românești lo
calizează poziția trupelor re
voluționare în momentul rezis
tenței armate. Alte documente 
urmează să întregească această 
expoziție memorială, între care 
și un facsimil al Proclamației de 
la Islaz semnată și de Magheru.

Așezarea acestei expoziții do
cumentare într-o poziție favo
rabilă, la punctul de intersecție 
a două mari artere de circulație 
(dinspre Craiova și Tg. Jiu) — 
o viitoare zonă de agrement a 
orașului Rm. Vîlcea. într-un 
complex în care se află și alte 
obiective referitoare la momen
tul istoric respectiv, face din 
ea un popas de interes pentru 
tinerii dornici de cunoaștere.

Și în perioada imediat urmă
toare vremea se va menține tot 
închisă. Temporar vor cădea 
ninsori locale în sudul și estul 
țării. în rest, precipitațiile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile 
maxime vor oscila între — 4 și 
+ 2 grade, iar minimele între 
— 8 și — 2 grade, mai coborite 
în estul Transilvaniei și Moldova. 

ceastă zi să fie plină de bucu
rie. în ziua de 6 ianuarie scena 
activităților s-a mutat în ves
tita Poiană a Brașovului unde 
fiecărui oaspete i s-a alăturat 
un pionier brașovean, astfel că 
grupul ambasadorilor prieteniei 
s-a mărit pînă la aproape 1 000 
de oopii. Aici îi așteptau săniu
țele. patinele, schiurile, jocurile 
cu bulgări de nea, concursul 
de frumusețe ăl oamenilor de 
zăpadă, construiți pe loc și 
multe alte evenimente care nu 
se șterg ușor din memorie. Pei
sajul feeric al munților ninși, 
pirtiile de schi și elegantele ho
teluri. toți brazii din jur trans
formați de mîini grijulii în 
pomi de iarnă, au dat un far
mec inedit acestui decor în care 
micii musafiri s-au simțit cu 
adevărat ca Ia ei acasă. Consi
liul județean Brașov al pionieri
lor s-a dovedit o veritabilă gaz
dă ospitalieră.

Programul-amplu a cuprins și 
întîlniri ale comandantilor-ins- 

. tructori care au însoțit pionie
rii, întîlniri transformate ad-hoc 
în veritabile schimburi de ex
periență pe tară, pe grupuri de 
interes Comandanții au fost 
primiți de primarul municipiu
lui Brașov, tovarășul Constan
tin Cirțină, în cadrul unui sim
pozion cu tema „Brașov, sub

*

MANIFESTĂRI
CULTURALE LA SATE
• Căminul cultural din comuna Murgaș, județul Dolj a 

găzduit, duminică, un inedit festival artistic al tineretului 
școlar Peste 90 de artiști amatori, elevi ai școlilor generale 
din localitate, ai școlilor profesionale și liceelor, aflați în va
canță, precum și cele 12 brigăzi artistice existente în co
mună au prezentat un bogat program urmărit cu interes de 
săteni.

• Ansamblul folcloric „Jiulețul“ al Casei de cultură a 
municipiului Craiova și-a inaugurat duminică tradiționalele 
concerte pentru sate, prezentînd pe scenele căminelor cul
turale din comunele Călărași șl Dăbuleni programul „Olte
nie, mîndră grădină“, brodat pe cele mai frumoase cîntece 
populare din zona folclorică a acestei părți a țării.

PORTUL.
JOCUL 

CÎMTECUL
din Or- 
s-au în- 
în Diata 
din iu-

Sute de tineri 
lat. Tilișca. Mag 
tîlnit ca oaspeți 
comunei Săliște 
detul Sibiu. Chemați cu 
apelul tradițional al iu- 
delui pentru o întrecere 
a iocului popular, așa 
cum l-au moștenit de la 
străbuni împreună cu 
neasemuitul port local. 
Juzii satelor au rostit cu- 
vîntări și urări, urcați, 
după datină, pe mesele 
așezate în piață, con
form tradiției folclorice 
a „mărginimii“ Sibiului. 
Serbarea a culminat cu 
..Hora Unirii“ în care ti
nerii participanti la a- 
ceastă originală si nease
muit de frumoasă tradi
ție populară au iucat în
frățiți după toate regu
lile oaspetiei ardelene.

V. ADINA
„■— Eu vreau să clarificăm mai bine ce înseamnă stilul de muncă al comitetului U.T.C."

PE RECEPȚIE 22 22 22
(Urmare din pag. 1)

Globului, nr. 6. Finalul con
cluziei, însă, se va săvîrși mai 
tîrziu, în urma rezultatelor 
anchetei. Intre timp, un vuiet 
abia perceptibil taie văzdu
hul, intr-un spital medicii 
desfac truse sterilizate. Cea
sul de pe peretele „statului 
major" bate ora 21,35. Privi
rile se-ncrîncenează-n veghe.

...De la Circa 12 Miliție 
recepționăm: băiat abando
nat în stradă. La fața locului 
se întîlnesc părinții: Octa
vin și Ion Vasiliu și copiii: 
Eugenia și Mihai Vasiliu. 
Familie dezmembrată, alune
cată pe panta întunecată a 
viciului. Sofii își adresează 
reproșuri reciproce, fiii fac re
proșuri unanime părinților, 
care promit — pentru a ci
ta oară ? — că „nu se va 
mai întîmpla". Lucrătorul de 
miliție încearcă tact peda
gogic, finețe de psiholog.

...Barul „Continental". Ve
selia e „sporită" de scanda
lul stîrnit de Eugenia Popes- 
cu (bd. Ghica Tei, nr. 128) 
și Ion Moldovanu (str. Sina
ia, nr. 36), indivizi fără ocu
pație, dar cu... consumație. 
Pedagogia, inutilă de astă da
tă, este înlocuită cu legea : 
deocamdată, o amendă de 
500 lei fiecăruia, în confor
mitate cu Decretul 153. Zic 
deocamdată, deoarece cele 
două nume sînt reținute și 
vor fi urmărite cu toată 
atenția.

...Incendiu în str. Diligen
tei, nr. 3. Sînt alertați pom
pierii. Cu toată promptitu
dinea intervenției. Gheot- 
ghe Morar se va trezi dimi
neața fără acoperiș la casă.

...Sosesc, însă, la Dispece
rat și altfel de semnale. De 
pildă, acesta : „Vrînd să tra
verseze lacul Fundeni pe 
gheață, un tînăr s-a înecat“. 
Cine ? Și, totuși, cum ? De 

toate aspectele“, dind repere in
teresante în ce privește cunoaș
terea istoriei, importanta econo
mică, cultura Si frumusețea ora
șului și împrejurimilor. Paralel, 
pionierii au vizitat mari uzine 
brașovene făcind cunoștință cu 
vestiții constructori de trac
toare. autocamioane, rulmenți, 
cu țesătoarele care continuă tra
diția breslelor medievale. Po 
pasul brașovean s-a încheiat în 
sala fastuoasă a Casei armatei 
unde a avut loc carnavalul prie
teniei.

Intr-o atmosferă însuflețită, 
participanții Ia manifestare au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune printre altele : Ca răs
puns la grija partidului și sta
tului, a dumneavoastră personal 
tovarășe secretar general pentru 
ca noi să creștem sănătoși, te
meinic și multilateral pregătiți 
pentru muncă și viață, vă făgă
duim că vom face totul ca toți 
pionierii patriei să învețe din 
ce în ce mai bine, să-și lăr
gească necontenit orizontul de 
cunoștințe, să iubească munca, 
să facă, prin fapte pionierești 
demne, dovada devotamentului 
fată de patrie, partid și popor.

ADINA VELEA

1

•.V.

:

ce ? întrebări cărora, în ur
ma unor minuțioase cerce
tări, „22 22 22" va trebui să 
le afle răspunsul. Și: „Fiți 
amabili, nu v-ați întîlnit 
cumva în cursul acestei nopți 
cu numele Ion Nistor ?". Era 
cu mult după miezul nopții, 
telefona soția. Lucrătorul de 
miliție consemnează, atenția 
reține, la aceeași cotă de 
înaltă omenie, întîmplarea.

„Informația Bucureștiu- 
lui" din această după amia
ză va consemna, poate între 
altele: „Cei care pot da 
relații sînt rugați să telefone
ze la 22 22 22". Pentru că, 
lucrătorii de miliție pun un 
mare accent în munca lor pe 
sprijinul cetățenilor, al oa
menilor muncii, care, la rîn- 
du-le, nu uită să trimită un 
cuvînt de mulțumire pe a- 
dresa Miliției, atunci cînd li
niștea le-a fost restabilită.

Am plecat de la Dispecerat 
în zori. în drum spre re
dacție, un tînăr făcea slalom 
ciudat pe trotuar. Descifram 
frînturi de cîntec: „Ionel, 
Ioneluled Nu mai bea, bă- 
iatulel Fiindcă te rîd...". Din 
umbra rară a unei vitrine, un 
om în uniformă albastră se 
apropie de el. își vorbesc 
ceva, nu înțeleg, dar rețin 
momentul în care își strîng 
mîinile. Nu, nu încerc să le 
aflu identitatea precisă. Este 
un anonimat care, fie-mi 
găduit, îmi face plăcere 
capătul unei nopți de 
somn. După zece metri, 
nărui intră în curtea unei 
se, între timp, omul în uni
formă albastră a dispărut. 
Anonim, dar, bănuiesc, și el 
mulțumit. Anonim, ca toți oa
menii în uniformă albastră ai 
colonelului Dumitru Acăi, cti- 
noscuți în această noapte la 
Dispecerat — și pe care îi 
știu și acum acolo, pe înaltul 
promontoriu al datoriei, în- 
grijindu-se de liniștea orașului.
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UN MODEI PENTRU „A 
Învăța sa înveți“)

A.u

Apărută cu prilejul anului 
internațional al educației, lu
crarea „Introducere în edu
cația permanentă" își pro
pune să elucideze semnifica
țiile conceptului de educație 
permanentă, să evidențieze 
factorii care militează în fa- 
voatea sa, însemnătatea și 
consecințele asupra celorlalte 
activități educative. Autorul 
studiului, Paul Lengrand, teo
retician și practician în edu
cația adulților, a contribuit 
la formularea și răspîndirea 
tezelor educației permanente 
— în calitatea sa de 
membru al secretariatului 
U.N.E.S.C.O. — timp de 
peste două decenii.

Spre deosebire de mode
lele tradiționale de educație, 
educația adulților a cunoscut 
unele deosebiri. Ea a apărut 
și s-a dezvoltat în afara căi
lor tradiționale ale școlii și 
universității. Evidențiind deo
sebirile care există între mo
delele tradiționale de educa
ție și educația permanentă, 
autorul arată că adultul, în 
cadrul educației permanente, 
nu mai este un elev, supus 
unei discipline străine și pri
mind cunoștințe dintr-o sursă 
străină. Cu alte cuvinte, din 
obiect al educației, el a de
venit „subiectul propriei sale 
educații“. Adultul, avînd ca
racteristicile sale psihologice 
și sociologice, a devenit par
tener egal al educatorului în 
procesul propriei sale instruc- 
ții. De asemenea, în cadrul e- 
ducației pentru adulți nu mai 
acționează obligativitatea. 
Dacă copilul poate fi con- 
strîns de iege și de părinți să 
învețe nu același lucru se 
poate întîmpla cu adultul. A-
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(Urmare din pag. I) 
spartachiadei taberei, 
cu echipa secretari
lor U.T.C. handba- 
liști din Covaana. 
Zilele de tabără sînt 
și zile de spartachia- 
d.ă. După cum sînt 
și zile de concursuri 
In cea de-a doua zi 
au pregătit un con
curs de recitări din 
poezia patriotică, și 
cu creații proprii. 
Concursurile conti
nuă : vor trece prin 
mai toate întrece
rile pe care le pot 
organiza și în școa
lă. în organizație .

Toate acestea, și 

toate 
gin-

cînd «punem 
acestea ne 
dim și la „Clubul ti
nereții“ deschis în 
tabără începind de
la orele 11, unde fie
care județ pregătește 
surprizele serilor dis
tractive. și se joacă 
șah. și tenis de 
masă, se ascultă mu
zică — deci toate 
astea. îmbinate cu 
alte acțiuni ce vor 
veni — cum se orga
nizează o vizită în- 
tr-o întreprindere, 
vizltîndu-se între
prinderea „1 Mai“, 
cum se face treoerea 
de la pionieri« .la 
U.T.C. „pe viu.“, în-

fi
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Acestea sînt numai cîteva dintre numeroasele unități 

turistice ale cooperației de consum care vă oferă ospi 

talitate și iarna.

cesta va renunța la timpul 
său liber pentru a lua parte 
la activități de ordin educa
tiv numai dacă găsește o le
gătură între astfel de activi
tăți și aspirațiile și ambițiile 
sale. Consecințele acestei stări 
de lucruri sînt multiple. în 
cazul educației pentru adulți, 
programele nu rezistă dacă 
sînt făcute pentru „un om u- 
niversal și abstract", ceea ce 
face ca înșiși educatorii să 
fie în permanență în căutare, 
să se instruiască continuu, să 
fie capabili să dea și să pri
mească mai mult decît în ce
lelalte compartimente ale e- 
ducației.

în concepția autorului, •- 
ducația permanentă, ca acți
une care vrea să lărgească 
influența școlii asupra mase
lor, nu se leagă de aspectul 
cantitativ al informației in- 
•tructive sau de nivelul vira
tei școlare, ci de formarea o- 
mului, de dezvoltarea lui ar
monioasă, de realizarea per
sonalității sale. Adevăratul 
scop al educației permanente 
nu este acela de a-1 învăța 
ceva anume, ci a-1 învăța să 
învețe, pentru a putea face 
acest lucru și singur, toată 
viața. De aceea lucrarea „In
troducere în educație perma
nentă", se adresează nu nu
mai specialiștilor din dome
niul educației, ci și publicu
lui larg, chemat să se ocupe 
de propria sa educație și in
strucție.

ADINA PĂUN

•) Paul Lengrand „Introdu
cere în educația permanentă“, 
Editura didactică și pedago
gică, București — 1973.
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trucit în tabără exis
tă și un detașament 
de pionieri cu care 
colaborează perma
nent, așa cum tre
buie să colaboreze in 
școală, — totul o- 
cupă cu folos tim
pul celor mai tineri 
secretari U.T.C.

Putem să-i credem 
că tocmai cind le va 
fi mai bine, cînd 
vor ști mai mult și 
vor fi mai prieteni, 
vor trebui, cu păre
re de rău, să se des
partă. Dar se vor în- 
tîlni cu colegii, cu 
uteciștii, la școală, 
unde vor aplica lu
crurile învățate acum.

O vacanță poate fi la fel de plăcută și în sezonul alb! 
Petreceți zile de adevărată recreere, într-un decor pi
toresc, la hanurile cooperației de consum, care vă asi
gură condiții bune de cazare și masă. Rețineți deci : 
Hanurile CHEIA și SLANIC din județul Prahova ; Hanul 
BRAN - jud. Brașov ; Hanul RUCAR - jud. Argeș ; Mo
telul TOPOLOG - jud. Vîlcea ; Hanul URSUL NEGRU- 
Sovata - jud. Mureș ; CASA ARCAȘULUI de la Tg. 
NEAMȚ ; Hanul BUCURA-Hațeg - jud. Hunedoara. Ha
nul DRAGUȘENI ți Motelul ILIȘEȘTI - jud. Suceava.

ONVITAȚI

Vintre toate îndeletnicirile 
umane patronate de mume, tea
trul, arta spectacolului în gene
ral, este aceea care prin însăși 
condiția și statutul ei se situează 
mai mult decît oricare alta, sub 
semnul nestatornic al perisabilu
lui, al efemerului.

Și totuși, în ciuda acestui 
destin singular și nedrept — in 
cate stau, de fapt, noblețea și 
măreția artei teatrale — ea nu 
piere odată cu cei ce a profe
sează. Ecourile sale de taină ne 
urmăresc peste vreme. Timpul 
prezervă mărturii nepieritoare. 
amintirile celor ce au asistat la 
nașterea unor spectacole artistice 
de excepție, memoriile și confe
siunile oamenilor de teatru, chi
purile lor, întipărite pentru tot
deauna pe pelicula fotografică 
sau cinematografică, vocile inter- 
preților iluștri, conservate în șăn
țulețele fine ale discurilor sau pe 
sinusoidele invizibile ale benzilor 
magnetice, obiectele care le-au 
aparținut, costumele în care au 
jucat. Toate aceste d, pusa în va
loare în cadrul așezămintelor mu
zeale specializate, ajută artei tea
trale să-și depășească condiția 
efemeră și să se înscrie în spa
țiul rîvnit al eternității.

Cu mai bine de trei decenii 
în urmă, un om de teatru, ani
mat de o nețărmurită dragoste 
pentru trecutul nostru scenic — 
l-am numit pe distinsul muzeo
graf George Franga — începea 
să colecționeze mărturii materia
le și spirituale de o deosebită 
valoare privind istoria teatrului 
românesc. Ele au reprezentat 
elementele constitutive ale Mu
zeului Teatrului Național din 
București, inaugurat în 1942, pri
ma instituție de acest fel din 
țară. Istoria primilor ei ani a 
fost dramatică. Dar, grație ajuto
rului unor oameni de inimă, unor 
cărturari luminați, dificultățile 
începutului au fost treptat depă
șite. In anii de după eliberare, 
pasiunea lui George Franga a ro
dit fecund. De la cele 30—40 de 
exponate ale începutului, muzeul 
pe care-l conduce a ajuns azi la 
aproape 14.000. El a devenit o 
veritabilă școală de educație a 
publicului, a tineretului. Un po
pas aici echivalează nu numai 
cu o lecție vie de istorie a pri
mei noastre scene ci se consti
tuie totodată ca un moment do 
vibrant patriotism

Nu ne propunem să descriem

Măiestria 
profesională 

(Urmate din pag. I)

și Inventator el nu s-a îndepăr
tat de munca cercului.

Cele trei cercuri „Tehnium* 
funcționează în cadrul secțiilor 
șasiu, automatizări și sculărie, 
cuprinzînd 100 de tineri, iar 
tendința este de a le extinde 
și în alte secții. Aceste forme 
specifice de perfecționare, îm
pletite cu activitatea zilnică, 
productivă desfășurată în uzină 
dau posibilitatea afirmării largi 
a spiritului creator al tinerilor 
constructori de tractoare, au un 
rol educativ important, dovedin- 
du-le cadrelor începătoare că 
munca lor, oricît de modestă 
trebuie să se îndrepte mereu 
spre nou, spre nivelele mai 
înalte ale profesiunii.

Stînd de vorbă cu cîțiva mem
bri ai cercului Tehnium din 
secția șasiu, tehnicianul Nicolae 
Tudor, rectificatorii Mihai Bc- 
nea și Mihai Opriș, strungarul 
Dionisie Nagy, lăcătușul Nicolae 
Ghiza și alții, am înțeles că ac
tivitatea lor în cerc și în a- 
ceastă secție care s-a autodotat 
cu linii tehnologice revizuite și 
îmbunătățite pe baza principiilor 
ergonomice, constituie pentru 
ei încununarea unei etape de 
perfecționare in muncă și în a- 
celași timp, pregătirea unor 
etape superioare în acest ne
întrerupt proces.

V. Eftimiu, G. Franga, Sioă Alexandrescu și Z. Stanou la a 23-a 
aniversare a Muzeului Teatrului Național. Imaginea de față —« 

poate fi ea însăși exponat în Muzeul Teatrului Românesa

întregul tezaur care înnobilează 
sălile muzeului. El trebuie vă
zut. Dar, privindu-l, am avut 
certitudinea că materialul existent 
aici oferă premisele organizării 
unui muzeu reprezentativ nu nu
mai pentru Teatrul Național din 
București, ci pentru întreaga isto
rie și mișcare teatrală româ
nească. Necesitatea unei atari 
instituții nu mai trebuie, cre
dem, demonstrată. Dincolo de 
importanta ei științifică și patrio
tică, dincolo de funcția ei de te
zaurizare, o asemenea instituție 
ar putea juca un rol extrem de 
important în formarea viitorilor 
oameni de teatru (actori, regizori, 
cronicari dramatici, istorici de 
artă), ca să nu mai vorbim de 
foloasele pe care publicul însuși 
le-ar avea din existența unui a- 
semenea muzeu.

Mutarea Teatrului Național în 
noul său lăcaș va Oferi condiții 
excepționale pentru organizarea 
unui asemenea muzeu. Am aflat 
cu satisfacție că Consiliul științi
fic al actualului așezămînt — în 
componența căruia intră oameni 
de înaltă competență și binecu
noscută pasiune — intenționează 
să lărgească tematica muzeului, 
si-i confere un profil mai larg, 
o formulă de organizare mu
zeistică mai adecvată.

— Spațiul modernului edificiu 
al Teatrului Național, ne va per
mite reorganizarea muzeului 
nostru pe baze mult mai largi și

La Pitești, Arad. Rîmnlcu 
Vîlcea și Suceava au avut loc, 
duminică, conferințe județene 
ale filialelor Asociației crescă
torilor de albine. In cadrul a- 
cestor manifestări, ce se desfă
șoară în perioada 6—20 ianua
rie în întreaga țară, apicultorii 
dezbat rezultatele înregistrate 
în anul trecut și stabilesc noi 
măsuri în vederea îmbunătăți
rii activității în 1974. Totodată, 
se aleg delegați Ia cea de-a 3-a 
conferință pe țară, care va avea 
loc în București în ultima de
cadă a lunii ianuarie, cînd se 
va sărbători împlinirea a 100 de 
ani de la înființarea primei 
asociații profesionale a crescă
torilor de albine din țara noas
tră și de la apariția primelor 
reviste de specialitate.

REPARAȚIILE AGRICOLE
(Urmare din pag. I) 

iar jumătate din efectivul de me
seriași ai unității nu fac altceva 
decît să recondiționeze piese. 
Fiind angajați în amplul efort 
de a realiza recolte cit mai mari, 
ne străduim ca aceste greutăți 
în aprovizionarea cu piese de 
schimb să nu se observe în cam
panii, chiar dacă acum, în pe
rioada reparațiilor, va trebui să 

cu mijloace ilustrative mult mai 
diverse, este de părere tovarășul 
George Franga, directorul Mu
zeului Teatrului Național. De 
altfel, intenționăm ca holul nou
lui teatru, pînă sus, să fie or
ganizat ca un fel de preambul 
al muzeului, punctat cu elemen
te evocatoare.

Deși profilul amănunțit, tema
tica definitivă a noului muzeu 
sînt încă în studiu, se cere sub
liniată de pe acum ideea saluta
ră că această instituție nu poa
te fi concepută în nici un caz 
ca un depozit mort* ci ca un 
organism viu, ca un instrument 
de educație patriotică, estetică, 
artistică a publicului.

In afară de exponate ca atare. 
Muzeul teatrului românesc va 
dispune de fototecă, filmoteca, 
discotecă, magnetotecă, de cele 
mai modeme instrumente de lu
cru necesare omului de teatru. 
Aici vor fi organizate lunar, con
ferințe experimentale, ilustrate 
cu scene din spectacole. Vor fi 
încercate noi formule de contact 
cu publicul larg. Astfel încît, 
dezideratul exprimat cîndva de 
marele om de teatru care a fost 
Sică Alexandrescu, potrivit că
ruia „muzeul teatrului nu tre
buie să fie privit ca un cimitir, 
ci ca un cîmp roditor, plin de 
rădăcini scumpe“, va putea să 
devină, în sfîrșit, realitate.

DORU MOȚOC

Pe baza unei tehnologii pro
prii, specialiștii Combinatului 
petrochimic de Ia Borzești au 
realizat un nou produs deosebit 
de util și care prezintă, totoda
tă, o mare eficiență economică. 
Substanța, denumită — „Lavo- 
terp“, este un detergent special 
folosit pentru spălarea motoare
lor, pieselor auto și agregatelor 
mecanice și înlocuiește produ
sele clasice care folosesc ca 
agent degresant benzina, motori
na sau alte produse petroliere. 
Pe lingă faptul că este de 3 ori 
mai ieftin decît produsele simi
lare importate, Lavoterpul con
tribuie la economisirea a circa 
2 000 tone de benzine pe an. 
Adăugind că Lavoterpul nu-i 
corosiv și nici toxic și că este 
ușor dezintegrabil în apă, există 
temeiul să se creadă că noul 
produs va fi apreciat, pe piață, 
la jușta lui valoare.

răminem zi și noapte în ate
lier...“

(Printr-o convorbire telefonică 
ulterioară, directorul S.M.A. Cîr- 
cea ne anunța că, de vinerea 
trecută, toți meseriașii stațiunii 
lucrează în două schimburi, iar 
la strungărie și sudură în trei 
schimburi. Nevoile producției au 
cerut-o, iar oamenii nu s-au 
sfiit de efort. Laudă lor 1).

„ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII META
LICE Și PREFABRICATE 
BUCUREȘTI,
Secția de prefabricate, 
subansamble ți confecții 
metalice Popețti-Leor- 
deni, Km. 11 Sectorul 5, 
autobuzul I.T.B. nr. 44,

ANGAJEAZĂ 
IMEDIAT

SUDORI din toate spe
cialitățile, LĂCĂTUȘI con
strucții metalice, MACA
RAGII pod rulant, ME
CANICI AUTO și repa
rații utilaje de construc
ții, categoriile de înca
drare 1-6.

Se asigură pentru ne- 
familiști, cazare în bloc 
cu încălzire centrală, iar 
pentru cei ce domiciliază 
pe șos. București-Olte- 
nița și nu doresc cazare, 
asigurăm transportul 
pînă în comuna de do
miciliu, cu autobuze con
tractate'.
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în faza cea mai importantă —etapa de masă

„CUPA TINERETULUI44
BASCHET

Haine noi, 
probleme vechi...

Din actualul sezon baschetul 
nostru s-a îmbogățit cu o nouă 
formulă competitională. După 
un prim tur — compus din 
3 turnee — echipele se despart 
formînd două grupe valorice ; 
primele șase clasate urmează, 
apoi, să Se întîlneăScă numai 
între ele, desemnînd formația 
campioană, celelalte 6 au de 
stabilit cine retrogradează.

Pînă aici totul e frumos, 
ideea s-a mai aplicat și in alte 
discipline, ducind uneori la re
zultatele așteptate, adică ridi
carea nivelului intrecerilor, un 
plus de pregătire în rindul 
sportivilor, creșterea în valoare 
a sportului respecți

Din păcate, prima fază a 
competiției — e drept, nu cea 
mai concludentă — :iu ne oferă, 
totuși, premise pentru aștepta
tele satisfacții. Urmărind parti
dele disputate la FlOreaSca în 
ultimele trei zile am remarcat, 
ca și altădată, distanța mare 
care separă echipa campioană, 
Dinamo, de celelalte formații, 
inclusiv de Steaua *— după noi 
o falsă pretendentă la primul 
10c. Dan Niculescu a adunat în 
Ștefan cei Mare tot sau aproa
pe tot ce e VALOARE REALĂ 
in baschet, jucători cu calități 
fizice și tehnice indubitabile, 
cu nerv' (și, uneori, cu... nervi!) 
și cu o neostoită sete de Vic
torie. La Steaua, prof. Vasile 
Popescu nu a izbutit încă, su
dura intre vechii jucători și cei 
recent transferați. „U“ Timi
șoara e o echipă solidă, joacă 
sigur, curat, cU multă bunăvo
ință dar e lipsită de scinteia

inteligentă numită la Dinamo, 
spre exemplu, Radu Diacones- 
cu. „U“ Cluj mizează tot pe en
tuziasmul specific „șepcilor 
roșii“, dar cind Radu Demian 
nu e sub panou socotelile încep 
să se încurce. Prezențe tonice 
in „grupul celor 6“ sînt Farul 
și i.E.F.S. Constânțenii, cu o 
echipă radical intinerită, cu 
Pașca, Spinii, Osacenco și Pur- 
căreauu ambițioși și bine pre
gătiți, reprezintă în mod cert O 
promisiune. Studenții din Dea
lul Spirii — aflați pe un sur
prinzător loc 4 — au impresio
nat in primul rind prin tactica 
impusă de antrenorul Mihai Ne- 
def, alternind. derutant pentru 
adversari, sistemele de apă
rare. S-ar putea ca Ia anul ei 
să intervină în lupta pentru, 
titlu. Acum, însă, îi felicităm 
doar pentru Curaj, vigoare și 
tinerețe.

Noile haine ale campionatu
lui au scos îndeosebi in eviden
ță problemele vechi ale bas
chetului nostru, carențele pe 
care le cunoaștem de ani de 
zile și pe care este încă incert 
că le va rezolva, prin Sine în
săși, noua structură competițio- 
nală. La I.C.H.F., la Rapid, la 
C.S.U. Galați, la „Poli" Bucu
rești sau „Poli“ Cluj, ori la 
Voința Timișoara balanța din
tre experiență și tinerețe în
clină cind într-o parte cind in- 
tr-alta.

Se simte lipsa unor antrenori 
pricepuți și devotați meseriei 
lor. după cum promovarea sis
tematică a unor tineri talentați 
continuă să rămînă în stadiul

dezideratelor neîmplinite. Unii 
jucători mai trecuți de 30 de 
ani (și sînt cam mulți, pe la 
unele echipe) au lăsat impresia 
că timpul închinat sărbătorilor 
de iarnă a depășit cu mult pe 
cel dedicat pregătirii sportive. 
Alții, de data asta incluzind și 
echipele din plutonul fruntaș, 
nu știu să-și stăpînească nervii, 
vădind prin aceasta lipsa de 
autoritate și... emotivitatea ar
bitrilor. însuși derbiul Dinamo 
— Steaua (71—60) a displăcut 
prin aceste ultime aspecte, 
dezamăgind publicul mai nu
meros ca oricind în sala Flo- 
reasca.

Ceea ce e în sine un semn de 
întrebare.

OVIDIU PĂUN

HANDBAL
Pregătiri in 

vederea C.M.
o NICOLAE NEDEF: „Luptei 
va fi foarte grea, dar vom 
face totul să repetăm per

formanța de la Paris"

După turneele de la Rostock 
(R.D.G.) și Paris, din ultima 
parte a lunii decembrie, iotul 
republican masculin de hand
bal a avut o scurtă perioadă 
de relaxare, urmtnd ca săp- 
tămiha aceasta să-$i reia pre
gătirile in vederea apropiate
lor confruntări din Cadrul ce
lei de a 8-a ediții a campio
natului mondial. Intr-o scurtă 
convorbire avută, ieri, cu an
trenorul federal, Nicolae Nedef 
acesta ne-a furnizat unele da
te cu privire la programul de 
antrenamente și verificare a 
tricolorilor, pînă la plecarea la 
„mondialele“ din R.D. Ger
mană.

„Luni, 7 ianuarie, ne-a spus 
interlocutorul nostru. vom 
relua pregătirile, la complexul 
sportiv „23 August“ din Capi
tală. Lotul cuprinde un număr 
de 18 jucători, printre care se 
află maeștrii emerlți ai spor
tului Cornel Penu, Ștefan Or- 
ban (portari). Cristian Gațti, 
Roland Gunesch, ștefan Bir- 
tolom. Gabriel Kicsld, Ghiță 
Licu, ca și tinerii Radu Vol- 
na. Ilie Ctrlan, Constantin Tu- 
dosie, Livlu Bota etc In ul
tima parte a lunii ianuarie, 
avem programate două jocuri 
de verificare cu reprezentativa 
Bulgariei. Apoi. urmează un 
turneu de citeva jocuri în 
U.R.S.S., Iar la 25 februarie 
ne vom deplasa în R.D. Ger
mană. gazda noii ediții a C.M. 
Amintesc că echipa noastră va 
juca în grupa B, cu reprezen
tativele Suediei, Poloniei și 
Spaniei. Primul meci îl sus
ținem în localitatea Schwer’n. 
cu Polonia, la 28 februarie. La 
1 martie, întîlnim. la Rostock, 
selecționata spaniei, iar la 3 
martie, jucăm, din nou la 
Schwerin. cu Suedia. For
mațiile clasate pe primele două 
locuri se califică pentru se
mifinalele C M. Lupta va ti 
foarte grea, dar vom face to
tul să repetăm performanța de 
la Paris din 1970“.

M. L.

COMPONENȚA GRUPELOR
TURNEULUI FINAL 

AL CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE FOTBAL

Agențiile internaționale de presă subliniază în comentariile lor 
că „unul dintre cele mai importante momente ale celui de-a.1 
10-lea campionat mondial de fotbal l-a constituit desigur trage
rea la sorți pentru repartizarea celor 16 echipe în cele 4 grupe 
ale turneului final“. încă in cursul dimineții, comitetul de orga
nizare a popularei competiții a desemnat echipele „cap de serii“: 
Brazilia, campioană a lumii, R. F. Germania, organizatoare, Ita
lia și Uruguay, foste empioane ale lumii. Apoi, comitetul, avînd 
la bază unele criterii geografice, a repartizat echipele in urne 
speciale.

Odată sistematizată, seara tîrziu a avut loc tragerea la sorți, 
micuțului elev Detelef Gange, în vîrstă de 11 ani, revenindu-i 
sarcina de a scoate din urnă biletele. După cum s-a mai anun
țat, in urma tragerii la sorți au fost stabilite următoarele 4 
grupe : A). — Chile, R. F. Germania, R. D. Germană. Australia : 
B). — Iugoslavia sau Spania. Brazilia, Zair, Scoția ; C). — Olan
da, Uruguay, Suedia. Bulgaria ; D). Haiti, Italia, Polonia, Argen
tina. Din fiecare grupă, pentru grupele semifinale se califică 
primele două echipe.

în continuare, comisia de organizare a alcătuit programul 
jocurilor din grupe. Meciul inaugurai va avea loc la 13 iunie la 
Frankfurt, intre Brazilia și Spania sau Iugoslavia (meciul de 
baraj dintre aceste două formații se Va desfășura la 13 februarie 
la Frankfurt).

După tragerea la sorți, mai 
mulți antrenori oficiali ai fot
balului internațional și jucă
tori au împărtășit ziariștilor im
presiile lor despre alcătuirea 
grupelor. Antrenorul vest-ger- 
man Helrnut Sehoen a spus, 
printre altele : „întîlnirile ie 
anunță dificile. Va trebui să ju
căm la adevărata valoare pen
tru a ne califica“. Arne Eskeld, 
din partea federației suedeze, a 
spus : „Avem o serie grea. 
Vom întilni adversari redutabili 
care ne vor solicita la maxi
mum“. Reprezentantul federației 
italiene, M. Franchi, a declarat : 
„Tragerea la sorți nu ne-a a- 
vantajat. Polonia și Argentina 
sînt adversari incomozi. Misiu
nea noastră este grea“. La rin
dul său, WiHlie Ormond. mana
gerul echipei Scoției, a arătat 
că „formația sa se poate clasa 
pe locul doi în grupă, obținînd 
astfel calificarea pentru etapa 
semifinalelor“. Antrenorul bul
gar K Mladenov a arătat Că 
fotbaliștii săi au șanse de a Ob
ține calificarea, indicînd ca pri
mă favorită în această grupă e- 
chi.pa Olandei. Președintele Con
federației sporturilor din Brazi

lia, Joao Havelange, a declarat : 
„Se vor înregistra multe sur
prize. chiar din primele jocuri. 
Fotbaliștii brazilieni se vor ca
lifica pentru grupele semifina
le. Echipele Argentinei și Uru- 
guayulut au de asemenea mari 
șanse la această ediție“. Kazir- 
mierz Gorski, antrenorul echi
pei Poloniei, a declarat, în ca
drul unui interviu televizat, că 
„în grupa a 4-a toate echipele 
practică un fotbal latin, care 
convine formației Poloniei. De
sigur, calificarea va fi dificilă, 
însă vom asista la întîlniri deo
sebit de atractive“. în urma unei 
convorbiri telefonice pe care 
corespondentul agenției France 
Presse a avut-o la Barcelona cu 
cunoscutul jucător olandez Cru- 
yff, acesta a declarat : „Consi
der că în grupa in care joacă 
echipa Olandei evoluează for
mații redutabile ca Uruguay. 
Suedia și Bulgaria, formații ro
buste țâre Cuprind jucători ex
perimentați, exoelenți luptători. 
Totuși îmi mențin părerea că 
echipa olandeză va obține cali
ficarea, nu fără a trece însă 
prin mari emoții“.

ÎNTÎMIPDNÀ Ì

• HUNEDOARA: O DUMINICĂ PUNĂ •galați: Organizatorii
Iarna care la început se instalase atotputerni

că a dat bir cu fugiții, retrăgîndu-se in munți. 
Am reîntilnit-o la Brad unde mantia ei albă mai 
dăinuie încă, spre bucuria locuitorilor orașului 
care au, astfel, posibilitatea să participe Ia com
petițiile sportive dotate cu Cupa Tineretului. 
Duminică, pe pirtiile bătătorite de zăpadă pu
teau fi văzuți zeci de elevi ai Școlii generale 
nr. I, care se întreceau la schi. Pe o pirtie în
vecinată se desfășura concursul de sanie. In zi
lele anterioare, aici s-au aflat elevi de la Li
ceul „Avram lanou“, ai Școlii generale și Liceu
lui din Crișcior, Grupul școlar minier, I.M. Bar
za, F.I.L., Autobaza I.R.T.A. In total, numai la 
aceste 2 probe au luat startul peste 1 000 de 
participanți. Concomitent, diverse probe dotate 
cu aceeași cupă s-au desfășurat la cluburi. La 
Gura Barza au avut loc dispute pasionante de 
tenis de masă care au atras 42 de concurenți 
de la I.M. Barza și U.U.M.R. Crișcior. Astfel, 
28 de tineri din aceste întreprinderi și-au dispu
tat întîietatea la șah — sport care ciștigă iot 
mai mulți aderenți. întreceri la tenis de masă 
și șah s-au desfășurat, de asemenea, la clubul 
cooperativei meșteșugărești „Moțul“, la Școala

generală nr. 1 și la Liceul „Avram Iancu“. Cele 
două popicării ale orașului au fost și ele supra
aglomerate. Acum are loc etapa pe întreprinderi 
și instituții, urmînd Ca în curînd să înceapă 
campionatul orășenesc. Cu alte cuvinte, Ia Brad 
a fost o duminică plină cu activități sportive. 
Păcat, însă, că situația nu este identică în toate 
localitățile județene. La Hunedoara și Deva în
trecerile din cadrul Cupei Tineretului n-au de
marat cu toată vigoarea. Se invocă diverse mo
tive : ba că elevii sînt în vacanță, ba că lipsește 
zăpada etc. Tocmai pentru că elevii beneficiază 
de mai mult timp liber se pot iniția competiții 
atractive care să se bucure de o largă partici
pare. în lipsa zăpezii tinerii trebuiau să Se în
drepte spre patinoare și sălile de club. Cine îi 
împiedică pe animatorii vieții sportive din aceste 
orașe să organizeze întreceri la șah, tenis de 
masă și popice, așa cum procedează cei de Ia 
Brad. Baza materială de care dispun poate asi
gur» practicarea pe scară largă a acestor spor
turi. Rămîne ca ea să fie mal eficient valo
rificată.

ALEX. BÄLGRÄDEAN

au pierdut... startul
dimineață, 

porni 
unde 

vpr

Ieri 
înainte de a 
spre locurile 
bănuiam că se 
desfășura competi
țiile din cadrul eta
pei de masă a Cu
pei Tineretului, în 
municipiul Galați, 
am avut o convorbi
re telefonică (fiindcă 
altfel nu se putea) 
cu tovarășul Ioniță 
Pușcoi, secretar cu 
probleme de sport, 
turism și pregătire 
militară la comi
tetul județean U.T.C.

programat 
dumini- 
răspuns 

oarecum 
că 
la mine

na
ia 

sala 
este 

în 
sala 
șir'

•buzău Inerția asociațiilor
Un raid întreprins recent prin 

cîteva localități buzoiene ne-a 
pus în fața unor aspecte cu to
tul nedorite privind activitatea 
sportivă de masă din acest se
zon. Teoretic, în această peri
oadă întreaga atenție a asocia
țiilor sportive de la sate ar tre
bui să fie concentrată asupra 
organizării și desfășurării intre
cerilor etapei de masă a Cupei 
Tineretului. Care era, însă, si
tuația în comunele pe care 
le-am vizitat Zilele acestea?

Discuțiile purtate cu tinerii 
din Săhăteni. printre care și 
Dumitru Petre, președintele 
asociației sportive „Recolta“, re
levau că pînă la data vizitei 
noastre nu se organizaseră nici 
un fel de întreceri în cadrul 
etapei de masă a Cupei Tinere
tului de$i in cadrul asociației 
funcționează secții pe ramuri de 
sport : fotbal, handbal, volei, 
baschet, trintâ etc. Inexistența 
activității sportive de masă in
tr-o comună unde lucrează ci
teva sute de tineri — pe lingă 
C.A.P. aici mai există alte cî
teva unități economice : T.A.S., 
Fabrica de nutrețuri combinate, 
S.M.A.. întreprinderea vin- 
al g,ool etc. —, rămine greu de 
justificat în pofida incercărilor 
pe care președintele asociației 
le face în acest sens : „A trecut 
mult timp, recunoaște acesta, 
de cind pe raza comunei noastre 
nu s-a mai organizat niei-o în
trecere sportivă. Personal, ca 
președinte al asociației, vă măr
turisesc, n-am cunoscut nimic

despre competiția Cupei Tine
retului, n-am văzut, n-am pri
mit nici un regulament (atenție 
tovarăși de la județ — n.n.). 
Tinerii noștri iubesc sportul, cu 
ei am realizat o bază sportivă 
modernă, dar n-avem un orga
nizator. un instructor competent 
care să-i îndrume“. Totuși, ne 
întrebăm noi, cine altcineva să 
inițieze și să desfășoare activi
tăți sportive pentru tinerii din 
Săhăteni dacă nu organizația 
U.T.C. comunală și asociația 
sportivă de aici 7

La Ulmeni, în lipsa secretaru
lui comitetului comunal U.T.C., 
Constantin Nicolescu și a pre
ședintelui asociației sportive, 
Nicolae Mocanu, de negăsit, am 
schimbat cîteva impresii cu di
rectorul căminului 
Mihai Iordache : 
rău, ne spunea 
în comuna noastră 
tățile sportive lîncezesc. 
sibilități avem, 
nimeni nu se preocupă să le 
valorifice. Avem bază sportivă, 
avem mese de tenis, avem șa- 
huri... Regretul nostru este cu 
atit mai mare cu cit, în alți ani. 
am avut și reprezentanți pînă 
în faza pe țară la " 
tului de la sate“.

Ne continuăm 
în comuna Stîlpu. 
aseamănă ca ...trei 
apă. Asemenea realități fac ori
ce comentariu de prisos. Iată de 
ce ne socotim îndreptățiți să 
adresăm Comitetului județean 
Buzău al U.T.C. și Consiliului

județean pentru 
zică și sport o 
cum apreclați efectele 
cil pentru popularizarea 
pei Tineretului, pentru 
bilizarea organizațiilor 
și a asociațiilor sportive la des
fășurarea întrecerilor 7 Și, oda
tă cu miile de tineri buzoieni 
care iubesc sportul, răminem în 
așteptarea răspunsului pentru 
că, asemenea lor, nu 
de fel tolerabilă 
o competiție de 
ter republican 
încă înainte de 
cu adevărat.

educație fi- 
intrebare : 

mun- 
Cu- 
mo- 

U.T.C.

socotim 
situația în care 
masă cu carac- 
riscă să eșueze 
a fi declanșată

ȘTEFAN ILIESCU

,.Ce am 
pentru azi, 
că?! ne-a 
dumnealui, 
mirat. Cred 
mic. Nu am 
programarea, 
cred că nu am pre
văzut nimic pentru 
azi“. Am insistat să 
ne întîlnim. „Nu pot 
tovarășe... Eu plec 
acum la București, 
am găsit o ocazie și 
plec să-mi rezolv o 
problemă personală“.

Și iătă-mă, de u- 
nul singur în cău
tarea întrecerilor 
sportive ale Cupei 
Tineretului. La Sala 
sporturilor este agi
tație mare. ~ 
ceva aici, îmi 
„Nu. ml se dau lă
muriri, aici are Ioc 
etapa pe zonă a

ni-
dar

O fi 
spun.

campionatului 
țional de volei 
juniori 11“. La 
de popice ușa 
zăvorită bine, 
holul mare, la 
sporturilor, un 
lung de mese de te
nis stau în com
pletă părăsire. Plec 
mgi departe. La casa 
de cultură a sindi
catelor mesele de 
șah sînt și ele pără
site. Mă opresc la 
căminul tinerilor de 
la trustul de cons
trucții. Nici aici nu 
se joacă șah sau te
nis. Cîțiva 
privesc la 
și mănîncă 
țe. Trec pe 
mitetul ; 
U.T.C. „Ce 
avem azi în
Cupei Tineretului 7!" 
se miră Victor Va- 
silache, șeful sec
torului sport. Cred 
că se joacă tenis la 
sala sporturilor“. îl 
asigur că e infor
mat greșit. Dar nici 
dumnealui nu știe 
dacă este ceva pre
văzut pentru azi, de
și ar trebui sâ aibă 
programarea șl după 
ea, împreună cu 
niță Pușcoi, să 
urmărit și să fi 
măsuri pentru o 
nă desfășurare a 
pei . Tineretului pe

tineri 
televizor 

semin- 
la co- 

județean 
întreceri 

cadrul

lo
fi 

luat 
bu- 
Cu-

tot cuprinsul jude
țului. Cum organiza
torii sînt- complet în 
afara chestiunii, mai 
trec pe La o sală de 
popice, poate tine
rii s-au strî'ns din 
proprie’ ’nițiativă. 
Dar sala este fere
cată Strașnic cu uri 
lacăt. Mă întorc la 
sala sporturilor din 
cartierul Dunărea, 
în speranța că de 
mesele' de tenis s-a 
.apropiat cineva. Spe
ranță zadarnică.

O asemenea situa
ție se datorește. de
sigur, mai multor 
cauze. în primul 
rind, însă, activiști
lor de la Comitetul 
județean Galați al 
U.T.C. care se ocupă 
de problemele de 
sport și care nu și-au 
creat un 
urmărire a 
rilor de masă 
cadrul 
retului. Și nici 
încearcă 
rească 
sau în altul desfă
șurarea 
lor. Evident, organi
zatorii de la Galați 
— inclusiv tovarășii 
de la C.J.E.F.S. — 
au pierdut... startul. 
Cind îl vor lua ?

sistem de 
întrece- 

din 
Cupei Tine- 
.' ' ’ nu să urmă- 
într-un fel

competiții-

ION CHIRIC

cultural, 
„Este foarte 

dînsul. că 
activi- 

Po- 
ce păcat că

Cupa tinere-
invesrtigatiile 
Situațiile, se 
picături de

•timișoara: Săli de sport ferecate?
Sîmbătă. tovarășul 

Ion Jurcltescu dc la 
Comitetul municipal 
Timișoara al U.T.C., 
ne spunea că, fiind 
elevii in vacanță, în
trecerile sportive cu 
caracter de masă din 
cadrul Cupei Tinere
tului, în mod firesc 
nu pot fi continuate 
(!?) Ne-am informat 
și la alte foruri care 
coordonează compe
tiția pentru tinerii 
din întreprinderi și 
instituții și am aflat 
că desfășurarea „tre
buie“ să aibă un ca
racter normal, citîn- 
du-ni-se, în acest 
sens, bazele sportive 
de la U.M.T., Indus
tria linii, C.I.L.Ț., 
Tehnometal etc.

Iată-ne, așadar, du
minică. într-o splen
didă zi cu soare și 
fără zăpadă, colin- 
dind bazele amintite. 
La U.M.T. Odată cu 
noi ajung și 3 băieți, 
elevi pe la diferite 
școli, cu rachetele de 
tenis in mînă și o 
minge în buzunar, 
încercînd odată cu 
noi ușa sălii de sport, 
închisă. Ne spun că

ei Obișnuiesc să vină 
acolo, nimeni nu Ie 
refuză accesul, totul 
depinzînd de norocul 
de a găsi, sau nu 
cheia la portar.

La clubul „Progre
sul“ ușa a fost des
chisă doar la sala de 
ședințe unde am a- 
vut posibilitatea să 
semnăm intr-o con
dică de prezență și 
să ștergem praful de 
pe masă. în jurul 
căreia, bănuim, se 
iau hotărîri centri 
buna desfășurare a 
competițiilor sporti
ve. în rest, siguranța 
ușilor este asigurată 
de... lacăte. Aflați in 
drum, ne onrim 
la Liceul industrial 
pentru alimentație 
publică, dotat și el cu 
o elegantă sală de 
sport. închisă și ea. 
în curte vreo 30 de 
tineri au organizat un 
aprig meci de fotbal, 
„jucăm pînă nu mai 
putem“ ne-a sous un 
ucenic de la Fabrica 
de ciorapi. De Cupa 
Tineretului „auzise și 
el ceva“.

Și astfel am vizi
tat nu mai puțin de 
vreo 10 baze sporti

la 
in

ve. 'unde în afara u- 
nor tineri mai în
drăzneți și a unor 
oameni mai in virsfă 
veniți să se dezmor
țească in fața f’leului 
de tenis, n-am mai 
găsit Pe nimeni. Nici 
măcjr un organizator 
sau cadru de specia
litate.

Este adevărat, 
Timișoara ca și
toată această parte a 
țării, iarna continuă 
să fie un oaspete ca
re întîrzie să vină. 
Dar dacă ea lipsește 
acest lucru nu poate 
însemna refuzul bu
nei folosiri a timpu
lui, a bazelor sporti
ve existente, nu poa
te însemna limitarea 
de către organele ca
re se ocupă cu pro
blemele sportului de 
masă din județ — 
U.T.C., C.J.E.F.S.,
Sindicate — doar la 
acele activități soor- 
iive incluse în calen
darul Cupei Tiche
tului care, de fapt, _ 
și pînă acum a trăit gf 
pe ici pe colo cu ci
te o întrecere de te
nis sau șah.

ION DANCEA

PENTRU TINERI, ÎN 1974

Materiale sportive 
mai numeroase 

și de mai bună 
calitate

CON VOR Bl RE CU
OCTAVIAN OLTEANU,

director adjunct al I.D.M.S.

Mai mulți cititori ne-au soli
citat amănunte privind modul 
în care I.D.M.S. va răspunde 
Solicitărilor lor în anul 1974. Și 
pentru că sîntern în sezonul alb, 
v-aș propune, tovarășe director 
adjunct Octavian Olteanu, să 
începem discuția cu noutății® 
din acest domeniu.

— O mențiune pentru în
ceput : anul acesta sîntern pre
gătiți să facem față, în bune 
condițiunl, cererilor pe care ni 
le vor adresa bucureștenii. 
Avem un bogat sortiment pen
tru toate categoriile de sporturi. 
4 000 de schiuri în opt sorti
mente așteaptă cumpărătorii. A- 
sigurăm 8 500 de legături pen
tru schiuri in trei sortimente, 
circa 10 000 bețe-schi din metal 
și fibră de sticlă. Noutatea aces
tui an o reprezintă schîurile 
„Diamant“, din metal, și „Ru
bin“ din fibră de sticlă. După 
cum se știe, sînt mai. rezistente 
păstrîndu-și intacte caracteristi
cile inițiale. Fiind un produs 
nOu, întreprinderea din Reghin 
ar trebui să trimită și instruc
țiunile de utilizare.

In ceea ce privește patinajul, 
la acest capitol stăm foarte 
bine. Pe lîngă cele 3 000 de pa
tine. vom mai importa o canti
tate apreciabilă. Vom pune la 
dispoziția solicitanților 7 000 pa
tine cu role, peste 7 000 perechi 
na.tine cu cheie, peste 7 000 de 
sănii în cinci sortimente. Ho- 
cheiștii dispun de 1 000 perechi 
de patine.

— în ultima vreme a crescut 
considerabil interesul pentru te

Alergînd după
Ne-am cunoscut absolut infimplăior. Aflasem că vineri, 28 

decembrie, la orele 12 fix, Ilie Năstase. pe care-1 căutam pentru 
un interviu, va trece pe Ia Hotel Intercontinental. Ajuns la fața 
locului constat că nu eram singurul care-1 așteaptă pe „campio
nul lumii" la tenis. Facem cunoștință cu ziaristul ameirican 
Curry Kirkpatrick, de la Sports-Illustrated, din New York. care, 
la fel, își făcea probleme dacă vine sau nu vine Ilie Năstase. 
Aflu cu o mare bucurie lucrul foarte interesant că companionul 
nostru întru așteptare a venit specjal din S.U.A- ca să-l prindă 
ceva mai liber pe Ilie Năstase. să'poată sta de vorbă, mai pe 
îndelete, cum s-ar spune Ia el acasă. Cunoscutul comentator 
american ne-ă făcut destăinuirea că de circa un an de zile lu
crează la o carte despre Ilie Năstase. Dar că ii este atit de greu 
să poată stă de vorbă cu „ilustrul personaj al cărții sale“. De 
luni de zile aleargă după el, cum alergi în van după... o stea, 
pe la toate turneele din America — Boston, Chicago. Texas. Ca
lifornia, Philadelphya — din Europa : Paris, Bruxelles, Londra, 
Madrid, Roma ș.a. ...La București sosise de nouă zile și nu reu
șise încă să-1 prindă pe Ilie Năstase. Peste 2 zile.- duminică 30 
decembrie, tenismenul numărul unu al lumii pe 1973, pleca spre 
S.U.A., via Bruxelles, și documentarea autorului părea din nou 
compromisă. Ceea ce l-a făcut, 
și pe Ilie.

probabil, să se scuze, să-l scuze

o stea !

— Lucrul, cu scrisul merge 
foarte greu pentru că Ilie Năs
tase, așa cum este mobil pe te
ren. e la fel mobil și in viață...

— Ce v-a determinai să scrieți 
o carte despre românul Ilie 
Năstase 7

— L-am ales pe Năstase din 
întreaga pleiadă a marilor ju
cători de tenis din lume, pen
tru că el are un joc atit de 
deosebit, atît de original, incit, 
de cind îl 
mult timp, 
un subiect 
păt despre 
vista mea de fiecare dată cu o 
mare plăcere și pasiune. Dar a- 
cum cind a devenit tenismenul 
numărul unu al lumii, m-am de
cis să nu mai intirzii cu elabo
rarea cărții. Așa se explică pre
zența mea aici, la multe mii de 
km de casă, tocmai în preajma 
sărbătorilor de iarnă...

— Ce vrea să fie cartea 7
— O biografie romanțată.
— Unde va apare 7
— La Editura Praeger 

New York. Bineînțeles, 
trata apariția ei și cu i 
edituri din Europa (Franța, An
glia, Italia, R.F.G. etc.) unde 
Năstase este foarte iubit și ad
mirat.

— Care
— Nu 

probabil 
simplu și 
tase“.

— Din cît îl cunoașteți, ce pă-

Interviu cu ziaristul 
CURRY KIRKPATRICK, 

de la Sports — Illustrated
New York, autorul cărții 

„Năstase“

în
de

urmăresc, de foarte 
a fost pentru mine 
mereu viu și proas- 
care am scris în re-

din 
voi 

citeva

va fi titlul cărții 7 
l-am fixat, incă, dar 
că va avea un titlu 
semnificativ : „Năs-

rere aveți : există diferențe 
tre Ilie Năstase — jucătorul 
tenis și Ilie Năstase — omul 7

— Sint diferențe. Uneori, pe 
teren, Năstase e1 o fiară. în ce 
sens ? în sensul câ-și decimea
ză adversarul. Acest lucru il știe 
atît de bine ca nimeni altul. Din 
cauza asta sint momente in care 
el are o purtare nesportivă pe 
teren. Dar acest lucru se dato
rează mai puțin defectelor sale 
de caracter, și mai mult faptu
lui că adversarul, publicul r în
țeleg greu că Năstase este un 
om ieșit din comun. La adversar 
intervine acel sentiment de ge
lozie. Adversarii să-i nu-și pot 
face jocul lor obișnuit, niciodată 
ei nu pot ghici intențiile lui 
Ilie. el fiind extrem de mobil 
și surprinzător prin deciziile și 
direcțiile pe care le ia. Năstase 
își domină adversarii prin marea 
lui tehnică și gîndire tactică. 
Din care cauză este uneori cri
ticat. Dar 
nu-i 
tea.

este
e criticat pe nedrept, 
înțeleasă personalita-

Care 
în galerialui 

rachetei 1
considerați că e locul 

marilor ași ai

— Nu pot să spun care loc. 
Pot aă spun că el are un loc 
aparte. Cred că Năstase stă cu 
cinste în rind cu Laver, Kra- 
mer. Roswall, adică între acei 
jucători care au făcut, de fapt, 
istoria tenisului... Năstase a 
avut toate succesele în tenis. în 
afara Wimbledonului, unde. în ’ 
finală a avut o minge de care 
a depins totul. Dar e încă atît 
de tinăr incit poate să depășeas
că recprdul oricăror performan
țe dobîndite de alte mari stele 
ale tenisului mondial.

— Dacă, să zicem, au Ioc două 
meciuri, două finale de anvergu
ră, Ia concurență : una între 
La’.ver sau Newcombe și Smith, 
alta intre Ilie Năstase și Okker, 
la care din meciuri țineți neapă
rat să fiți prezent 7

— Fără discuție mă duc acolo 
unde joacă Ilie Năstase, indife
rent cu cine...

— Și o ultimă întrebare, dacă 
vreți cam indiscretă : ce vrea 
autorul să reiasă din carte sau 
cum il vor cunoaște cititorii din 
carte pe Ilie Năstase 7

— Că Ilie Năstase este sinte
za vieții. Lui Ilie îi place nemai
pomenit viața. în jocul lui e tu
multul vieții. Ca să-l vezi ju- 
cind tenis pe Ilie Năstase este 
cel mai frumos spectacol sportiv. 
Jocul lui exprimă atit de origi
nal și profund pasiunea de a 
trăi...

VASILE CABULEA

nisul de cimp. Ziarul nostru a 
inițiat o acțiune in urma căreia 
tinerii au construit un mare nu
măr de terenuri sportive. Se în
țelege că și pretențiile acestora 
vor spori. în ce mod le va re
zolva I.D.M.S. 7

— Anul trecut, noi am asigu
rat 23 000 de rachete. Pentru 
1974 numărul va crește la 40 000, 
în două sortimente. Avem asi
gurate prese, huse și 145 000 de 
mingi. Anul acesta tinerii vor 
găsi în magazine racordaje te
nis, separat. în acest fel, vom 
înlătura un neajuns destul de 
mare. O noutate o constituie și 
faptul că am realizat, in patru 
sortimente, manșete, mult soli
citate. O mare audiență la ti
neri a căpătat-o tenisul de 
masă. Dispunem de 500 de mese, 
am asigurat 35 000 de palete, 
dintre care 20 000 din import, 
250 000 de mingi. Se vor mai 
găsi în magazine, 15 000 rachete 
de agrement badmington și 
50 000 de mingi.

— Paleta sporturilor este di
versă și vă rog să enumerați 
cîteva realizări pe care Ie soco
tiți mai interesante pentru citi
torii ziarului nostru.

— Aș începe cu șahiștii. Lor 
le punem la îndemînă anul a- 
cesta, 19 000 cutii și figurine de 
șah. în cinci sortimente. Vom 
avea peste 20 000 de cartoane de 
șah în trei sortimente. La un 
preț foarte redus, de 2—2.50 lei. 
ele vor fi mai ales la îndemînă 
elevilor. Pentru amatorii spor
tului subacvatic vom avea 3 000 
ochelari, 3 500 labe și 3 000 tu

buri de respirat sub apă. Pen
tru începătorii jocului cu balo
nul rotund vom avea 10 000 
mingi de fotbal, 5 000 de volei 
și 3 000 de baschet, realizate din 
P.V.C. Amatorii de turism vor 
beneficia de 3 000 de corturi in 
opt sortimente, din care 1 000 
pentru 2—3 persoane, solicitate 
îndeosebi de către tineri.

Sportul de performantă se 
află în continuare in atenția 
noastră. Aș aminti la acest ca
pitol aparatele de gimnastică 
echipate cu tot necesarul, spa
liere. capre, cai pentru sărituri, 
bănci, lăzi, bare fixe și parale
le, popice, trambuline elastice și 
semielastice, helcometre. Pen
tru pescarii amatori cifrele sînt 
de domeniul milioanelor : 8 mi
lioane metri de fir de dimen
siuni diferite, 1.6 milioane cîr- 
lige. toată gama de mumele. 
Noutatea acestui an : vergelele 
din bambus.

— Deseori, posesorii autoturis
melor Dacia 1300 au avut ne
cazuri cu piesele de schimb. 
Care va fi situația în acest an 7

— La finele anului trecut, 
existau în dotarea populației 
45 000 de autoturisme. A crescut 
gradul de integrare a pieselor. 
Anul acesta, toate elementele 
de caroserie se vor produce în 
țară și se vor găsi în magazine 
și la service. Este vorba de 330 
de repere care însumează 67 
milioane lei.

— Anul sportiv 1974 va bene
ficia, după cum se vede, de o 
gamă largă de produse. Ce pro

bleme credeți că se vor mai ri
dica 7

— Sîntern deficitari în ce pri
vește mingile de fotbal, hand
bal și volei, produse din piele, 
în unele cazuri, trebuie depuse 
mai multe eforturi pentru îmbu
nătățirea calității. Avem situații 
de expoliere la patine și de 
nerealizare a sudurii lamei cu 
talpa de montare. Este o pro
blemă de prestigiu pentru pro
ducători și penrtu întreprinde
rea noastră, să remedieze a- 
ceste deficiente.

— Tovarășe director adjunct, 
deseori am fost Întrebați dacă 
intr-un oraș ca Bucureștiul, nu 
există posibilitatea înființării 
unui magazin în care să se. gă
sească toată gama produselor 
sportive. Unii propuneau chiar, 
ca actualul magazin „Vulturul 
de mare“ să facă acest oficiu, 
specificînd că in perimetrul res
pectiv există alte mari magazi
ne, „București“, „Cocor“ etc. 
Ce părere aveți în acest sens 7

— Vă referiți la o casă a spor
tivilor. Ar fi necesară și ar pu
tea avea o multiplă funcționali
tate. S-ar putea educa șl gus
tul oamenilor, i-am putea în
druma în ce privește echina- 
men'tul adecvat diferitelor dis
cipline sportive. S-ar ’realiza și 
o sectorizare interesantă. Pro
punerea ni se pare interesan
tă, dar ne depășește.

— Care însă nu este irealiza
bilă.

— Să sperăm.
Interviu realizat 
de LIDIA POPESCU



de peste hotare
ORIENTUL APROPIAT

• Convorbirile lui M Dayan ia Washington Patrioții khmeri
— Mi
ai Is- 
Dayan, 

ofi- 
Unite,

WASHINGTON 
nistrul apărării 
raelului, Moshe 
și-a încheiat vizita 
cială în Statele 
unde a avut convorbiri cu 
secretarul de stat Henry 
Kissinger și cu alte ofi
cialități americane.

tanzaniană 
de ministrul de ex- 

John Malecela a pă-

la 
fi

Convorbirile s-au referit 
propunerile concrete ce vor 
făcute de Israel părții egiptene 
pentru dezangajarea forțelor la 
Canalul Suez. Ministrul israe
lian a precizat, într-o declara
ție făcută ziariștilor, că propu
nerile israeliene vor fi prezen
tate „foarte curînd“, după apro
barea lor de către guvern, în 

. grupul de lucru militar al Con
ferinței de pace asupra Orien
tului Apropiat de la Geneva. La 
rindul său, Henry Kissinger a 
declarat presei că discuțiile pe 
care le-a avut cu ministrul is
raelian au fost „constructive și 
utile“ și că negocierile din ca
drul grupului de lucru militar 
de la Geneva „ar putea 
într-o fază concretă“.

intra

• DELEGAȚIA 
condusă 
terne, 
răsit Bagdadul, îndrepțîndu-se 
spre 
lor Arabe 
agenția M.E.N. 
zitei în Irak, _ , 
zaniană a examinat cu ofi
cialități ale țării gazdă, modali
tățile de extindere a cooperării 
bilaterale și, pe un plan mai 
larg, între țările arabe și osie 
africane.

într-o declarație făcută la 
plecare John Malecela și-a ex
primat satisfacția față de con
vorbirile fructuoase purtate la 
Bagdad și a precizat că în 
scopul întăririi colaborării ira- 
kiano-tanzaniene, a invitat o 
delegație a Partidului Baas din 
Irak să viziteze Tanzania.

Delegația tanzaniană între
prinde un turneu prin cîteva 
țări arabe, sub patronajul Or
ganizației Unității Africane 
(O.U.A.), pentru a studia posi
bilitățile întăririi relațiilor 
colaborare arabo-africane.

Duhai, capitala Emirate-
Unite — anunță 

In cursul vi- 
delegația tan- 

examinat

de

ame-
Gary

DAMASC. — Diplomații 
ricani, Thomas Scotts și 
Lee, au sosit la Damasc, pentru 
a reprezenta interesele S.U.A. 
în Siria, informează agenția 
France Presse.

Este pentru prima dată de la 
ruperea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări interve
nită în 1967, cînd diplomații â- 
mericani se stabilesc la Damasc, 
arată agenția. Această măsură 
intervine la scurt timp după 
vizita întreprinsă în capitala 
Siriei, în luna decembrie a a- 
nului trecut, de Henry Kissin
ger, secretarul

• LA ROMA s-a anunțat 
deficitul balanței de plăți 
Italiei pe primele 9 luni 
anului 1973 S-a cifrat la 210 800 
milioane lire italiene. Se men
ționează că această cifră este 
mai mică decît deficitul înregis
trat in perioada corespunzătoa
re a anului 1972 — 275 700 mi
lioane lire italiene.

de stat al S.U.A.
e REGELE

Feisal, a avut __ __ __
cesive cu Berna rd Bongo, pre
ședintele Gabonului, și Moha- 
med Siad Barre, șeful statului 
somalez, aflați în vizită oficială 
la Riad, relatează agenția MEN.

Cu acest prilej, au fost exa
minate o serie de probleme re
feritoare la relațiile dintre 
Arabia Saudită și, respectiv. 
Gabonul și Somalia. în contex
tul evoluției generale a rapor
turilor dintre țările arabe și 
cele africane.

Arabiei Saudite, 
convorbiri suc-

! !

că 
a 

ale

continuă
acțiunile
ofensive

In cursul zilei de sîmbătă, 
forțele patriotice cambodgie
ne au lansat atacuri împotri
va pozițiilor trupelor lonno- 
liste situate la nord și sud 
de Pnom Penh. In urma 
uneia dintre aceste operațiuni 
ofensive, patrioții khmeri au 
cucerit un avanpost inamic 
din zona localității Prek Kra- 
bao, aflată la circa 
metri de capitala 
giană.

Alte angajamente 
de amploare între 
patriotice ți trupele 
lui de la Pnom Penh 
produs, în aceeași zi, la 60 
de kilometri de capitală, în 
preajma șoselei naționale 
nr, 4, controlată pe numeroa
se porțiuni de patrioți și 
deosebit de importantă pen
tru asigurarea legăturilor din
tre Pnom Penh și restul țării.

Lupta împotriva dominației co
lonialiștilor portughezi, desfă
șurată de Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), a intrat într-o nouă 
fază — a afirmat Ico Carreira, 
membru al Comitetului de con
ducere al M.P.L.A., într-un in
terviu acordat ziarului italian 
„L’Unita“. Potrivit afirmațiilor 
lui Ico Carreira, caracteristica a- 
cestei etape constă în extinde
rea activității, atît în ceea ce 
privește aria de manifestare, 
cît și în multiplicarea forme
lor de luptă adoptate.

Mișcarea Populară pentru E- 
liberarea Angolei — a mențio-

nat, în continuare, conducătorul 
luptătorilor patrioți — consi
deră activitatea sa ca o contri
buție la lupta generală antiim- 
perialistă a forțelor progresiste. 
El a subliniat, pe de altă parte, 
că, în ultimul timp, forțele 
străine de ocupație utilizează 
într-o măsură tot mai mare ar
mele aeriene în atacurile orga
nizate pentru distrugerea sate
lor și culturilor agricole. " 
aceste acte nu au reușit 
zdruncine hotărîrea 
angolez 
pină la 
țării de 
gheză.

Dar 
să 

poporului 
de a continua lupta 

eliberarea definitivă a 
sub dominația portu- R. P. Chineză. - O tînâră operatoare pe una din puternicele macarcla din portul Hsinkang, 

din provincia Tientsin.

9 kilo- 
cambod-

militare 
forțele 

regimu- 
s-au

Tendințe economice japoneze
TOKIO 6. — Corespon

dentul Agerpres, Paul 
Diaconu, transmite : La 
Începutul acestui an, eco
nomia japoneză se află 
într-un proces de profun
de transformări.

Evaluarea etapelor recente și 
a direcțiilor de dezvoltare a 
acestui proces oonstituie, în 
prezent, preocuparea principală 
a cercurilor politice și economi
ce nipone. Analizele zilnice apă
rute în presa tokiotă relevă ca 
trăsături fundamentale ale ulti
melor evoluții economice nipo
ne, accentuarea factorilor con- 
flictuali din economie în oondi-

scumpirea materiilor prime
Le Monde" despre

Prețul materiilor prime pe plan mondial a cunoscut în 1973 
o creștere fără precedent în ultimele două decenii. Cele mai 
mari creșteri au fost înregistrate la prețul zincului (300 la 
sută), urmat de cauciuc (150 la sută), cupru (100 la sută), 
plumb (70 la sută).

La capitolul textilelor, prețul bumbacului a crescut cu 130 
la sută, iar al linii, doar cu 18 la sută, — după ce aceasta 
se scumpise cu 180 la sută în 1972. Nici produsele agricole nu 
au rămas mai prejos. Prețul griului a crescut cu 120 la sută, 
al porumbului cu 62 la sută, iar la cacao — cu 60 la sută. Un 
asemenea fenomen nu era, desigur, imprevizibil. Pe piețele 
materiilor prime tendințele sînt, în general ciclice. Astfel, 
după „boom-ul“ din 1969, s-a înregistrat o depresiune în anii 
1970 și 1971. In schimb, în 1972 a început să se manifeste o 
creștere netă a prețurilor și era de prevăzut că expansiunea 
masivă a producției pe plan mondial, în 1973, avea să ac
centueze acest fenomen. Dar, amploarea lui a depășit toate 
previziunile, accelerînd inflația și făcind să se nască, adesea, 
temeri în legătură cu o posibilă penurie de materii prime. 
Este drept că izbucnirea crizei petroliere și încetinirea pro
ducției mondiale riscă să calmeze, într-o anumită măsură, 
febra piețelor, cererea trebuind, fără îndoială, să progreseze 
mai puțin rapid.

în 1973, pentru prima dată după 1969. expansiunea econo
mică americană a fost în același ritm cu cea a țărilor indus
trializate occidentale, și această conjunctură a avut drept 
consecință logică o sporire a cererii de materii prime. între 
altele, această cerere sporită s-a produs exact în momentul 
în care stocurile considerabile acumulate în anii „negri“ 
(1970—1971) se epuizau, întrucît țările consumatoare începu
seră deja să utilizeze aceste stocuri pe tot parcursul anului 
1972. A rezultat o foarte mare tensiune pe piețele materiilor 
prime, mijloacele de producție fiind, jpractic. saturate și ade
sea insuficiente : așa este situația, “n prezent, în privința 
hîrtiei, otelului, benzenului, cimentului și, în general, pentru 
majoritatea produselor de bază.

La acești factori, legați direct de disponibilitățile de ma
terii prime, s-a adăugat factorul monetar, care a jucat rolul 
de accelerator. Un impuls puternic s-a resimțit în iulie și au
gust 1973. legat de căderea vertiginoasă a dolarului și lirei 
sterline. După aceasta a urmat o acalmie în septembrie, care 
a coincis cu redresarea dolarului și, fără îndoială, cu perspec
tiva unei încetiniri a producției mondiale in 1974. Dar ea tre
buia să fie de scurtă durată. O nouă febră speculativă, declan
șată de criza petrolieră, a determinat, în prima jumătate a 
lunii decembrie, o urcare masivă a prețului metalelor nefe
roase pe piața din Londra. Cele mai înalte nivele istorice 
au fost depășite într-o atmosferă de febră : au dispărut a- 
proape complet stocurile de cupru și zinc, în fața unei ce
reri excesive, corijată, spre sfîrșitul lui decembrie, de regle
mentări ale pieței, de teama unei crize mondiale.

în timpul anului 1973 s-au putut remarca evoluții contra
dictorii pe piețele mondiale. Reducerea producției de zinc, 
datorită exigentelor luptei împotriva poluării, a dus la creș
teri foarte mari ale prețurilor acestui produs, întrucît, după 
părerea experților, penuria ar putea dura mai mulți ani. Prețul 
cuprului, care în decembrie 1972 era cel msi scăzut din ultimii 
opt ani, a urcat vertiginos către sfîrșitul anului. Se cere o 
mențiune specială în legătură cu prețul cauciucului natural, 
care, după ce s-a dublat în primul 
ceput din nou să crească. Penuria 
se resimțea încă înainte de criza 
adevărat, acută. (Agerpres)

țiile crizei de energie. încă 
înainte de manifestarea crizei de 
energie — scrie „The Japan 
Times“ —, procentul de crește
re reală a produsului național 
brut a scăzut de la nivelul anual 
de 14 la sută, in primul trimes
tru al anului 1973, la 6 la sută, 
în trimestrul al doilea și la 2 la 
sută în al treilea trimestru. 
După unele evaluări, în ultimul 
trimestru, ritmul dezvoltării eco
nomice ar putea fi sub 2 la sută. 
Totodată, inflația a început să 
manifeste tendința de a scăpa 
de sub control, atingînd cele 
mai înalte niveluri postbelice, 
încapind, în special, din luna 
august, indicele prețurilor 
bunurile de consum a crescut 
repeziciune, respectiv cu 15 
sută în luna noiembrie fată 
aceeași perioadă a anului prece
dent, și cu aproximativ 17 la 
sută în luna decembrie. Creș
terea prețurilor a fost însoțită, 
o dată cu criza de energie, de 
apariția și intensificarea stocă
rii artificiale de produse.

în această situație, guvernul a 
recurs la măsuri severe. Autori
tățile nipone dispun, în prezent, 
de împuterniciri largi în baza 
legilor recent adoptate de Dietă, 
pentru controlul asupra preturi
lor, în general, și, în special, la 
produsele petroliere, pentru re
glementarea producției și distri
buției acestora, inclusiv raționa
lizarea consumului. De aseme
nea, prin elaborarea proiectului 
de buget și a politicii fiscale au 
fost activate pîrghiile de con
trol financiar și monetar. Tot
odată. instituțiile guvernamenta
le definitivează acum programul 
de politică eoonomică revizuit 
pe anul fiscal 1974, după ridica
rea de către țările producătoare 
a prețului petrolului, pentru a 
asigura țării un ritm de 2,5 la 
sută de „stabilizare economică“.

Ravagiile secetei in Mali
Seceta care a per

sistat timp îndelun
gat în zona saheliană 
a perturbat evoluția 
economiei Republi
cii Mali în cursul ul
timilor cinci ani — a 
declarat șeful statu
lui, colonelul Mous- 
sa Traore. Pluviozi- 
tatea — deosebit de 
slabă în anii 1972 și 
1973 — a provocat 
pierderea a peste o 
treime din recolta de 
cereale și a aproxi
mativ jumătate din 
șeptel. In regiunile 
de nord-est ale țării, 
cele mal afectate de 
secetă, producătorii

j
au pierdut cvasitota- 
litatea animalelor lor.

Totodată, s-au în
registrat mari pagu
be în domeniul cul
turii plantelor indus
triale (bumbac și a- 
rahide), ale căror 
producții sînt mult 
inferioare prevede
rilor. Pescuitul, navi
gația. alimentarea cu 
apă a populației au 
fost, de asemenea, 
grav Afectate de scă
derea nivelului
cursurilor de apă.

Reamintind o se
rie de măsuri adop
tate de către autori
tăți pentru oombate-

rea efectelor secetei, 
Moussa Traore a a- 
preciat că doar ac
țiunile pe termen 
lung, inițiate în co
operare cu statele 
vecine, vor putea a- 
duce o remediere 
reală a acestui fla
gel — seceta. în a- 
cest sens, el s-a pro
nunțat pentru o ac
țiune conoertată, 
plan regional 
subregional, și, 
deosebi, în < 
Comitetului 
nent de luptă împo
triva secetei, din oa
re fac parte statele 
din zona saheliană.

pe 
sau 
în

cadrai 
perma-

FRANȚA. - Aspect de la o recentă manifoslajie a oamenilor 
muncii revendiaînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață

Consecințe ale crizei 
energetice în lume

BELGIA: MASURILE 
RESTRICTIVE RĂMIN ÎN 

VIGOARE
GUVERNUL BELGIAN a ho

tărât ca măsurile de restricție, 
stabilite în luna decembrie a 
anului trecut pentru a fac« 
față penurie! de petrol, să ră- 
mînă în vigoare in cursul lunii 
ianuarie. Aceste măsuri cuprind, 
printre altele, limitarea vitezei 
autovehiculelor pe șosele șl auto
străzi, reducerea iluminatului 
public șl a temperaturii în clădi
rile guvernamentale, precum și 
interdicția de circulație în cursul 
zilei de duminică. In privința ul
timei măsuri, guvernul a hotărît 
să permită circulația autovehi
culelor în zilele de 6 și 20 ia
nuarie și să o interzică în zilele 
de 13 și 27 ianuarie. Interdicția 
este valabilă începînd de du
minică, ora 3,00 dimineața, pină 
luni la aceeași oră.

Pe de altă parte, într-o de
clarație publicată în urma unei 
reuniuni comune a guvernului 
și a reprezentanților centralelor 
sindicale se subliniază că evo
luția situației energetice nu jus
tifică adoptarea unei atitudini 
optimiste, persistînd dificultăți 
în ceea ce privește aprovizio
narea cu combustibil industrial 
și cei destinat încălzirii locuin
țelor, precum și cu gaze natu
rale lichefiate.

PROPUNERE A UNUI 
MINISTRU 

VENEZUELEAN
MINISTRUL VENEZUELEAN 

al minelor și petrolului, Hugo 
Perez la Salvia, a emis — în- 
tr-o declarație făcută presei — 
ideea necesității organizării u- 
nei reuniuni cu participarea 
reprezentanților țărilor expor
tatoare de petrol și a ce
lor consumatoare la care să se 
analizeze aspecte ale actualei 
crize petroliere. El a afirmat că 
propunerea urmează să fie a- 
vansată, în mod oficial, la în
trunirea de săptămîna viitoare

a Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.), car« 
va avea loc la Geneva.

„Ceea ce se poate aștepta de 
la această întrevedere — a de
clarat ministrul venezuelean — 
este elaborarea unei formule 
oare să permită stabilizarea pre
țurilor și să ducă la stăvilirea 
creșterii continue a preturilor 
la bunurile industriale șl la 
combustibili“.

Pe de altă parte, La Salvia 
a evidențiat necesitatea ca mem
brii O.P.E.C. să examineze po
sibilitatea înființării șl finanță
rii unul institut de dezvoltare, 
care să sprijine realizarea unor 
proiecte economice în țările a- 
flate în curs de dezvoltare.

PROFUNDA 
ÎNGRIJORARE ÎN 

S.U.A.

STATELE UNITE trebuie să 
facă față, în prezent, unei crize 
energetice, perioadă dificilă 
care poate dura 10 sau 15 ani. 
Această apreciere aparține pre
ședintelui Oficiului federal al 
energiei din S.U.A., WlUiam Si
men, citat de agenția Urrited 
Press Internațional, care apre
ciază că actuala penurie ener
getică nu va fi depășită dedt 
după ce vor fi descoperite noi 
surse de petrol și utilizate în 
mai mare măsură alte surse, 
cum ar fi energia solară sau 
geotermică. Punerea în valoare 
a noilor resurse necesită — 
după opinia lui Simon — un. 
interval de 10—15 ani, paralei 
cu investirea unor fonduri im
portante.

Potrivit statisticilor publicate 
de Institutul american al petro
lului (A.P.I.). importurile de pe
trol și produse petroliere în 
S.U.A. s-au diminuat la sfîrși
tul anului trecut, atingînd, în 
cursul săptăminii 21—28 decem
brie, o medie zilnică de 4 720 000 
de barili față de 5 550 000 zilnic 
în săptămîna precedentă. Se 
pare, deci, că embargoul Impus 
asupra livrărilor de petrol în 
S.U.A. Începe să-și facă efectul. 
Intr-adevăr, potrivit datelor in

stitutului, media zilnică a im
porturilor de petrol și produse 
petroliere în S.U.A. urma să fie, 
după 17 octombrie, de minimum 
7 milioane de barili pe zi, ceea 
ce reprezintă un deficit cotidian 
important — 2 300 000 barili. Pe 
de altă parte, potrivit acelorași 
statistici, stocurile de petrol 
brut existente în Statele Unite 
au scăzut, la 28 decembrie 1973, 
la 243 milioane de barili, față 
de 249 milioane la sfirșitul săp
tămânii precedente, iar stocurile 
de benzină se cifrau la 207 mi
lioane barili. Din acest total, 
combustibilul destinat avioane
lor se cifra la 1 213 000 000 de 
galonl la sfirșitul lunii decem
brie 1973. Deși experțli consi
derau această cantitate ca sufi
cientă, administrația a hotărît 
reducerea cu 5 la sută a livră
rilor de combustibil destinat 
companiilor aeriene. Pe de altă 
parte, prețurile la oarburant au 
crescut foarte repede : astfel, 
prețul combustibilului pentru a- 
vioanele cu reacție, care — la 
Începutul anului trecut — era 
de 12 cenți galonul, a ajuns la 
60 și, apoi, la 80 de cenți la 
sfîrșitul anului.

Actuala criză de energie a 
avut o consecință directă și a- 
supra nivelului șomajului în 
Statele Unite. Astfel, potrivit 
statisticilor publicate de Minis
terul Muncii, șomajul atingea 
4,9 la sută din populația activă 
în luna decembrie, adică cu 0.2 
la sută mai mult, decît in luna 
precedentă. Se apreciază, tot
odată. că de pe urma crizei de 
energie 170 000 de persoane sint 
in stare de. șomaj. Sectoarele 
cele mal afectate sînt : industria 
constructoare de automobile, 
unde au avut loc aproape 15 000 
de concedieri ; transporturile 
aeriene, unde au fost concediați 
peste 10 000 de salariati ; pre
cum șl turismul.

Totodată, în scopul economi
sirii energiei, începînd de sîm
bătă, în majoritatea statelor din 
S.U.A., americanii își vor da 
ceasurile înainte ou o oră, tre- 
cindu-se, astfel, forțat la orarul 
de vară. Se apreciază că aceas
tă măsură va permite economi
sirea a circa trei procente din 
totalul energiei consumate in 
Statele Unite, ț

semestru al anului, a în
de cauciuc sintetic, care 
petrolieră, a devenit, cu

• PARTIDUL Muncii al primu
lui ministru GoddaMeiir, a pier
dut șase mandate, definind în 
prezent 51 de locuri in Knesset 
(parlamentul israelian), anunță 
postul național de radio, trans- 
mițînd rezultatele finale neofi
ciale ale alegerilor generale 
care au avut loc recent în 
Israel. Partidul de opoziție 
Likud a ciștigat opt man
date, avînd în prezent 39 de re
prezentanți în parlament.

Actuala coaliție guvernamen
tală. compusă din Partidul 
Muncii, Partidul Național Reli
gios și Partidul Liberal Inde
pendent, controlează în total 72 
din cele 120 de mandate ale 
Knessetului. Dacă această 
coaliție va fi reconstituită, ea 
va deține (ținînd seama și de 
pierderile Partidului Național 
Religios) 65 de mandate.

namez, al cărui curs a fost co- 
borit cu alte două procente. 
Noul curs de schimb, de 560 de 
piaștri pentru un dolar ameri
can, constituie, astfel, o dovadă 
în plus a fenomenelor inflațio
niste și a greutăților evidente 
pe plan economic care confrun
tă tot mai acut administrația 
de la Saigon, 
tuieli militare

întreprinderi din Ontario, ceea 
ce reprezintă doi la sută din to
talul forței de muncă utilizate. 
Conducerea companiei a moti
vat această hotărîre prin redu
cerea vînzărilor de automobile 
pe piețele exj^rne.

angajată în chel- 
uriașe. Negocieri mexicarso- 

nord-americane
Creșterea șomajului în 

R.F.G...
CHESTIUNEA semnării u- 
nou tratat privind emigra- 
forței de muncă mpxicane

Devalorizâri în serie la 
Saigon

• DUPĂ cele zece devalori
zări din anul trecut, la începu
tul acestui an, la Saigon. a fost 
anunțată o nouă devalorizare 
„oficială“ a piastrului sud-viet-
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VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9; 11,15); Central (ore
le 9.15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30); 
Grivița (orele 9; 11,15 ; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CAPCANA : Patria (Gala filmu
lui) — ora 20.

MARELE VALS : Capitol (orele 
9.45; 12,45; 16,15; 19.30), Luceafă
rul (orele 9; 12,15: 15.45: 19). Me
lodia (orele 9; 12,30; 16; 19.30), 
Favorit (orele 9,30; 12.30: 16: 19). 
Sala Palatului (orele 17 ; 20,15).

„VILA“ NOASTRĂ DE VA
CANȚĂ : Lumina (orele 9; 11,15; 
13 30: 16; 18.30; 20.45).

FAPT DIVERS IN PRIMA PA
GINĂ : Festival (orele 9; 11.15;
13 30: 16: 18,30: 20.45). Excelsior 
(orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18.15 : 20,30).

JOE KID : Scala (orele 9 ; 11,15 ; 
13.30 : 16 ; 18.30 ; 21). Modern

(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18.15; 20,30), București (orele
8 45: 10,45; 12.45; 14,45; 16,45; 
19: 21)

JULIANE : înfrățirea (orele
15.30: 18: 20.15).

VACANȚĂ LA ROMA : Victoria 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

FATA CARE VINDE FLORI : 
Timpuri Noi (orele 9,15; 12; 14,45: 
17.30; 20,15).

Z : Viitorul (orele 15.30; 18).
UMBRELE STRĂMOȘILOR UI

TAȚI : Viitorul (ora 20).
ÎNTlMPLĂRI CU COSA NOS- 

TRA : Buzeștl (orele 9: 11.15:
13 30:16: 18,15: 20,30). Gloria (orele 
9; 11.15: 13,30; 16: 18.15: 20,30).
Flamura (orele 9: 11.15; 13.30; 16: 
18.15; 20,30).

ANATOMIA DRAGOSTEI : Da
cia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 13.15:
20.30) .

O NOAPTE FURTUNOASĂ Doi
na (orele 9; 12.30; 14,30: 18; 20) : 
la orele 11; 16,30 — program de 
desene animate.

TORINO NEGRU : Arta (orele 
15 30; 18; 20.15), Bucegi (orele 
15.30; 18; 20.15).

WS

• ȘEFUL Oficiului federal al 
muncii din R.F.G., Josef Stingi, 
a apreciat că numărul șomeri
lor. la sfîrșitul lunii decembrie 
1973. a atins 450 000, fată de 
332 000 Ia sfîrșitul lunii prece
dente. Acesta reprezintă aproa
pe 2 la sută din totalul forței de 
muncă active.

...si Canada
• FILIALA canadiană a fir

mei „General Motors“ a anun
țat concedierea unui număr de 
1150 de muncitori de la patru

• 
nui 
rea 
în S.U.Â. va fi luată în discuție 
cu prilejul apropiatei întreve
deri dintre ministrul afacerilor 
externe al Mexicului, Emilio 
Rabasa, și secretarul de stat al 
S.U.A.. Henry Kissinger, — rela
tează agenția Prensa Latina, ci
tind un comunicat oficial. Noul 
tratat urmează să stabilească o 
cotă anuală fixă de muncitori 
agricoli mexicani care vor pu
tea trece la nord de Rio Grande 
în căutare de lucru și va pre
ciza, totodată, condițiile de mun
că și de viață ale acestora.

Negocierile mexicano—nord- 
americane privind noul tratat 
vor fi inițiate înainte de 21 fe
bruarie.

• ÎN 1974, chimia sovietică 
se va dezvolta într-un ritm 
deosebit de rapid, dinamica 
producției sale urmînd să 
depășească de 1,5 ori nivelul 
prevăzut pe scara întregii 
industrii. Printre ramurile 
cuprinse într-un program de 
dezvoltare accelerat se nu
mără și producția de îngră
șăminte artificiale — care, 
în 1974, va depăși un volum 
de 80 milioane tone, urmînd 
ca. în 1975, să ajungă la 90 
milioane tone. în 1973 au 
fost date în exploatare mari 
capacități de producție pen
tru îngrășămintele pe bază 
de azot în regiunea nord- 
caucaziană și pentru produc
ția de apatite în Peninsula 
Kola. A crescut, de aseme
nea. potențialul combinatelor 
de îngrășăminte potasice din 
Ural și Bielorusia, Un im
portant progres s-a înregis
trat în sfera introducerii 
unor mari agregate și a linii
lor de producție continue, 
permițind, în acest fel, rea
lizarea unui amplu program 
de raționalizare și reducere 
a cheltuielilor de producție.

• UN GRUP de patru indi
vizi înarmați au pătruns într- 
unul din birourile companiei 
aeriene italiene „Alitalia“, de 
pe Aeroportul internațional 
„Kennedy“, furînd bilete de 
bancă în valoare de 200 000 de 
dolari. Cei patru au pătruns cu 
ușurință în birou, dîndu-se 
drept tehnicieni veniti să repare 
instalația telefonică. Singurul 
salariat care a reacționat a fost 
rănit cu un glonte de către unul 
din indivizi.

sărbători „Ziua afirmării suve
ranității argentiniene“ — Infor
mează agenția Prensa Latina.

Complexul de la 
Valle de lea

• ÎN regiunea Văile de Ica
— la 300 km sud de Lima — se 
va construi un mare complex 
agroindustrial. Acest complex
— ca și cele din regiunile Văile 
de Chancay, Piura și din alte 
zone de coastă ale Perului — 
va fi oonstruit în comun cu 
Iugoslavia.

• CONFORM unul decret 
aprobat de Congres, în fiecare 
an, la 10 iunie, Argentina va

• MINISTRUL Japonez al 
afacerilor externe, Masayoshi 
Ohira, și-a încheiat vizita de 
prietenie în R.P. Chineză, 
pierind, duminică, spre pa
trie.

în timpul vizitei. Ci Pin- 
fei, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, și Ma
sayoshi Ohira au semnat un 
acord comercial, care stipu
lează că părțile își vor acor
da reciproc clauza națiunii 
celei mai favorizate și con
ține prevederi referitoare Ia 
plăti, schimburi tehnice, or
ganizarea de expoziții, pre
cum și la înființarea unui 
comitet mixt format din re
prezentanți guvernamentali. 
Scrisorile schimbate în le
gătură cu documentul sem
nat arată că, înainte de va
lidarea acordului, cele două 
guverne voi- aplica — Ince- 
pînd de la 10 ianuarie 1974 
— în mod provizoriu, pre
vederile acordului.

PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT • PE SCURT «PE SCURT

Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport ; 22,30 — Melodia zilei ; 
22.35 — Vedete ale muzicii ușoare ; 
23,15 — Poetica. Țară de dor ; 
23.20 — Zarzuela ..Cîntecul uită
rii“ de Jose Serano ; 23.55—24.00 
— Ultimele știri.

VIFORNIȚA : Pacea (orele 16 ; 
18: 20).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Unirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

PE ARIPILE VINTULUI : Dru
mul Sării (orele 14,30; 19)

EVADAREA : Cotroceni (orele 
15.30: 13; 20,15).

FATA DIN ISTANBUL : Lira 
(orele 15,30; 18: 20,15). Moșilor 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18; 20.15).

MORGIANA : Popular (orele 
15.30; 18: 20,15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO- 
RUBtfl COOK : Giulesti (orele 
15,30; 18; 20,15), Volga (orele 9;
11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.15). Flacă
ra (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30).

100. DE LEI : Munca (orele 
18: 20).

TICK... TICK... TICK. . : Munca 
(orele 10: 16).

CE SE INTIMPLĂ, DOCTORE ? : 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Cosmos (orele 15.30; 18; 
20.15).

BUNA SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Floreasca (orele
15,30; 18: 20.15). Progresul (orele 
15,30: 18; 20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Raho
va (orele 15,30: 18; 20.15).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Vitan (orele 15,30; 17.45; 20)

VAGABONDUL : Aurora (orele 
9; 12.30: 16; 19,30).

DOR NESTINS (ora 14.30) ; DE

CE AMERICA (ora 1^30) ; rulea
ză la Cinemateca ,.Union“.
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PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9.05 — ..Incognito'* 
— program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei : „Iarna pe 
uliță“ de Ion Vintilă ; 10.00 —
Clubul adolescenților ; 11.00 
Cronica ideilor. Filozofia marxis
tă și științele contemporane ; 
11,10 — Profil pe portativ — Dia-

na Ross ; 11.30 — Muzica și ges
tul — comenzile de muncă ; 12,00
— Transmisiuni directe din țară ;
12.10 — Invitație în fonotecă ; 
12,55 — Melodia zilei ; 13,00 — în
chiderea emisiunii ; 17,00 — Știri
le după-amiezii ; 17,05 — Alo. Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 18.00 —- Șapte zi
le. șapte arte. Literatura ; 18,10
— Panoramic muzical ; 18.55 —
Melodia zilei ; 19,00 In direct... 
de la Corabia, jud. Olt ; 19.30 — 
Știri ; 19.35 — Casa de discuri 
..Candide“ ; 20,00 — Munca — iz
vor de bucurii și împliniri A 
doua culoare a aluminei : 20.30 —- 
Fragmente din opera „Fata de 
la Cozia“ de E. Monția ; 21.00 —
Radio-super-top. Interpreți ro
mâni de muzică ușoară ; 22,00 —
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PROGRAMUL I

16.30 — Emisiune în limba ma
ghiară. 19.00 — Interpretul prefe
rat. Ana Munteanu. 19,15 — Publi
citate. 19.20 — 1001 de seri. 19.30 
— Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20,00 — Ancheta TV Mens 
sana in corpore sano. 20.30 — Re
vista literar-artistică TV. Micro
antologia inocenței. 21,15 — Ro
man foileton. „Pot Bouille“ după 
Emil Zola. Episodul II. 22,15 — 24 
de ore.

PROGRAMUL II

17.30 — Telex. 17.35 — Avan
premieră ; 17,40 — Album coral. 
Medalion Gavriil Musicescu. 17.50
— Viratele peliculei. Magazin bi
lunar de cultură cinematografi
că ; 19,20 — 1001 de seri 19.30 — 
Telejurnal. 20.00 Film serial :Dak- 
tari 20,25 — Viața economică a 
Capitalei. Azi, sectorul 7 ; 20,45 — 
Muzica românească în contem
poraneitate. Profil Sabin Drăgoi ; 
21.20 — Baladă pentru acest pă- 
mînt : Leagăn de cremene ; 21.40
— Gala maeștrilor. Valentin Teo- 
dorian ; 22,10 — Cărți și idei.
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Teatrul „Țăndărică“ (Sala Vic
toria) : AUDIȚII MUZICALE CO
MENTATE — ora 19 ; Circul ,,Glo- 
bus“ : CIRCUL ROLAND BUSCH 
— orele 10 șl 19.30.
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