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Animate de hotărîrea întregului popor de a face din 1974 — anul 

celei de-a XXX-a aniversări a eliberării țării noastre, anul Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist Român — o etapă de sporită rodnicie a 
muncii, decisivă în înfăptuirea înainte de termen a cincinalului, noi 
colective de muncă adresează chemări la întrecere socialistă

• Institutul de cercetări chimice - 
ICECHIM - București către toate 
unitățile de cercetare din țară

© întreprinderea „Automatica“-București 
către toate întreprinderile din 
industria electrotehnică și electronică
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Concluziile raidului pe care reporterii noștri 
l-au făcut în două județe

Uteciști din Organizarea
unitățile industriale dau un ajutor 
prețios campaniei de reparații

a mașinilor agricole
Vorbind despre preocupările 

tinerilor din satele județului 
Hunedoara în aceste luni credem 
că se cuvine să începem cu ac
tivitățile dedicate tinerilor me
canizatori. Aceasta pentru că 
ele ocupă un loc deosebit în 
programul de activități al Co
mitetului județean U.T.C. Din
tre inițiativele deosebite merită 
să ne referim la aceea a tine
rilor din trei stațiuni de me
canizare, și anume Hațeg, Do- 
bra și Orăștie. Aici, tinerii care 
lucrează în unitățile industriale 
ale localităților respective par
ticipă în cadrul unor ore de 
muncă patriotică la campania de 
reparații a mașinilor agricole 
ajutîndu-i astfel pe colegii lor, 
mecanizatorii, ia lucrări de re- 
condiționare a pieselor, lucrări 
de sudură, lăcătușerie etc. Ast
fel în atelierele de reparații ale 
stațiunii de mecanizare Hațeg 
lucrează alături de mecanizatori 
12 tineri de la I.I.L. și de la 
Autobază, la stațiunea Dobra 
muncesc în orele lor libere 6 
tineri de la întreprinderea fo
restieră, iar la Orăștie 9 tineri 
de la I.I.L La aceste stațiuni 
campania de reparații se desfă
șoară în ritm susținut, conform 
graficelor. Piesele de schimb 
sînt recondiționate rapid, iar ti
nerii adesea chiar confecționează 
cu forțe „dublate“ unele noi.

Luna ianuarie, de altfel, va 
aduce mecanizatorilor din toate 
stațiunile județului cicluri de

acțiuni menite să contribuie la 
ridicarea nivelului de pregătire 
politică și profesională, reunite 
sub titlul „Săptămîna mecaniza
torului“. Aceasta va conține 
pentru fiecare stațiune un ciclu 
de manifestări în cadrul căruia 
juriști, specialiști din agricul
tură, activiști ai comitetului ju
dețean de partid și ai comite
tului județean U.T.C. vor purta 
cu mecanizatorii vii dialoguri 
în cursul cărora se vor dezbate 
probleme privind etica și echi
tatea socialistă, cunoașterea le
gilor statului, noutăți în legă
tură cu acordul global pentru 
mecanizatori, noutăți în dome
niul mecanizării agriculturii, 
noi tipuri de mașini agricole, 
probleme actuale ale organiza
ției de tineret. Acestor cicluri 
li se vor adăuga întreceri spor
tive și activități culturale.

De asemenea după faza pe 
secții (desfășurată luna trecută) 
continuă acum faza pe stațiuni 
a „Olimpiadei mecanizatorului“.

• în cooperativele agricole de 
producție tinerii hunedoreni se 
află angajați cu toate forțele 
într-o acțiune de mare impor
tanță — transportul și împrăș- 
tierea pe cîmp a îngrășăminte
lor naturale. Cei mai harnici în 
aceste munci s-au dovedit a fi 
tinerii din cooperativele agri-
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judicioasă a lucrărilor, pe 
centre specializate, duce 
la rezultate bune, eficiente

în județul Mureș, ca urmare 
a unor măsuri luate de organe
le agricole județene au fost 
create toate condițiile ca repa
rațiile să se încheie în timpul 
stabilit. Din datele centralizate 
la Trustul județean pentru me
canizarea agriculturii reiese că 
s-au încheiat reparațiile la ma
șini pentru combaterea dăună
torilor, grape cu discuri și 
mașini de împrăștiat îngrășă
minte chimice. Lucrările sînt a- 
vansate și la alte utilaje : semă
nători de cereale și semănători 
prășitoare. La tractoare, pînă în 
prezent, au fost executate re
parații la 720 de tractoare din 
cele 1 280 planificate.

Factorii care au determinat 
un ritm susținut la repararea 
tractoarelor și utilajelor agri

cole sînt, în primul rînd, asi
gurarea unor condiții bune de 
lucru mecanizatorilor, apoi or
ganizarea reparațiilor pe centre 
specializate. Bunăoară, la uni
tățile din Tg. Mureș și Sărmaș 
se repară motoarele tractoare
lor U-650, reparații șasie la a- 
ceste tractoare se execută la 
S.M.A. Tîrnăveni și Reghin. 
Tractoarele din grupa 400 sînt 
reparate în cadrul centrului de 
la S.M.A. Luduș, iar pentru re
parații de complexitate mai 
mare la remorci și mașini de 
combaterea dăunătorilor sîrit 
specializate atelierele stațiunilor 
din Bahna, Sighișoara, Sărmaș,

OVIDIU MARIAN
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Tineretul Capitalei— 
prezență activă 

pe șantierele 
muncii patriotice

GEORGE GHENOIU,
j>rtm secretar al Comitetului municipal București 

al U.T.C.

Șantier județean de desecări
Peste 1 300 de tineri au participat la deschiderea șantie

rului județean de desecări din zona comunei Vădeni, județul 
Brăila. Eforturile tinerilor s-au materializat în amenajarea unui 
canal în lungime de 1 500 metri, eliminind excesul de umiditate 
de pe o suprafață de 200 hectare. în această acțiune s-au eviden
țiat organizațiile U.T.C. de la Uzina Progresul, Liceul agricol, 
Școala profesională Baldovinești și UCECOM și C.A.P. Vădeni.

ALBU NICOLAE

In atelierele S.M.A. Călugăreai se lucrează intens la repararea tractoarelor fi a mașinilor agri
cole. Printre mecanizatorii evi dențiați, se află și cei 43 de uteciști ai stațiunii
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Cupa tineretului 
sau... cupa elevilor?
Iarna s-a înstăpînit cu putere 

— adică cu ger și zăpadă din 
abundență — în toate județele 
țării. întrecerile din cadrul eta
pei de masă a Cupei Tineretu
lui se află — sau ar trebui să se 
afle — în plină desfășurare. La 
20 ianuarie e stabilit ca această 
fază a competiției, practic, să 
fie încheiată. Regulamentul pre
vede că în cea mai importantă 
etapă a competiției — care-i 
definește, de altfel, caracterul 
de masă — etapa întîi, întrece
rile la ramurile de sport stabi
lite să se organizeze la nivel de

unități : clasă, apoi școală, sec
ție, apoi întreprindere, unitate 

de producție - etc. pentru a asi
gura, astfel, o largă cuprindere 
a tuturor categoriilor de tineri 
într-o activitate de mișcare. In
vestigațiile întreprinse pînă a- 
cum, în mai multe județe, ne re
levă un fapt mai puțin îmbucu
rător, și anume că, această e- 
tapă, de masă, nu se desfășoară 
în condiții optime. Organizatorii 
întrecerilor — organizațiile 
U.T.C., asociațiile sportive, pro
fesorii de educație fizică — re
curg cel mai adesea la improvi

zații : adică, adună la start doar 
elevii. Folosim pentru exem
plificare aspecte și date întîl- 
nite în cîteva comune din jude
țul Ilfov, dar subliniem că fe
nomenul este destul de general. 
Județ cu relief de cîmpie, Ilfo
vul, în lipsa zăpezii — care a 
sosit, totuși, în zilele din urmă 
— și-a prevăzut în locul săniei 
și schiului să desfășoare între
ceri la șah și tenis. In Brănești, 
spre exemplu, comună cu trei 
licee și două școli generale, cu 
multe instituții și unități eco
nomice — în total peste 2200

ABSOLVENȚII Șl PERFECȚIONAREA iNVĂȚĂMINTULUI

„Noi am făcut proiecte 
imaginare, acum ne confruntăm 
cu probleme și aspecte reale"

Contactul nemijlocit al absol
venților cu producția este astăzi 
un moment pregătit cu o deo
sebită grijă încă din timpul stu
diilor. Stagiile de practică, orele 
petrecute în atelierele-școală, 
excursiile de studii sînt menite 
să-l pregătească pe viitorul spe
cialist, astfel ca primii pași în 
profesie să nu se desfășoare 
sub imperiul handicapului de
terminat de lipsa de experiență, 
de ignorarea responsabilităților 
specifice. Ar fi total greșit să 
afirmăm, însă, că absolventul 
întîlnește la venirea sa în pro
ducție un drum neted, lipsit de 
probleme și dificultăți.

Care sînt acestea și în ce mă
sură ar putea fi eliminate încă 
de pe băncile facultăților, au 
fost întrebările la care am soli
citat răspunsuri din partea unor 
tineri ingineri și arhitecți — 
principalele profesii ale con
strucțiilor.

Marica Solomon, arhitect, 
Institutul proiectări județul Il
fov : Institutul ne-a oferit des
tul de puțin în domeniul siste
matizării urbanistice. Practica 
ar fi putut juca un rol deose
bit în acomodarea noastră cu 
responsabilitățile pe care le 
avem. Sînt o serie de aspecte, 
în special, cele legate de efi
ciență, organizare, economie 
care ne găsesc aproape complet 
nepregătiți. Un remediu ar fi 
cred o activitate mal intensă în 
cadrul Centrului de studii, cer
cetări și proiectări studențești 
din institut. Apoi arhitectura

este încă insuficient legată de 
perspectivele practice, ingine
rești ale construcțiilor. La noi 
se face foarte frumos teoria 
structurilor, dar o serie de cu
noștințe n-au valoare în prac
tică.

Ion Voicu, inginer I.P.J.I. : 
Cred că încă din facultate ar fi 
utilă organizarea unor practici 
comune între arhitecți, ingineri, 
astfel ca munca în echipe com
plexe, care pot cuprinde și a- 
gronoml, sociologi, geografi, 
geotehnicieni, să devină un as
pect obișnuit al activității noas
tre. Pentru ca să învățăm să 
gîndim estetic de la arhitecți

și aceștia să găsească un sprijin 
serios în calculele noastre cred 
că este posibil ca unele proiecte 
de stat să fie realizate în co
mun, iar aceste proiecte să fie 
solicitate de la institutele de 
proiectări și sistematizări jude
țene pentru a deveni eventual 
Variante cu aplicabilitate.

Anca Ivanovlci, arhitect 
I.P.J.I. : Primele dificultăți ale 
profesiei s-au datorat absenței 
cunoștințelor adecvate într-o se-

CALIN stanculescu
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Puternic angajat în efortul 
general de realizare a prevede
rilor planului cincinal înainte 
de termen, tineretul Capitalei, 
mobilizat de organele și orga
nizațiile U.T.C. a desfășurat o 
susținută activitate pe șantie
rele muncii patriotice, aducîn- 
du-și un prețios aport la reali
zarea și darea în funcțiune a 
numeroase obiective indus
triale, social-culturale și edili
tar gospodărești.

întrecerea inițiată de Comite
tul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist sub deviza „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen“ a constituit pentru ti
neretul din Capitală un puter
nic imbold pentru realizarea și 
depășirea angajamentelor asu
mate.

Ca urmare a măsurilor luate 
de Comitetul municipal șl comi
tetele U.T.C. ale sectoarelor, s-a 
reușit ca planul acțiunilor de 
muncă patriotică pe 1973 să 
fie realizat încă de la data 
de 22 august. Acest succes 
a făcut posibilă colectarea peste 
prevederile planului anual a 
unei cantități de aproape 100 000 
tone metale vechi, 300 tone de
șeuri hîrtie, 450 tone deșeuri 
metale neferoase, 5 000 kg plan
te medicinale și sădirea a 
50 000 pomi fructiferi, arbori șl 
arbuști ornamentali.

în cadrul acestor acțiuni s-au 
distins în mod deosebit organi
zațiile U.T.C. din sectoarele 3,S 
și Construcții.

O amploare deosebită au cu
noscut în primăvara și toamna 
acestui an, acțiunile de plantare 
a arborilor, arbuștilor și pomi
lor fructiferi, la care au parti
cipat zeci de mii de tineri mun
citori, elevi și studenți.

Animați de dorința de a se 
afla în primele rînduri ale bă
tăliei pentru realizarea cincina
lului în patru ani și jumătate, 
tinerii muncitori și-au adus o 
contribuție importantă la rea
lizarea înainte de termen a 
unor importante lucrări de in
vestiții la : întreprinderea de 
utilaj chimic Grivița Roșie, în-

(Continuare în pag. a Il-a)

CE FEL DE AJUTOR

S P 0 R T

uteciști — întrecerile etapei de 
masă ale Cupei Tineretului nu 
s-au bucurat, pe deplin, de a- 
tenția și răspunderea cuvenită, 
în vreme ce la liceul de cultură 
generală am putut să cunosc 
campionii la tenis de masă și la 
șah pe școală (300 de partici- 
panți la tenis și 224 la șah), la 
liceul vecin, de îmbunătățiri 
funciare și la liceul silvic n-am

VASILE CABULEA
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NICOLAE ARSENIE

Discutînd cu secretari ai unor organizații 
U.T.C. și abordînd sub diverse unghiuri nea
junsuri și dificultăți din munca organizației 
și a lor înșile, nu mi s-a întîmplat vreodată 
să nu mi se ofere, între altele sau înainte 
de orice, și un argument ca acesta : „tova
rășe nu ne sprijină nimeni, conducerea ad
ministrativă nu ne dă nici-un ajutor". Iden
tic formulată, explicația am auzit-o rostită 
cu prilejul unor adunări sau instruiri și, nu 
de puține ori, am întîlnit-o consemnată în 
rapoarte, dări de seamă sau diferite infor
mări.

Am notat cîndva o astfel de 
„plîngere" într-o mare între
prindere din județul Brăila, iar 
întîmplarea a făcut să fiu de 
față chiar și la rezolvarea ei.

Un maistru, căruia i se fă
cuse observație că nu-1 sprijină suficient 
pe secretarul U. T. C. din secție, che
mase la el cîțiva tineri și-i avertizase 
că dacă mai lipsesc - cum se întîm- 
plase ultima dată - de la adunarea or
ganizației — nu le va ponta ziua de mun
că I Așișderea dacă vor absenta de la club, 
de la alte acțiuni. „Să ia aminte că de acum 
în colo se va ocupa el mai mult..." Nu știu 
ce-și ziceau în gînd tinerii respectivi, nu 
mi-am pus problema cît de mult greșea 
maistrul în clipa aceea, dar l-am privit pe 
secretarul U.T.C., cel care se plînsese că nu 
i se dă ajutor și care era de față la această 
muștruluială. El, secretarul U.T.C., era mulțu
mit. Pentru el colaborarea cu conducerea 
intra pe făgaș normal. A ținut să o și spună. 
„Dacă tovarășul maistru ne va ajuta să mo
bilizăm uteciștii, să ne facem acțiunile, a- 
tunci și noi etc.". N-am reținut promisiunile 
făcute în continuare, nu erau decît datorii 
elementare ale organizației U.T.C., - pen

tru că întîmplarea ca atare și optica în care 
tînărul secretar U.T.C. vedea relațiile cu 
conducerea mi s-au părut din capul locului 
discutabile.

Organizația U.T.C., dintr-o întreprindere 
sau dintr-o școală, mai mică sau mai mare, 
nu se poate lipsi, evident, de colaborarea și 
sprijinul celorlalți factori — așa cum nici 
aceștia nu se pot lipsi de sprijinul și cola
borarea uteciștilor. Conducerea unei unități 
— care, la urma urmei, nici ea nu e doar 
tehnico-administrativă 1 - este datoare să 
ajute organizația U.T.C., iar organizațiile 

sînt îndreptățite să-l ceară,’ să 
se bată chiar pentru a-l obține. 
Dar acest ajutor ce poate fi 
altceva decît transmiterea unei 
experiențe, decît asigurarea 
condițiilor celor mai favorabile 

pentru afirmarea tinerilor, a uteciștilor, 
în viața colectivului, pentru desfășura
rea nestingherită a acțiunilor organiza
ției U.T.C. al căror scop este educarea și 
formarea.tinerilor, mobilizarea lor la efor
tul colectiv. Dar să cerem ca directorul sau 
maistrul să convoace tinerii la adunarea ge
nerală U.T.C. mi se pare prea mult. Mi se 
pare o denaturare nu numai a relațiilor de 
colaborare, ci a însuși caracterului organi
zației să pretinzi intervenția factorilor teh- 
nico-administrativi în mobilizarea tinerilor la 
acțiunile cultural-artistice, sportive și recrea
tive, să apelezi la sprijinul acestora ca 
unica soluție pentru mersul normal a ceea 
ce reprezintă însăși viața organizației. 
Atunci secretarul U.T.C., comitetul sau bi
roul organizației ce mai fac ? Nu au și ei o 
treabă de făcut singuri, așa, fără ajutor, 
fără sprijin. Cine spune că nu ? Nimeni. 
Problema e să și-o facă însă toți.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 LUNI 14 IANUARIE 1974

Săptămâna trecută PREMIILE UNIUNII
în activitatea

SOCIALISTĂ organizațiilor U.T.C
TINERETULUI COMUNIST

Cofre toate unitățile de cercetare din foi“à

de 
de

Angajați în transpunerea în viață a obiec
tivelor prevăzute în planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul 1974 și 
devansarea cercetărilor pentru programul de 
dezvoltare în perspectivă, deciși să traducă în 
viață hotărîrile și indicațiile conducerii 
partid și de stat, lucrătorii institutului 
cercetări chimice își propun :

1. — PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ÎN 
ANUL 1974 PE BAZA CERCETĂRILOR 
PROPRII A 8 OBIECTIVE INDUSTRIALE 
CARE VOR PRODUCE LA ATINGEREA 
CAPACITĂȚII PROIECTATE O PRODUC
ȚIE ÎN VALOARE DE 450 MILIOANE LEI 
PE AN.

2. — VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A 
NOI MATERII PRIME, PRODUSE INTER
MEDIARE ȘI AUXILIARE DIN ȚARĂ :

— prin încheierea cercetărilor necesare 
proiectării a 7 obiective industriale a căror 
producție anuală va reprezenta la atingerea 
capacității 670 milioane lei.

— prin abordarea unor cercetări în scopul 
realizării a trei obiective industriale cu o pro
ducție anuală de 285 milioane lei.

3. — ELIMINAREA IMPORTULUI DE LI
CENȚE ȘI TEHNOLOGII PENTRU 22 OBI
ECTIVE INDUSTRIALE, PRIN APLICAREA 
UNOR TEHNOLOGII BAZATE PE CON
CEPȚII ORIGINALE ; PRIN ACEASTA SE 
VA REALIZA O VALOARE A PRODUCȚIEI 
DE 3,15 MILIARDE LEI.

4. — ÎNCHEIEREA CERCETĂRILOR PRI
VIND 21 PRODUSE CHIMICE A CĂROR 
APLICARE INDUSTRIALĂ VA CONDUCE 
LA OBȚINEREA UNEI PRODUCȚII ANUA
LE DE 409 MILIOANE LEI.

5. — ÎNCHEIEREA CERCETĂRILOR PRI
VIND ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNOLOGIILOR 
LA 4 INSTALAȚII EXISTENTE, CEEA CE 
VA CONTRIBUI LA OBȚINEREA UNUI 
SPOR ANUAL DE PRODUCȚIE DE 60 MILI
OANE LEI.

6. — EFECTUAREA DE CERCETĂRI 
PENTRU DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI 
PRIN OBȚINEREA A 12 NOI PRODUSE ÎN 
CADRUL ACTUALELOR CAPACITĂȚI IN
DUSTRIALE.

7. — CERCETAREA UNOR TEHNOLOGII 
ÎN VEDEREA OBȚINERII DE NOI MATE
RIALE SINTETICE CU CARACTERISTICI

SUPERIOARE UTILIZABILE ÎN ECONO
MIE.

8. — REVIZUIREA UNOR TEHNOLOGII 
ÎN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI 
ANUAL DE ENERGIE ȘI COMBUSTIBIL CU 
O VAI,OARE DE 18 MILIOANE LEI.

9. — INTENSIFICAREA LUCRĂRILOR ȘI 
ÎNCEPEREA UNOR CERCETĂRI FUNDA
MENTALE SI APLICATIVE PRIVIND DES
COPERIREA ȘI UTILIZAREA DE NOI SUR
SE DE ENERGIE PENTRU ECONOMIA 
NAȚIONALA.

10. — REDUCEREA DURATEI DE CERCE
TARE PE ANUL 1974 LA 20 TEME CU 10 000 
ORE DE CERCETARE ȘI EFECTUAREA A 
6 LUCRĂRI SUPLIMENTARE.

11. — REALIZAREA ÎN LABORATOARE
LE INSTITUTULUI A UNEI MICROPRO- 
DUCȚII ÎN VALOARE DE 3,5 MILIOANE 
LEI.

12. — 
TIVUL 
MUNCA PATRIOTICA.

Institutul de cercetări chimice — ICECHIM, 
unitatea de bază a Institutului central de cer
cetări chimice care coordonează intreaga ac
tivitate de cercetare științifică și dezvoltarea 
tehnologică din ramura chimiei, cheamă toate 
institutele centrale și unitățile de cercetare 
din industrie și invățămint, să exploreze și 
să valorifice in mod eficient, intr-un cirnp 
larg, posibilitățile și resursele creatoare de 
care dispun pentru a crește aportul cercetă
rii științifice la rezolvarea problemelor ac
tuale și de perspectivă ale economiei națio
nale și vieții sociale, la dezvoltarea științei și 
tehnologiilor, contribuind astfel, alături de 
toți oamenii muncii, la Înfăptuirea cu înaltă 
răspundere patriotică a obiectivelor Congre
sului al X-Iea al P.C.R. și ale Conferinței Na
ționale a Partidului.

EFECTUAREA DE CĂTRE COLEC- 
INSTITUTULUI A 12 000 ORE DE

Secretarul Organizației da bază P.C.R. 
Ing. DIAMANTA LAUDONIU 

Președintele Comitetului Sindicatului 
Ing. PETRE POTOP

p. Președintele Consiliului Științific
Ing. Dr. IULIU MOLDOVAN
Secretarul Comitetului U.T.C.

Ing. LUCIA ANTONESCU

Către toate întreprinderile din industria

electrotehnică și electronică

in

In-

ARAD : Acțiuni 
sprijinul producției

• Șaizeci de tineri de la
treprinderea de vagoane Arad, 
care nu și-au realizat sarcinile 
de producție în cursul anului 
trecut, au avut vineri o întilnire 
cu directorul tehnic al întreprin
derii, ing. Aurel Ciurunga. Dis
cuțiile au scos în evidență cau
zele care îi Împiedică pe acești 
tineri să fie alături de ceilalți 
3 200, precum și măsurile nece
sare pentru ca în acest an să 
se înlăture, de la bun început, 
posibila reapariție a unor situații 
asemănătoare.

• începind cu acest an, prima 
săptămlnă a fiecărei luni este 
declarată „Săptămina curățeniei 
în toate întreprinderile produc
tive“. Acțiunea are drept scop 
dezvoltarea spiritului gospodă
resc, a unei griji neîntrerupte 
față de propriul loc de muncă. 
Inițiativa aparține Comitetului 
muncipal Arad al U.T.C.

ION DANCEA

REGHIN : O dumi
nică pe trimestru

Organizația U.T.C. de la 
treprinderea „Republica“ a de
clanșat inițiativa „Ziua utilaju
lui și a pieselor de schimb“, în 
cadrul căreia tinerii își propun 
ca o duminică pe trimestru să lu
creze normal, să execute piese 
de schimb pentru mașinile din 
dotare și să-și întrețină utila
jele cu care lucrează. Pentru 
noii absolvenți ai școlii profe
sionale, această duminică este, 
in același timp, o zi de cunoaș
tere a mașinilor pe care le co
mandă.

MIRCEA BORDA

NICOLAE DRAGOȘ:

Zăpezi fără
întoarcere

COVASNA : Angaja
mente în munca patri
otică

Tinerii acestui județ, inta- 
grați activ in întrecerea „Tine
retului — factor activ în Înde
plinirea cincinalului Înainte de 
termen", s-au angajat ca pină 
la sfirșitul acestui an să colec
teze prin muncă patriotică 1 300 
tone fier vechi. Pină în prezent, 
primele 30 de tone din această 
cantitate au și fost predate că
tre I.C.M., evidențiindu-se tine
rii de la Fabrica de șuruburi și 
de la „Poligrad" — Tg. Secu
iesc, precum șl cei de la „In
dustria locală“ — Sf. Gheorghe.

A. VELEA

BRAȘOV: Pentru trăi
nicia familiei

„Sfatul miresei“ funcționează 
la Brașov din 1972. E vorba de 
o comisie obștească constituită 
din juriști, medici, activiști al 
U.T.C. care stau la dispoziția 
viitorilor soți cu sfaturi, în
drumări și ajutor in problemele 
lor. De la înființare și pină in 
prezent, in municipiul Brașov 
s-au încheiat 700 de căsătorii, 
fiecare din viitorii miri fiind in 
prealabil oaspete al „sfatului 
miresei“. Numai în acest an, 
pină în prezent, 60 de tinere pe
rechi au rostit acel „Da“ care 
le leagă pentru toată viața.

Primii căsătoriți ai noului an 
au fost lăcătușul Radu Stroe șl 
strungărița Stana Pislaru, am
bii salariați ai întreprinderii de 
material rulant, care au fost în
soțiți de uteciștii de la locul lor 
de muncă, fiind călduros felici
tați de întreg colectivul.

V. ADINA

tineri membri

NICOLAE DRAGOȘ 
ZĂPEZI FARÀ 
ÎNTOARCERE

’ Născut In 1939, absolvent 
’ al Facultății do filologie din 
> București, a publicat volu- 
* mele : „Moartea calului

troian", 1968 E.P.L., „Coloa- < 
nă de-a lungul", 19/1, Edi- * 
tura Eminescu, „Zăpezi fără * 
întoarcere", 1973, Cartea 1 
românească.

de ii

de

• Depășirea planului la producția globală, 
marfă și marfa vindută și încasată cu 2 la 
iută.

• Depășirea 
iută.

• Creșterea 
muncii cu 1 la

e Ridicarea 
calității producției prin :

— realizarea de produse noi și moder
nizate, astfel ca acestea să reprezinte 80 
la sută din volumul total al producției ;

— realizarea etapelor de asimilare pen
tru un număr de 8 produse peste preve
derile planului tehnic ;

— sporirea dotării cu standuri pentru 
efectuarea probelor de control interfazic 
și final a produselor și pe această bază 
reducerea cheltuielilor în termen de ga
ranție cu 50 la sută ;

— urmărirea produselor în exploatare 
în vederea îmbunătățirii fiabilității.

• Organizarea și modernizarea fluxului 
tehnologio prin proiectarea și realizarea prin 
antoutilare a două linii tehnologice la secția 
construcții metalice.

• Introducerea sistemului automat de pre
lucrare a datelor în anul 1974, pentru sta
bilirea necesarului de aprovizionat, eviden
ței stocurilor și lansării în fabricație.

• Reducerea cheltuielilor materiale plani
ficate Ia 1000 lei producție marfă cu 3 lei 
prin :

— reducerea consumului de metal pla
nificat cu 3 la sută ;

— extinderea utilizării maselor plastice 
care să aducă economii de minimum 2 
milioane lei ;

— reducerea consumului planificat de 
energie electrică cu 8 la sută și a consu-

planului de export eu 5 Ia

peste plan a productivității 
sută.
nivelului tehnic și creșterea

4mului de combustibil convențional cu
La sută.

• Depășirea beneficiului planificat cu 2 la 
sută.

Pentru realizarea acestor obiective ne pro
punem :

— să modernizăm fluxul tehnologic prin- 
tr-o mai strînsă colaborare intre întreprin
dere, institutele de 
superior ;

— folosirea mai 
existente pentru a 
mentară pe metru pătrat ;

— să diversificăm formele de calificare în 
vederea asigurării forței de muncă necesare 
utilizării la maximum a capacităților de 
producție ;

— să intensificăm acțiunea de economisire 
a materialelor, manoperei și energiei, prin 
aplicarea inițiativei „fiecare grupă sindicală 
să fie un purtător al contului colector de 
economii“.

Sub conducerea organizației de partid, co
mitetul oamenilor muncii, organizația de sin
dicat și U.T.C. vor desfășura o intensă 
muncă educativă de masă pentru ridicarea 
conștiinței socialiste a oamenilor muncii și 
mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor și angajamentelor luate.

cercetări și învățămîntul

judicioasă a suprafețelor 
obține o producție supli-

Secretarul Comitetului de Partid 
ing. ION CUȚA 

Președintele Comitetului Sindicatului 
NICOLAE BÄRLÄNESCU 
Președintele Comitetului 

oamenilor muncii 
Ing. ION GEAMBAȘU 

Secretarul Comitetului U.T.C.
ing. RADU RÄDULESCU

împlinirea a 80 de ani 
la nașterea Ecaterinei Teodo- 
roiu prilejuiește in aceste 
zile, în județul Gorj, desfășu
rarea unor ample acțiuni po
litice și cultural artistice, or
ganizate din inițiativa Comi
tetului județean al U.T.C. in 
colaborare cu Comitetul ju
dețean pentru cultură și edu
cație socialistă, Consiliul ju
dețean al pionierilor și Ins
pectoratul școlar județean. 
In cadrul acestora se înscriu 
expunerile, evocările, meda
lioanele literare, organizate la 
cluburi, case de cultură.; că
mine culturale, in toate insti
tuțiile școlare și in organi
zațiile U.T.C. din întreprin
deri și instituții, vizitele la 
casa memorial» din Vâdeni 
și Muzeul județean din mu
nicipiul Tg. Jiu. La acestea 
se adaugă comunicarea Filia
lei societății de științe isto
rice pe tema „Ecaterina Teo
doroiu, simbol al luptei ma
selor pentru eliberare națio
nală și socială“, manifestările 
organizate la casa memorială 
din Vădenl, cu participarea 
pionierilor, școlarilor și altor 
tineri unde se fac expuneri, 
prezentări de documente ce 
aduc mărturii inedite despre 
Ecaterina Teodoroiu. în acesț 
cadru au loc activități speci
fice de primire de școlari în 
rîndul organizației de pio
nieri și înmînări de carnete 
de membru al U.T.C. în pe
rioada 19—21 ianuarie a.c. în 
localitățile Tg. Jiu, Novaci, 
Țicleni, Bumbești-Jiu, Tea
trul de stat „Alexandru Da- 
vila“ din Pitești va prezenta 
piesa „Eroina de pe Jiu“ dc 
Nicolae Tăutu. Agenda acti
vităților mai cuprinde întil- 
niri ale tinerilor din munici
piul Tg. Jiu cu pensionarul 
militar gorjean Grigore Ni- 
culescu, fost comandant al 
companiei din care a făcut 
parte Ecaterina Teodoroiu, 
simpozioane, spectacole ar
tistice, vitrine și expoziții de 
carte cu lucrări despre per
sonalitatea șl faptele de 
eroism ale Ecaterinei Teodo
roiu.

CRĂCIUN VASILE

Cei mai 
ai U.T.C.

• Numărul 
rașul Codlea 
trecută cifra 4 300. 
4 300-a uțecistă, 
înminat carnetul zilele acestea, 
este timplărița Doina Ion de la 
Fabrica de mobilă „Măgura“. 
Cu ocazia primirii carnetului de 
membru al U.T.C., tînăra a fost 
călduros felicitată de colectivul 
ei de muncă și de organizația 
U.T.C. a fabricii.

• De la înființarea județului 
și pină în prezent, în Arad s-au 
înregistrat 39 000 de primiri în 
organizația U.T.C. Cel de al 
39 000-lea carnet a fost înminat 
zilele trecute.

uteciștilor din o- 
a atins săptămlna 

Cea de a 
căreia i s-a

Nicolae Dragoș s-a impus 
deopotrivă ca poet și eseist, 
chiar dacă nu și-a strins in 
volume, pină acum, decît versu
rile. Eseurile sale abordează do
menii diverse, de la critica șl 
isțoria literară la actualitatea 
politică, de la dezbaterea teo
retică a fenomenelor culturale 
la dialogul cu artele, cu viața, 
cu societatea. Această prezen
ță permanentă in actualitate a- 
slgură în mod implicit poeziei 
sale un nerv romantic, o ati
tudine de comentator liric legat 
de contemporaneitate.

Volumele anterioare acestor 
Zăpezi fără Întoarcere, Moartea 
calului troian și Coloană de-» 
lungul au atras atenția asupra 
unui poet care-și implica bio
grafia într-o problematică so
cială, intr-o viziune politică din 
care nu lipsea un rafinament 
intelectual. Un sentiment 
o adeziune sentimentală 
cuceririle socialismului, o 
clarație de un patetism 
cat străbate versurile mai 
ce anunțau chiar tematic acest 
volum cu simbolică villoniană. 
într-un Autoportret din Co
loană de-a lungul declara : „ră- 
mșs-atn glas ca, uneori/ să mă 
zidesc cu Întrebări“.

Remarcam, nu de mult, 
volumul „Zăpezi fără Întoarce
re" se caracterizează printr-o 
sensibilitate interogativă a exis
tenței. Adaug la acest comenta
riu ideea că interogația nu este 
numai o formulă stilistică, o 
metaforă estetică, ci chiar ceva 
mai mult : o atitudine. întoar
cerea spre copilărie, spre un

Olimpiada electricienilor
In cadrul acțiunilor inițiate 

de Comitetul județean Cluj, al 
U.T.C., duminică a avut loc 
faza județeană a concursului 
profesional Olimpiada elec
tricienilor la care a fost an
trenat în faza de masă un 
număr de 98 de tineri elec
tricieni, de pe raza județului, 
iar la faza județeană au par
ticipat un număr de 15 ti
neri. Ciftigătorii concursu-

Tineretul
(Urmare din pag. 1)

treprinderea de Mașini agricole 
Semănătoarea. IREMOAS, ’ 
treprinderea Timpuri Noi, 
treprinderea 23 August, cit și 
la construcția și darea in func
țiune a unor căminp pentru ti
nerii nefamiliști totalizînd peste 
11 900 locuri.

Continuînd tradiția, in anul 
1973 peste 35 000 elevi și stu- 
denți și-au petrecut o parte din 
vacanța de vară pe șantierele 
de muncă patriotică. Ei au par
ticipat în primul rînd la con
strucția noilor unități școlare, 
cămine și cantine, la amenaja
rea și dotarea laboratoarelor șl 
atelierelor-școală, în unitățile 
agricole la întreținerea culturi
lor și recoltarea legumelor. O 
prețioasă contribuție au adus-o 
pe șantierele construcțiilor de 
locuințe unde au participat la 
aprovizionarea cu materiale a 
locurilor de muncă și executa
rea unui mare volum de lucrări 
necalificat«.

Tn- 
In-

pimîn- 
născut

n NOI AM FĂCUT PROIECTE IMAGINARE //

(Urmare din pag. I)

rie de domenii legate — partea 
economică a construcțiilor, or
ganizarea muncii pe șantier, de
vize. legislație. Nu am Învățat 
decit în producție cum se caută 
un stas, cum se face o adaptare 
la infrastructură, fundații etc.

Silvia Cirlea, ingineră I.P.J.I.: 
în facultate am făcut practică 
bună, dar unilaterală. Practica 
de asistență contribuie prea 
puțin la Îmbogățirea unei ex
periențe necesare la debutul în 
profesie. Am realizat și am răs
puns de proiecte încă din pe
rioada de stagiatură. Este posi
bil insă ca și în practica din 
anii IV și V studenții să răs
pundă de diverse lucrări pentru 
a dobîndi experiența necesară 
primului impact cu responsabi
litatea, care nu este^ deloc lip
sită de importanță în acest do
meniu. Ar trebui să crească și 
exigența față de proiectele de 
stat. La facultate au fost soli
citate numai proiecte de supra
structură, in timp ce în produc
ție trebuie să lucrăm și cu in
frastructură.

Irina Bucuța, inginer I.S.P.H.: 
Facultatea ne oferă o pregătire 
de specialitate bazată pe o mare 
cantitate de cunoștințe, pe multe 
amănunte, în timp ce în prac
tică ți se cere o viziune mai 
largă, o capacitate de analiză a 
ansamblului de probleme ridi
cate de un proiect. De aseme
nea, sintem handicapați de lipsa 
de cunoștințe Intr-un domeniu 
absolut necesar oricărei specia
lități din construcții, calculul 
programării matematice.

AI. Wexler, inginer I.S.P.H. : 
în facultate nu am învățat să 
alegem soluții, să depistăm va
rianta optimă. Calculele tehni- 
co-economice ar fi trebuit să 
fie accentuate la obiectele de 
specialitate și nu în cadrul unor 
discipline, care conțineau mai 
mult generalități. în privința 
practicii cred că ar trebui ex
tinsă pe șantiere, nu In fabrici 
și uzine. Șantierul oferă posibi
lități mâl mari pentru acumu
larea unei experiențe necesare 
construcțiilor.

Mihaela Iordache, inginer 
I.S.P.H. : Unele discipline nu au 
fost rațional echilibrate in pro-

gramul de învățămînt 
ne-a creat dificultăți 
profesie. De exemplu, 
de Centrale a avut ca 
prioritară termo in timp ce par
tea de hidro s-a făcut superfi
cial. în practica studențească 
același exemplu : programele 
s-au axat pe stații electrice in 
timp ce pentru hidrocentrale nu 
s-a făcut nici măcar o excursie 
de studii. Ca șl ceilalți colegi 
nu știam la absolvire decit 
foarte puține lucruri concrete 
legate de organizare, devize, 
normative, stasuri, nomencla
toare. Proiectele de stat sînt 
încă într-o măsură destul de 
mică aplicative. Noi am făcut 
proiecte imaginare ; ar trebui 
ca pentru fiecare temă să se ia 
in considerație aspecte reale ale 
producției.

loan Manoliu, inginer I.S.P.H.: 
Pentru mine dificultățile debu
tului au fost aproape inexis
tente. Lucrarea de stat mi-a fost 
îndrumată de un 
I.S.P.H. devenind 
proiect pentru un 
energetic. Ce am 
colegii de pe șantiere in primul

fapt care 
acum In 

cursul 
parte

specialist din 
o variantă de 
sistem hidro- 
invătat de la

civlc, 
la 

de- 
deli- 
vechl

că

ținut de vis lucid și de 
ten» reverii (poetul s-a 
și a crescut in nordul județului 
Mehedinți), la granița cu Gor- 
jul, intr-o regiune in care a 
visat și Brâncuși) e posibilă nu
mai prin dilema „Zăpezilor fă
ră întoarcere“ : „Prea îndelung 
mă strigă munții / cu glasul lor 
neliniștit / prea trec pe sub ar
cada frunții / din răsărit în
răsărit“. Sau mal acuzativ in
De alb, un dans : „nici nu mal 
știu cam cîte ierni trecură / 
pesto nămeții adunați în nori / 
cu mersul ei de pasăre-vergu- 
ră / cum se pieri și Iarna, in 
oițe albe ploi... / ",

Tinerețea e o nostalgie tradu
să imagistic prin voluptatea io
nică și cromatică a iernii, ano
timp în care sentimental se săl
băticesc „nestinse depărtări“ și 
chiar copilăria devine o depăr
tare. Liniile de crochiu ale aces
tor incertitudini biografice nu 
sint îngroșate de o tristețe pro
pulsată de acel inerent senti
ment al ireversibilității ci, din 
contră, poemele cu ierni pre
zente și cu chemarea celor de 
altădată, sînt un fel de decret 
Împotriva tristeții.

Nostalgia copilăriei este im
plicată într-o altă nostalgie, a 
peisajelor montane, a unui uni
vers silvestru în care-și regă
sește, la un mod modern, nu 
liniștea unui sentiment al des- 
rădăcinării, ci magia unui frag
ment de biografie. Dacă iubita 
este sau poate fi o invenție po
etică, lumea zăpezilor fără În
toarcere e o realitate ancestra
lă, pe care virsta poetului o

evocă rapsodic într-o neoreto- 
rlcă intimă : „nici nu mai știa 
olnd am uitat să fiu / copilul cu 
păr negru, fără grije, / cinci 
■trîns la timple, părul argintiu I 
războinic s-a ivit, In albe schi
je / pe drum pierdute, sub tă
ceri uitate / supuie-n nestator
nică prefacere / apoi călătoresc 
îndurerate / zăpezile, zăpezi fă
ră întoarcere“. Aici imaginea 
zăpezilor este inversată, privită 
prin ocularul de sus al caleidos
copului : zăpezile, figurlnd o 
etapă sentimentală a vieții, nu 
se mai Întorc spre anotimpurile 
cu mal puțin alb. Dar și aici 
tristețea e un pretext artistic, 
o motivație estetică șl nu un 
sentiment coordonator : „parcă- 
am trăit de cînd pămlntul / am 
poate virsta lui Homer / în timp 
se zbate tragic vîntul / ... te 
pierd, te caut, te mai sper“.

Ciclul cel mai dens și in a- 
celași timp cel mai modern al 
cărții („Catedrala îngenunchia- 
tă“) extinde autobiografia prin 
interogații mai acuzate : „Hei, 
domnule Cutreieră-Vînt, Cutre- 
lerâ-Lume, / din ce veac ai ră
sărit cu ochii lunatici ?"

Interogația se adresează 
lumi care aleargă pe străzi, 
navă de toamnă.

Cea mai bună carte de 
acum a lui Nicolae Dragoș
poate caracteriza printr-o silită 
de întrebări, dar nu întrebări 
gratuite sau fără răspuns ; in- 
trebările-imagini ale poetului 
conțin răspunsul in ele, in sim
bolistica lor internă.

unel 
bol-

ptnă
se

EMIL MANU

Uteciștîi
lui au fost tinerii Traian Bruj 
locul I de la Fabrica de Hlr- 
tie Bistrița, Prundul Bîrgdu- 
lui, Moldovan Leonida, locul 
II de la Fabrica de 
Bistrița fi lacul III, 
loan, 
Rodna.

industriale dau ajutor
textile
Avram

Exploatarea minieră prețios campaniei
RUSU VASILE 

activist la Comitetul județean 
Cluj al U.T.C.

Capitalei
Rezultatele bune obținute de 

organizațiile U.T.C. din Capitală 
în îndeplinirea și depășirea 
planului acțiunilor de muncă 
patriolică pe acest an au condus 
la depășirea planului valoric la 
acțiunile finanțate cu peste 
2 000 000 lei, iar la acțiunile ne
finanțate cu aproape 60 000 000 
lei.

Anul 1974 constituie pentru 
economia Capitalei anul in care 
producția industrială va trebui 
să crească cu 19,2 la sută, com
parativ cu 1973. Această sar
cină de o deosebită importanță 
pentru realizarea angajamentu
lui de a da peste prevederile 
planului cincinal o producție 
industrială în valoare de 52 mi
liarde lei constituie pentru or
ganele și organizațiile U.T.C. 
un clmp vast de afirmare a po- 
tențelor sale organizatorice, iar 
mișcarea de masă care a cu
prins întregul popor pentru în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen angajează deplin tine
retul Capitalei la realizarea o- 
blectivelor stabilite de partid.•

(Urmare din pag. I)

Gioagiu și
de la Sarmi- 

efectuat lucrări 
fertilizare

cole Ilia, Romoș, 
Sarmizegetusa. Cel 
zegetusa au 
complete de fertilizare pe 
8 hectare in numai 3 zile, parti- 
ciplnd la acestea, alături de coo
peratori, și elevii școlii gene
rale. La Ilia, de asemenea au 
luat parte la lucrări un mare 
număr de elevi, dar de astă 
dată nu numai de la școala de 
8 ani, ci și de la școala de șo
feri.

• Domeniul zootehniei, unde 
ritmul de lucru păstrează inten
sitatea din celelalte anotimpuri, 
se desfășoară de asemenea o 
paletă largă de acțiuni tinerești. 
De la 
ghiu, 
tineret 
intreg județul numărul îngri
jitorilor de animale va crește

tovarășul Carol Gheor- 
președintele consiliului 

sătesc, am aflat că în

pină în luna martie cu circa 100 
de tineri recomandați și Îndru
mați de către organizațiile 
U.T.C. Acțiunea aceasta a de
marat sub auspicii ce permit 
pronosticuri favorabile. în coo
perative agricole ca Dcnsuș, 
Sarmizegetusa, Peștera. Sînta- 
măria, Orlea, Zam, Sălcipara, 
Leșnic, un număr însemnat de 
tineri proaspăt intrați în bran
șa crescătorilor de animale nu
mără deja 2—3 ani vechime în 
meserie. Acțiunea continuă. Cite 
un membru al comitetului jude
țean U.T.C. împreună cu pre
ședintele cooperativei și secre
tarul comitetului U.T.C. merg 
la fiecare tinăr în parte, stau 
de vorbă cu acesta și cu
lia prezentind avantajele și *.i- 
cesitățile meseriei de îngrijitor 
de animale. Această atentă re
crutare dă deci roade.

Organizarea judicioasă
a lucrărilor,

(Urmare din pag. I)

mai

centre

an de profesie a fost 
de echipă, 
specialități 
menelor de 
mărit și am
Zigoteni, Vîlceni, Pitești, Vîl- 
cele. Sugestii pentru învăță
mînt : mai multă atenție acor-> 
dată studiului limbilor străine, 
în special, limbilor germană șl 
rusă, și mai multe cadre didac
tice cu experiență in producție 
la predarea cursului.

Credem că aceste stugestii pot 
fi utile organelor de învăță
mînt angajate in procesul per
fecționării programelor și pla
nurilor de profil pentru a se 
realiza încă de la debutul 
profesie o integrare rapidă

spiritul 
colaborarea cu alte 
ritmul alert al ter- 
predare. Am ur- 
îndrumat lucrări la

Pitești, 
pentru

tn 
a 

absolvenților la cerințele locu
rilor de muncă. Și o ultimă su
gestie unanim formulată de in
terlocutorii noștri : o descriere 
mai amănunțită a diverselor in
stituții și întreprinderi rezer
vate pentru repartizări pentru a 
fi cunoscute mai bine chiar îna
intea începerii proiectelor de 
■tat. In atelierul de bobina] al Șantierului Naval din Galați

Miercurea Nirajului. Au 
fost înființate 3 secții in atelie
rele de la Luduș, Reghin și 
Miercurea Nirajului, unde se 
execută rebobinarea la motoare, 
depuneri galvanice și turnarea 
pieselor din fontă la mașinile 
agricole. Pentru controlul cali
tății reparațiilor au fost pregă
tiți in fiecare centru de repa
rații cile 2 muncitori de înaltă 
calificare care fac ultimele veri
ficări și dau certificatul de ca
litate fiecărei reparații.

Dintre unitățile fruntașe, 
ne-am oprit la S.M.A. Tirnă- 
veni și Sărmaș. La" S.M.A. Săr- 
maș, de exemplu, după cum ne 
arată Petre Bărăianu, secreta
rul comitetului U.T.C. pe stați
une, lucrările de reparații sînt 
în avans față de grafic in pro
porție de 20 la sută. Tineri ‘-a 
Vasile Bonru, Ioan Stretean, 
Iosif Șeulean, Iuliu Dimbeanu 
sint acei care și-au adus un a- 
port deosebit la executarea lu
crărilor de cea mai bună cali
tate. Aici au fost recondiționate 
piese în valoare de peste 200 000 
lei.

Pe panoul fruntașilor al cen
trului de reparații din Tîrnă- 
veni stau scrise și numele ute
ciștilor Iosif Murvoi, Mihai 
Bernath și Ion Ivan. Reparațiile 
se execută in avans față de 
grafic, insă începe să apară 
lipsa unor piese de schimb.

Unități fruntașe sint și cele 
de la Tg. Mureș șl Reghin. To
tuși lipsa pieselor de schimb În
greunează executarea reparații
lor in termenul stabilit.

— Noi am încercat tot ce a 
fost posibil, ne snunea inginerul 
Ștefan Tolcer, directorul Trus
tului pentru mecanizarea agri
culturii. Am recondiționat piese 
in valoare de peste 500 000 lei, 
folosind toate piesele care,

bineînțeles, se mai puteau în
trebuința de la tractoarele ca
sate. Apoi s-a făcut o redistri
buire a pieselor de schimb e- 
xistente pe centre de reparații, 
însă sînt unele piese care greu 
le putem procura. Iată citeva 
exemple: bloc motor și articu
lații direcție pentru tractoarele 
U-850, role reazem pentru trac
toarele din grupa 400, roțile 
mclcate de la M.I.G. pe care 
trebuia să le primim de la în
treprinderea ,,7 Noiembrie“ din 
Craiova, piesele de la direcție 
pentru remorci și altele. V-am 
arătat doar citeva repere care 
nu le putem procura decît nu
mai prin baza de aprovizionare. 
Și dc ce să nu spunem, că tot
deauna calitatea reparațiilor 
depinde in cea mai mare mă
sură și de calitatea pieselor de 
schimb.

Și în continuare vremea se 
menține rece, cu cerul schim
bător, mai mult noros. Vor 
cădea ninsori locale în sudul 
Și estul țării și izolat in cele
lalte regiuni. Vintul va sufla 
potrivit, cu intensificări in 
sud-estul țării, unde, pe a- 
locuri va spulbera zăpada. 
Temperaturile minime vor 
înregistra o ușoară creștere 
in vestul țării. In Transilva
nia, Maramureș și Moldova 
eie vor oscila intre —15 și 
—10 grade, iar în celelalte re
giuni între —9 și —1 grad. 
Maximele vor fi cuprinse în
tre —5 și +5 grade, pe 
alocuri mai ridicate în ves
tul țării. Local, în Banat. Cri- 
șana, vestul Transilvaniei se 
va semnala ceață.
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Realități pe traseele competiției

de masa cu caracter republican

CUPA TINERETULUI
(Umere din pag. I)

putut să aflu nimic despre ei, 
pentru simplul motiv că nu s-au 
organizat întreceri și n-au fost 
desemnați. Președintele asocia
ției sportive de la prima școală, 
elevul Marian Bălan, B-a văzut 
pus în încurcătură cînd am a- 
bordat acest subiect, neștiind e- 
xact titulatura întrecerii de ma
să, raportarea activității spor
tive făcînd-o la date generale, 
asupra unor activități ce au a- 
vut loc cu mai mult timp în 
urmă șl la alte discipline decît 
la cela prevăzute pentru Cupa 
Tineretului, iar secretarul 
U.T.C. de la cea de a doua școa
lă nici măcar nu știa cine este 
președintele asociației sportive; 
după o investigație, prin clase, 
a aflat și ne-a comunicat : pe
dagogul Lucică Gîdea. Nici in
ventarul sportiv pentru sportu
rile Cupei nu era in măsură să 
ne convingă de mai mult : o 
singură masă de tenis și două- 
trei șahuri la... 350 de elevi.
Școala cu profil silvic dispunea 
doar de 12 perechi de schiuri. 
Caz fericit, pentru că celelalte 
școli din Brăneștl n-au nici o 
pereche șl nici la magazine nu 
se găsesc nici schiuri, nici pa
tine. Amatori și posibilități de 
practicare a celor două sporturi, 
în schimb există. Dacă nici la 
elevi lucrurile nu le-am găsit 
prea în regulă, e de la sine în
țeles că organizațiile U.T.C. de 
la poștă, industria locală, C.A.P. 
etc n-au întreprins încă acțiuni 
în acest sens. Timpul nu este 
pierdut.

în comuna Hotarele, unde e- 
xistă, la fel, liceu și școli gene
rale, nu mi-a fost greu să înre
gistrez numele celor de pe pri
mele locuri Ia categoriile 11—14 
și 15—19 ani. Dar pentru cate
goriile 6—10 ani și peste 19 ani.

nu s-au organizat Intreeeri. A- 
dică la categoria cea mal mică 
și la cea mai mare. în afară de 
liceu, unde mecanismul se pune 
mai ușor în mișcare, prin ini
mosul profesor de educație fizi
că, Mircea Ionescu, la restul u- 
nităților, în satele aparținătoa
re : Herăsti, Izvoarele șl Scări
șoara — comuna are 9 organi
zații U.T.C. — întrecerile eta
pei de masă a Cupei Tineretu

toate noi-nouțe, proaspăt achi
ziționate) ne-a garantat că la 
șah și tenis au participat și ti
neri peste 19 ani, membri coo
peratori. Dar cînd a fost să-mi 
prezinte lista campionilor, la 
șah figurează inginerul Romulus 
Băicoianu și tehnicianul Marian 
Mihăilă, la băieți, iar la fete 
Mariana Dumitrașcu, elevă la o 
școală în.... București. întreceri 
animate au avut loc, intr-ade-

• Etapa de masă înseamnâ întreceri la nivel 
de unitate, pentru a cuprinde toate categoriile 
de tineri • Cînd vor ajunge afișele editate de 

C.N.E.F.S. la destinație ? • Organizatori ai 
Cupei Tineretului care n-au auzit încâ de... 

competiție.

lui nu s-au organizat. Prin - a- 
ceasta, bilanțul cuprinderii ti
nerilor de alte profesiuni, declt 
elevii, intr-o activitate sportivă 
de masă, in mod deosebit tinerii 
țărani (numai uteciști sint 82 de 
cooperatori și 40 de mecaniza
tori) este nesatisfăcător. Secre
tarul comitetului U.T.C. comu
nal, profesorul Gheorghe Bercu, 
proaspăt promovat în această 
muncă, nu putea nici explica, 
nici justifica această stare de 
lucruri.

O situație, ceva mai bună am 
întilnit in comuna Greaca, unde 
secretarul comitetului U.T.C., 
care este și secretar al consiliu
lui popular, Marin Pătuleanu, 
îndrăgostit de fotbal (avea ser
tarele pline cu mingi, ghete și 
echipament pentru fotbal —

văr, la școală pentru că aici •- 
xistă un adevărat animator al 
activității sportive de masă a 
elevilor : profesorul de educație 
fizică Adrian Manolescu. Nici 
un elev n-a rămas în afara... 
Cupei Tineretului. împotriva u- 
nor dificultăți provocate de a- 
ceeași penurie a inventarului 
sportiv : o singură masă de te
nis și cîteva șahuri. M-am gin- 
diț, atunci, că achiziționarea e- 
chipamentului de fotbal — In
tr-un moment cînd acest sport 
este în vacanță — ar fi putut fi 
amlnată în favoarea procurării 
unor materiale sportive desti
nate sporturilor de iarnă.

Rezultă, din cele relatate, că 
situația nu e chiar roză, dar 
nici prea tristă. Una din expli
cații, dar nu cea esențială, poa-

te fi și aceea a lipsei afișelor 
care ar fi contribuit la populari
zarea competiției. N-am intîl- 
nit, unul măcar, pe acest tra
seu... Afișe tipărite sau făcute 
de mină... Lucrurile se pot în
drepta. Condițiile climaterice — 
lucru principal — au devenit 
deosebit de favorabile. S-a ivit 
posibilitatea organizării de în
treceri de sanie — acest mijloc 
de practicare a sportului se gă
sește la fiecare casă — și schi. 
Totul este ca, în această perioa
dă, să se evidențieze mai preg
nant și mai eficient, inițiativa 
și spiritul organizatoric al orga
nizațiilor U.T.C. șl asoolațiilor 
sportive.

Din discuțiile avute la Comi
tetul Județean Ilfov al U.T.C.. 
am desprins cîteva premise fa
vorabile : au sosit afișele tipă
rite de C.N.E.F.S. — de ce cu 
atîta întirziere ? — care se vor 
distribui de urgență în toate ce
le 125 de așezări rurale ale Ju
dețului ; s-au luat măsuri pen
tru înzestrarea unor asociații cu 
minimum 5 perechi de schiuri; 
a fost multiplicat, pe speze pro
prii, regulamentul Cupei Tine
retului care ar fi trebuit să fie 
editat, în tiraje de masă șl di
fuzat de același for al mișcării 
sportive — C.N.E.F.S. ; întregul 
aparat al comitetului județean 
U.T.C. a fost instruit cu proble
mele organizării activității spor
tive de masă in această perioa
dă ; e prevăzută, de asemenea, 
pentru aceste zile, o instruire, 
in acest sens, a activului U.T.C., 
al asociațiilor sportive și a co
mitetelor de sprijin, pentru a 
pune pe baze mai reale acest 
domeniu de activitate, potrivit 
cerințelor actuale, importanței 
și locului ce i se acordă in pro
cesul de educație a tinerel gene
rații,

arad: Pretutindeni întreceri
Aradul, spre deosebire de 

alte orașe, nu se poate lău
da că dispune de numeroa
se baze sportive cu destina
ție exclusivă pentru sportul 
de masă. Duminică, după ce 
le-am străbătut aproape în 
întregime, m-am convins că 
ceea ce există este folosit 
cu maximum de intensitate, 
însoțit de tovarășul Simion 
Palcu, secretar al Comitetu
lui județean Arad al U.T.C. 
cu probleme de sport, la ora 
9.30 făceam primul popas la 
Grupul școlar de construc- 
ții-mașini. La cele trei mese 
de tenis au început Întrece
rile din seria celor 30 . de 
partide ale etapei de masă 
programate pentru ziua res
pectivă. într-o altă sală, in 
fața meselor de șah 24 de 
tineri urmau să-și adjudece 
dreptul de a participa in e- 
tapa a doua, pe șeoală. La 
Școala profesională C.F.R., 
de cum intrăm pe poartă, 
ne Intimpină atmosfera unei 
veritabile arene sportive. 
Profesorul Constantin Io- 
nescu ne însoțește. 58 de 
elevi continuă întrecerile la 
tenis de masă, iar alți 46 
meditează grav în Lata ca
reurilor de pe mesele de 
șah. Și fiindcă zăpada con
tinua să fie doar o nostal
gie a iernilor de odinioară, 
26 de elevi, fiecare cu ra
cheta lui, se întrec la tenis 
de cîmp pentru cîștigarea 
trofeului Cupa asociației. 
Minuscula sală de sport este 
tixită de amatori întru ini
țierea în tajnelp luptelor șt 
a boxului avînd ca „profe
sori“ pe colegii lor care deja 
sint legitimați. Spre auten
tificarea celor văzute ne 
sînt prezentate foile de ar
bitraj.

Aflăm că de la declanșa
rea Cupei Tineretului pînă 
la această dată au partici
pat aproape 500 de elevi, 
ceea ce înseamnă mal mult 
de două treimi din elevii 
școlii.

O atmosferă identică ne 
întîmpină la Grupul școlar 
al întreprinderii de vagoane. 
Pentru a ne înlătura orice 
dubiu, profesorul Pompei 
Siboteanu, în ziua respecti
vă ajutat de încă doi co
legi, ne prezintă în amă
nunt întreaga evidență a 
Cupei. Numai la tenis și-au 
Înscris numele peste 400 de 
concurenți, iar din totalul 
de 1 300 de elevi cu program 
normal de școală, circa 1 000 
au participat la competiție. 
Alături de tenis și șah în 
curte a fost organizat un 
turneu de mini-fotbal. în sa
lă, un altul de mini-bas- 
chet, urmînd ca aproape 50 
de voinici să-și încerce pu
terile lg haltere.

Ne este foarte greu să 
consemnăm absolut totul. 
Cert este că într-o dumini
că de dimineață am mai 
avut prilejul să fim specta
torii fie chiar și pentru ci- 
teya minute la întrecerile 
de handbal (sala Clubului 
sportiv Arad), baschet (Li
ceul pr, 3), judo (Sala Poli
clinicii). Ceea ce ne-a con
vins că indiferent de titula
turile organizării — U.T.C., 
C.J.E.F.S., asociații sportive 
— atunci cînd pasiunea și 
interesul exclud explicațiile 
și teoretizările, sportul de 
masă se bucură de o largă 
participare.

ION DANCEA

BRĂILA: 0 ZÌ plină
pentru tinerii brăileni

întrecerile sportive organi
zate în cadrul Cupei Tinere
tului, în județul Brăila, au 
mobilizat mii de tineri încă 
din zori, din școli, întreprin
deri și C,A.P.-uri. Victor 
Șerb, șeful sectorului sport 
de la comitetul județean 
U.T.C. ne informează că in 
toate cele 62 de cluburi ale 
tineretului din județ s-a ju
cat șah și tenis de masă. Pen
tru o bună desfășurare a 
confruntărilor sportive, se 
eitvine a evidenția organiza
țiile U.T.C. din comunele 
Gropeni, Măxineni și Ianca. 
Și patinajul s-a bucurat de 
aceeași atenție. Pe bazele 
sportive din comune au fost 
amenajate, din timp, patinoa
rele și ieri dimineața elevii 
s-au întilnit în întreceri pa
sionante. Remarcăm și la V 
cest capitol comunele Măxi
neni și Ianca. precum și co
mitetele U.T.C. din însurăței 
și Făurej,

Cum era și firesc, cea mai 
mare animație stîrnită de în
trecerile contind pentru Cupa 
Tineretului s-a făcut simțită 
în municipiul Brăila, la baza 
sportivă „Unirea Tricolor", 
care a fost cea mai populată. 
Aici s-au întrecut la patinaj 
peste 200 de elevi din școli
le generale nr. 14, 13, 17 și 
18, din liceele 4 și 5. în total, 
pe cele 4 patinoare din Bră
ila, au fost prezenți aproape 
1 000 de elevi din școlile mu
nicipiului.

In același timp, Sala spor
turilor era plină de tineri. în 
hol se juca tenis de masă, iar 
in sala mare se desfășurau

intrecerile din cadrul „Zilei 
handbalului". Cum spuneam, 
o zi plină pentru tinerii 
brăileni îndrăgostiți de sport, 
o zi plină și pentru activiștii 
U.T.C. care, cu dăruire și spi
rit de răspundere, au fost 
prezenți Ia aceste entuziaste 
întreceri.

ION CHIRIC

TENIS POSIBILII
URMAȘI Al LUI
ILIE NÀSTASE...

Marginalii la Campionatul
republican de sală al juniorilor

Vineri seara, s-au disputat, 
în noua sală de sport din ora
șul Sfîntu Gheorghe, ultimele 
jocuri ale campionatului repu
blican de tenis pentru juniori, 
înregistrind o participare lar
gă — 104 jucători aparțlnînd la 
19 cluburi din 12 orașe ale ță
rii — actuala ediție a desem
nat următorii ciștigători : cate
goria 15—16 ani : Mariana 
Socaci (U.T.A.) și Radu Oprea- 
nu (Tenis-Club București) ; ca
tegoria 17—13 ani — Mariana 
Hagiu (Progresul București) șl 
Mihai Tăbăraș (de la același 
club). Cu această ocazie am so
licitat profesorului Giinther 
Bosch, antrenorul Tenis-Clubu- 
lui din Capitală și al lotului de 
tineret al Rom&nlei, cîteva im
presii.

— In primul rînd am remar
cat o mai mare maturitate în 
jocul juniorilor. Mă refer la 
meciul contînd pentru semifi
nale dintre Mihai Tăbăraș 
(Progresul) șl Sorin Orășanu 
(Tehnic-Club București) care 
poate rivaliza, din toate punc
tele de vedere, cu o partidă de 
seniori. Aceasta n-a fost însă 
o excepție, nivelul întregului 
campionat fiind mult superior 
ediției precedente. La asta a 
contribuit, desigur, terenul cu 
suprafață rapidă, care a permis 
jucătorilor să-și perfecționeze 
armele de bază în tenisul mo
dern : serviciu, returul de ser
viciu și voleul. Aș mai remar
ca larga participare din acest 
an, fapt care demonstrează ex
tinderea bazei de masă a spor
tului alb în țara noastră. Fără 
îndoială că Ia acest proces 
și-au adus contribuția si ac
țiunile întreprinse de ziarnl 
„Scînteia tineretului".

— Se apropie meciul de Ju
niori cu Ungaria și cel de ti
neret cu Cehoslovacia. Pe cine 
ați „vizat" pentru aceste com
petiții și ce măsuri credeți că 
ar trebui luate pentru ca echi
pele noastre să se prezinte cit

— La categoria 17—18 ani o 
bună impresie, prin jocul prac
ticat, au lăsat Mihai Tăbăraș, 
Aurel Dărăban (Dinan>> Bra
șov), Sorin Orășanu (T.C.B.) și 
Laurențiu Țiței (Steaua). El ar 
putea candida, pe deplin jus
tificat, la un loc în echipa na
țională. La categoria 15—16 ani 
s-au remarcat Radu Opreanu 
(T.C.B.), Andrei Dîrzu (Pro
gresul) șl Eduard Pană (Cute
zătorii). La fete, deși numărul 
de participante, din păcate mai 
redus în acest an, s-au remar
cat Mariana Hagiu (Progresul) 
prin calitățile ei fizice deose
bite și Nunweiller Simona 
(T.C.B.). în ce privește îmbu
nătățirea pregătirii echipei na
ționale de juniori și tineret, aș 
vrea să remarc faptul că, lotu
rile noastre vor lua startul în 
competițiile acestui an în con
diții mai grele declt plnă acum. 
Aceasta deoarece, recenta Ho- 
tărîre a Biroului Federației Ro
mâne de Tenis, care a stabilit 
ca pregătirea membrilor lotu
rilor — în afară de cele de 
Cupa Davis — să se facă des
centralizat, la cluburi, ceea ce, 
după mine, privează pe jucă
tori de posibilitatea unul „ro
daj“ ctt de eît eficient. Mai ales 
pentru dublu — meci care ho
tărăște de multe ori soarta unei 
lntîlnirl — acest neajuns este 
extrem de important. Să nu ui
tăm că deocamdată nu avem 
doi jucători de la același club 
care să poată forma cel mal 
bun cuplu. Și încă ceva. Chiar 
cei mai buni jucători din ca
tegoriile juniori și tineret nu 
sînt încă formați, tar pregăti
rea lor în comun, în cadrul lo
turilor, contribuie în foarte 
mare măsură la perfecționarea 
jocului lor. Acest lucru este 
confirmat de experiența mul
tor federații cu o bună tradi
ție și cu rezultate remarcabile 
în tenisul mondial.

baschet: La porțile consacrării
Clndva, nu cu mulți ani In urmă, clubul constănțean, Fa

rul, era un loc de refugiu pentru elementele plafonate va
loric, pentru jucătorii pe care ii interesau un culcuș călduț 
și o performantă comodă — supraviețuirea In prima divi
zie, spre pildă.

Azi, la aproape toate disciplinele sportive, marinarii «e 
prezintă cu garnituri tinere și foarte tinere, cu jucători din 
pepiniera proprie, cara bat cu îndrăzneală la porțile con
sacrării. Fotbalul, voleiul, rugbv-ul de pe litoral dețin, as
tăzi, poziții onorabile în campionatele naționale. De curînd 
acestui val de prospețime i s-au adăugat și baschetbalist». 
Este cert, nimeni, nici un specialist n-ar fi văzut Farul pe 
unul din primele șase locuri ale clasamentului ; echipe cu 
tradiție, cu condiții ți cu loturi mult mai numeroase emi
teau pretenții, evident mai argumentate, la prezența in pri
mul pluton. Ceea ce e mal important, insă, e că baschetul 
de pe malul mării nu a ajuns la această situație printr-un 
joc al rezultatelor, ci printr-o evoluție constant bună, prin 
tinerețea jucătorilor săi, prin ambiția cu care luptă aceștia. 
Andrei Purcăreanu, Pașca, Spinii, Ivascenco, Ion și Caraion 
so remarcă și printr-o exemplară sportivitate — absentă la 
multe alte echipe cu firmă — prin modestie, prin omoge
nitate sufletească. Iată de ce nu m-au mirat aplauzele care 
l»-su fost adresate de publicul de la Floreasca, deși pierdu
seră la scor (77—108) meciul cu dinamoviștil bucureșteni. Ori
cum, « mare lucru «ă Înscrii formației campioane mai mult 
decit Steaua, ori „U“ Cluj, o mare lucru să lupți cu dem
nitate, fără a te considera dinainte tnfrint. E mare lu
cru, mai ales, să Ieși de pe teren cu fruntea sus. Este oeva 
esențial pentru morala sportului.

în inchelere, citeva din rezultatele partidelor disputate ieri 
în diviziile A. Masculin : I.C.H.F.—Voința Timișoara 61—66 
(! ! ! — Bravo, Viciu !), Politehnica București—C.S.U. Galați 
07—95, Steaua—„U" Cluj 88—74 ; Feminin : Constructorul— 
Sănătatea Satu Mare 59—49, Politehnica — „U“ Timișoara . 
78—47, Voința București—„U“ Cluj 72—40.

OVIDIU PĂUN

lupte: Primele turnee
In următoarele zile, componenții loturilor republicane de 

lupte libere și greco-romane (seniori șl tineret) vor participa 
la o serie de turnee internaționale peste hotare. Primul con
curs oficial din acest sezon se va desfășura incepind de vi
neri, 18 ianuarie, In localitatea Clermont Ferrand (Franța). 
Aiel va avea loc „Memorialul Roger Coullon“, concurs ce 
poartă numele fostului președinte al federației internaționale 
de lupte. Pe lista protagoniștilor se află medaliatul cu ar
gint la ultima ediție a „mondialelor“ de la Teheran, Vasile 
Iorga și maestrul sportului Ion Păun. Apoi, intre 25—27 ia
nuarie, un alt grup de luptători români va participa la „Tur
neul Klippan“, ediția a 6-a. Concursul are loc in localitatea 
suedeză Klippan, cu o frumoasă tradiție în sportul celor voi
nici. Mai amintim că lotul republican de lupte libere va fi 
prezent la un turneu internațional la Tbilisi (U.R.S.S.), in zi
lele de 1—3 februarie.

mai bine la aceste confruntări 7 PETRE JUNTE

• TENISMANUL ROMAN Ion Tiriac a repurtat un frumos 
succes internațional cîștigînd turneul de la Abidjan. în finală, 
Ion Țirian l-a învins cu scorul de 7—5, 6—1 pe francezul 
Georges Goven.

• IN MIJLOCUL UNUI INTERES GENERAL, Ia Bogota a 
continuat meciul de tenis dintre echipele Columbiei și S.U.A. 
contînd ca semifinală a „Cupei Davis" (zona americană). în 
partida de dublu perechea americană Van Diilen, Charles Pa- 
sarell a dispus cu scorul de 6—3, 13—11, 6—4 de columbienil 
Ivan Molina și Jairo Velasco. După două zile de întreceri, 
scorul este de 2—1 in favoarea echipei Columbiei, care mal are 
nevoie de o victorie pentru a obține excepționala performanță 
de a elimina formația S.U.A. în ultimele două partide de sim
plu se întilnesc : Van Diilen (S.U.A.) — Velasco (Columbia) și 
Salamon (S.U.A.) — Molina (Columbia).

• ÎN LOCALITATEA Le Brassus (Elveția) s-a disputat tra
diționalul concurs internațional de combinată nordică. în cla
samentul general final, primul loc a fost ocupat de schiorul 
Axei Scheibenhof (R. D. Germană) cu 423,13 puncte, urmat de 
colegii săi de echipă Giinther Deckert — 415,76 puncte șl Bernd 
Zimmermann — 410,62 puncte.

tenis de masă: „Maratonul“ 
internaționalelor de iarnă

Campionatele europene de tenis de masă, ce se vor desfă
șura la Novi Sad (Iugoslavia — aprilie) vor fi precedate de 
o serie de concursuri și turnee internaționale de amploare, 
la care și-au anunțat participarea cele mai valoroase „pa
lete“. Seria acestor importante confruntări se inaugurează la 
finele săptăminii, cu o interesantă și tradițională competiție, 
găzduită de Sala sporturilor din Ploiești. Este vorba de Cam
pionatele internaționale de tenis de masă ale României, care 
reunesc peste 100 jucătoare și jucători din 13 țări. întrecerile 
feminine vor avea drept „cap de afiș“ pe campioanele mon
diale la proba de dublu Maria Alexandru și japoneza Miho 
Hamada, ca și pe campioana europeană Zoia Rudnova 
(U.R.S.S.). De asemenea, și-au mai anunțat participarea re
prezentanți de frunte ai tenisului de masă din R. P. Chineză, 
Anglia, Cuba, Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. Germană, Bul
garia, Ungaria, Polonia și Suedia. Amintim pe campionul 
european de juniori, suedezul V. Thorssel, sovieticul Gomoz- 
kov, maghiarul Bereznai, iugoslavul Karakașevici. După in
trecerile de la Ploiești, piogramate in zilele de 20—22 ianua
rie, componenții lotului republican, ca și ceilalți protagoniști, 
se vor deplasa la Praga, unde urmează să participe la o altă 
competiție de amploare : Campionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei. Apoi, maestra emerită Maria Alexandru va 
evolua la „Turneul campioanelor", ediția a 3-a, care se des
fășoară in Suedia, între 10—12 februarie. „Maratonul“ teni
sului de masă din sezonul de iarnă va continua cu Campio
natele internaționale ale R. F. Germaniei, programate la 
München, în zilele de 24—25 februarie, după care urmează 
„internaționalele“ de tenis de masă ale Angliei, la Brighton, 
între 28 februarie și 2 martie. In fine, punctul terminus : Novi 
Sad, 6—13 aprilie, Campionatele europene de seniori și se
nioare.

M. L.

hochei: Fără virtuți
Eternul derbi dintre fruntașele hocheiului nostru, Steaua 

și Dinamo — din păcate singurele — n-a, satisfăcut dorin
țele spectatorilor și exigențele acestui sport. Cel puțin me
ciul de simbătă seară, care n-a avut fiici dinamism și nici 
virtuți tehnice. In schimb am văzut multe neregularități și 
greșeli de ordin tehnic și tactic. D.e fapt, rezultatul de ega
litate, 1—1, obișnuit mai degrabă in fotbal decit la hochei, 
demonstrează aceasta, in plus și ineficacitatea celor două 
formații, care adună vreo 30 de jucători. Nu ne-am opri asu
pra acestei evoluții de nivel slab, dacă n-am ști că cele 
două team-uri cuprind pe componenții echipei reorezentative 
și că de viitoarea ediție a C.M., grupa B (Iugoslavia, 21—30 
martie) nu ne mai desparte mult timp.
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M.E.F.M.C.—C.M.C.
ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

„CESAROM“ BUCUREȘTI

ANGAJEAZĂ
1. — Muncitori necaii jicați (bărbați) pentru calificare la locul 
de muncă și prin cursuri de calificare gradul I in meseriile :

— turnători obiecte sanitare,
— fochiști cuptoare tunel,
— preparatori mase ceramice,
— presalori mase ceramice,
— glazuratort produse ceramice,
— retușori produse caramice,
— strungari,
— frezori.

CONDIȚII
— vîrsta intre 18—40 ani,
— studii: școala generală 4—7 și 8 clase,
— domiciliul ■■ București, comunele subordonate orașului 

București și din toate județele țării cu posibilități de a face 
naveta, sau cazare la dormitoarele întreprinderii.

Pe perioada școlarizării vor fi salarizați conform legilor și 
instrucțiunilor in vigoare.
II. — De asemenea, angajăm muncitori oalificați In următoarele 

meserii:
categ. 2—6 
categ. 2—6 
categ. 2—6 
categ. 2—6 
categ. 2—6 
categ. 2—6 
categ. 2—6

— lăcătuși
— sudori
— instalatori
— strungari
— frezori
— matrițeri
— electricieni
— fochiști cuptoare tunel categ. 2—6

Pentru informații doritorii se pot adresa Serviciului Perso- 
nal-Inoățămlnt-Salarizare, telefon 31 75 54, interior 108 și 138.

TÎRGUL DE IARNĂ „ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE 
BUCUREȘTI“

Str. Ho Și Min nr. 4, sect. 7

Tradiționalul „Tirg de iar
nă“ se deschide astăzi in 
toată țara, pină la 24 februa
rie, cu mari reduceri de pre
țuri la o gamă largă de pro
duse textile și încălțăminte. 
Aceleași mărfuri pe care Ie 
cumpărăm din rețeaua co
mercială la prețurile respec
tive de vinzare, se pot pro
cura pe toată perioada tirgu- 
lui cu o reducere de pînă ia 
30 la sută. Se oferă tuturor 
viratelor posibilitatea echipă
rii complete, ]a prețuri avan
tajoase. Se găsesc expuse la 
vedere paltoane, demiuri, 
scurte, jachete, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din 
stofă, taioare și sacouri 
cașerate pentru adulți, ado
lescenți și copii. pal
toane imitație topp pen
tru copii, costume din stofă 
pentru bărbați, adolescenți și 
copii. Nu vor lipsi atit 
de necesarele „piese* ca
racteristice sezonului : im
permeabile, scurte, jaehete, 
canadiene, bluze vînt, cos- 
tumașe și salopete din 
țesături bumbac șl tip 
bumbac căptușite (inclusiv 
cele cu blană naturală șl imi
tație), precum și cele din 
relon impermeabillzat căptu
șite, matlasate sui n«'mntlasn- 
te, tricotaje groase de

Intre 14 Ianuarie și 24 februarie a. c. MARI REDUCERI
DE PRETURI LA PRODUSELE TEXTILE - ÎNCĂLȚĂMINTE

iarnă (cu excepția arti
colelor de sport), ciorapi 
și șosete p.n.a., pentru adulți, 
căciulițe, fulare, eșarfe, bas
male șl colțare țesute și tri
cotate din p.n.a. Adulții sint 
avantajați și in cumpărarea 
pantalonilor din țesătură su- 
praelastică din articolele 6993 
și 6998. Comode și practice, 
capoatele „Mariana“ se gă
sesc, de asemenea, in maga
zine la, prețuri reduse. Uni

tățile profilate pe încălțămin
te pun la dispoziție cizme și 
ghete cu fețe p.v.c. și cizme 
cu fețe din piele sintetică și 
pițle sintetică combinat ou 
cea naturală, pentru femei, 
(in afară de tipul GIPSI și 
altele din import). Un arti
col mult solicitat, elegantele 
mănuși din piele căptușite cu 
tricot, sînt desfăcute acum cu 
reduceri mari de preț.

Pentru cine preferă altă...

croială declt eea existentă 
In unitățile de desfacere 
respective, beneficiază de 
aceleași reduceri la «tu
fele de palton șl cele groase 
fantezii (pentru palton, de- 
miu, două piese, taioare de 
Iarnă). Toate sint mărfuri 
curente ale sezonului 1973- 
1974, în context cu moda șl 
de bună calitate.

V. RAVESCU

ANGAJEAZĂ 
URGENT 

din toate județele țârii
- Sudori electrici
- Șlefuitori metale
- Galvanizatori
- Turnători metale feroase și neferoase
- Curățitori sablatori
- Debitatori materiale
- Lăcătuși mecanici de întreținere și construcții metalice
- Zidari
- Impregnatori
- Tîmplari universali
- Strungari
- Găuritori
- Prosatori
- Primitori,
- Muncitori
- Muncitori

muncă prin cursuri de scurtă durată, in meseriile: strungari 
metale, găuritori filetatori, presalori metale la rece, vopsi
tori industriali ți tmpachetatori miezuri magnetice.

Doritorii se vor adresa la Serviciul Salarizare, Personal, 
Tnvățămînt, telefon : 31 37 81.

metal*
filetatorl

metale la rec*
distribuitori
necalificați pentru transport materiale
necalificați pentru calificare la locu! de



de peste hotareîncheierea lucrărilor seminarului internațional

„STUDENȚII
Șl SECURITATEA EUROPEANĂ

ieri, s-au încheiat lucră
rile seminarului „Studenții și 
securitatea europeană", or
ganizat de Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști și Rectoratul Uni
versității din București, cu 
sprijinul Consiliului U.A.S.C.R.

La seminar au luat parte 
peste 160 de reprezentanți 
ai studenților din țările eu
ropene, S.U.A., și Canada, 
precum și ai unor organiza
ții studențești și de tineret, 
realizindu-se un amplu dia
log cu privire la problemele 
securității și cooperării 
continentul nostru, la 
siunea democratică și 
fecționarea continuă a 
versității, la rolul său in edu
carea studenților în spiritul 
ideilor păcii, respectului re-

ciproc și înțelegerii între 
popoare.

în sesiunea plenară de în-

chidere au fost prezentate 
sintezele lucrărilor pe co
misii.

Un amplu și deschis dialog
Opinii ale participanților la seminarul i 

„Studenții și securitatea europeană
• ALAIN CARETTE - student la Universi
tatea din Lille :

„Seminarul este un lucru extrem de po
zitiv care relevă rolul pe care studenții, a- 
lături de popoarele lor, pot să-l aibă în e- 
forturile pentru asigurarea coexistenței 
pașnice în Europa, pentru securitate euro
peană. S-a vădit, încă o dată, necesitatea 
de a dezvolta acțiunile specifice ale stu- 
dențimii progresiste".

• WOLFGANG KULDSCHUN, reprezen
tant al „Tinerilor Democrați" din R. F. Ger
mania :

„Apreciem în mod deosebit de pozitiv 
inițiativa studenților români, cărora, de 
altfel, le-am exprimat și direct mulțumiri 
cordiale pentru invitația pe care ne-au 
adresat-o de a lua parte la acest seminar. 
Sperăm că întîlnirile de acest fel nu se vor 
opri aici. In ce ne privește, noi vom par
ticipa și pe viitor la asemenea întîlniri cu 
dorința de a contribui la succesul lor".

e MAX SCHWEMBERGER - membru al 
Comisiei Centrale a Asociațiilor Studențești 
din Austria:

„Consider excelentă ideea studenților 
români de a organiza acest seminar, mai 
ales că, dacă nu mă înșel, este prima re
uniune studențească cu o participare atit 
de largă găzduită de o țară socialistă. In 
plus, este seminarul studențesc cel mai 
bine organizat la care am luat parte pînă 
acum".

• MICHEL DELVAUX - student al Univer
sității din Luxemburg :

„Seminarul este o inițiativă excelentă și 
gazdele noastre merită toate elogiile pen
tru organizarea foarte bună, pentru ama
bilitatea si cordialitatea cu care ne-au in- 
tîmpinat și tratat. Profit de această ocazie 
pentru a saluta spiritul sincer, deschis, de 
cooperare al studenților români".

e HENNING NIELSEN - reprezentant al 
Tineretului Radical din Danemarca, student 
ia Universitatea din Odense :

„Este un seminar bine organizat și foarte 
interesant. De altfel, atmosfera deschisa, de 
lucru a discuțiilor se instalează aproape de 
la sine la București, capitala care, printre 
alte tradiții, le numără și pe cele ale pre
ocupărilor pentru securitatea europeana. 
Importanța seminarului rezidă nu numai in 
problemele majore aflate pe ordinea de 
zi, ci și în contactele multiple care s-au 
stabilit aici între persoane și organizații. 
Este o inițiativă bună, care trebuie conti
nuată".

e DRAGOVAN LUKIC, student la Universi
tatea din Belgrad :

„Personal, ca și în numele tuturor cole
gilor mei iugoslavi, apreciez desfășurarea 

......................................................... .. • 
i deosebiie 

recunoscători. De 
seminar cu o 
de reprezen- 
sînt de un 
actualitate. A 
care a expri-

u'
L _ . .
seminarului, nivelul său, eforturile depuse 
de către organizatori, eforturi 
pentru care le sîntem i_— 
mult n-am mai asistat la un 
participare atit de largă și 
fativă. Temele dezbătute 
profund interes și de o certă 
fost o dezbatere valoroasă 
mat preocuparea tineretului studios față de 
viitorul său. Deși au luat parte la lucrări 
exponenți ai unor concepții diferite, s-a 
ajuns la o mai bună cunoaștere, ia o apro
piere a punctelor de vedere. In fond, în 
acest fapt s-a vădit năzuința generală de 
pace care animă studențimea europeană, 
convingerea necesității asigurării unei secu
rități reale și a unei independențe depline 
pentru toate popoarele continentului. Do
resc să relev opiniile comune ale studenți
lor români și iugoslavi. Aceasta nu este o 
intîmplare, ci rodul contactelor prietenești, 
frecvente și extrem de fructuoase între 
studenții țărilor noastre, între organizațiile 
noastre. Iar aceste contacte se dezvoltă pe 
fundamentul prieteniei și bunei înțelegeri 
ce unește popoarele iugoslave și cel ro
mân. Ca student a! Universității din Belgrad 
mă bucur că avem relații de cooperare cu 
Universitatea bucureșteană, că s-a ajuns la 
o înțelegere semnată de rectorii noștri pri
vind amplificarea schimburilor reciproce. 
Sînt pentru prima oară în România și apre
ciez mult ospitalitatea, căldura cu care 
ne-au primit colegii români".

• CARL BILDT - student la Facultatea ds 
științe politice din Stockholm, reprezentant 
al Uniunii europene a studenților creștin- 
democrați și conservatori :

„Schimbul de opinii reprezintă o necesi
tate pentru înțelegerea reciprocă. La scara 
studenților, acest seminar constituie o con
tribuție la o mai bună înțelegere. întîlnirea 
de la București favorizează apropierea stu
denților. Sînt puține țări în lume care se 
pot mîndri cu o asemenea politică externă 
ca a României, politică deschizătoare de 
drumuri, realistă, politică de afirmare a in
dependenței și suveranității naționale, a 
dreptului popoarelor de a se dezvolta po
trivit voinței lor. Puține țări au făcut atît 
de mult pentru pacea Europei ca România. 
Sînt, de aceea, foarte bucuros că semina
rul mi-a permis îmbogățirea cunoștințelor 
mele asupra prietenilor români".

internațional
.11 .
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• GUVERNUL REPUBLICII 
POPULARE CONGO a hotărît 
să preia controlul asupra tuturor 
serviciilor de distribuire a pe
trolului, măsură care afectează 
interesele a opt companii parti
culare străine care activează pe 
teritoriul țării, informează a- 
genția Associated Press. Hotă- 
rirea a fost adoptată conform 
votului din Adunarea Națională 
prin care toate activitățile pri
vind distribuirea petrolului ur
mează să revină firmei de stat 
Congo“ și „Transcogaz“.

Cele opt firme străine sînt 
subsidiare ale companiilor nord
americane „Shell“, „Mobil“, 
„Texaco“, „Pufrina“, „Total 
West Africain“, „Depot Ocean 
Congo“ și „Transcogaz“.

• GUVERNUL ITALIAN este, 
în principiu, de acord cu iniția
tiva președintelui S.U.A., Ric
hard Nixon, de a se convoca o

reuniune internațională în pro
blema energiei.

Amintim că, în acest sens, 
președintele S.U.A. a adresat 
recent mesaje personale șefilor 
de guvern ai Franței, R.F.G., 
Marii Britanii, Italiei, Olandei, 
Norvegiei, Japoniei și Canadei 
în care a propus organizarea, la 
11 februarie, la Washington, a 
unei reuniuni a miniștrilor de 
externe ai acestor țări, pentru a 
examina ansamblul problemelor 
generate de actuala criză petro
lieră mondială.

Violentă explozie 
în Ulster

• O EXPLOZIE VIOLENTA 
s-a produs, sîmbătă seara, în o- 
rașul Omagh din Irlanda de 
Nord. Explozia s-a produs la 
bordul unei camionete în care 
fusese plasată, de persoane încă 
neidentificate, o cantitate de 
aproximativ 200 kg dinamită.

în urma exploziei, patru ma
gazine și un local de consum au 
fost distruse. Cu excepția unei 
băt'rîne, care a fost rănită, alte 
victime nu au fost înregistrate, 
întrucît autorii și-au anunțat în 
prealabil intenția, informînd te
lefonic poliția.

• ACTIVITĂȚILE „UNIUNII 
GENERALE A STUDENT)-
ȘI ELEVILOR CONGOLEZI" 
(U.G.E.E.C.) au fost suspendate 
pe întreg teritoriul Republicii 
Populare Congo „pînă la noi or
dine“, informează agenția 
France Presse. Hotărîrea a fost 
adoptată de către Secretariatul 
C.C. al Uniunii Tinerilor Socia
liști Congolezi (U.J.S.C.), care 
precizează, într-un comunicat, 
că respectiva organizație se face 
vinovată de acte retrograde și 
antipatriotice manifestate în ca
drul Universității din Brazza- 
ville.

CIDUL : Sala Palatului (orele 
16; 20).

CAPCANA : Patria (orele 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30), Modern
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) Capitol (orele 9.15; 11,30;
14; 16,15; 18.30: 20.45), Favorit
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

INSULA MISTERIOASĂ : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21). București (orele 8.30;
11; 13,30; 16: 18,30; 21).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Central (orele 9.15; 11.30; 13,45; 16; 
18 15; 20,30) Volga (orele 8,30;
10 30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20.30), 
Arta (orele 10.30; 15.30; 18; 20).

JUDO : Festival (orele 9; 11; 13: 
15: 17; 19; 21).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPTU : Lumina (orele 9; 11.15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI

ȘAPTE PITICI : Doina (orele 11; 
13,30; 18), Lira (orele 16; 18; 20).

RĂSCOALA : Doina (orele 8,45; 
16).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : Doina (ora 20).

JOE KIDD ; Scala (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 21). Excel
sior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20 30), Melodia (orele 9; 11,15;
13*30; 16; 18,30; 20.45)

LEGENDA LUI RUSTAM : Tlm-

reasca (orele 15,30; 18; 20.15).
FAPT DIVERS IN PRIMA PA

GINĂ : Buzeștl (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30). Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30).

INTlMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA : Victoria (orele 9; 11.15;
13,30; 16: 18 15: 20.30). Aurora (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 2015),

puri Noi (orele 9.15; 11,30; 13,45;
16; 18.15; 20,30).

(oreleMARELE VALS : Gri vița
9; 12,30; 16; 19,30). Gloria (orele
9; 12.30; 16; 19.30).

„VILA“ NOASTRA DE VA-
CANȚA : Drumul Sării (orele
15,30; 18: 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI : Fio-

Dezvoltarea cooperării 
economice româno-indiene

• Președintele Indiei l-a primit pe tovarășul 
Manea Mănescu • Semnarea documentelor 
privind cooperarea economică și tehnico-ști- 

ințifică dintre România și India
DELHI 13 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Puținelu, transmi
te : Cu prilejul tratativelor eco
nomice româno-indiene care se 
desfășoară la Delhi, președin
tele Republicii India, dr. Va- 
rahagiri Venkata Giri, l-a pri
mit pe tovarășul Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

menille economic, științific și 
tehnic.

în documentele semnate se 
face mențiunea expresă ca ac
țiunile de cooperare în dome
niile convenite să fie studiate 
in detaliu, astfel încît aranja
mentele concrete să fie reali
zate în cel mai scurt timp posibil. 
De asemenea, în documen
tele concretizate se stipulează 
promovarea de noi forme de

Tovarășul Manea Mănescu a 
transmis, cu acest prilej, pre
ședintelui Indiei un mesaj de 
prietenie, urări de sănătate și 
fericire din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Mulțumind pentru mesaj, 
președintele Indiei a transmis, 
la rîndul său, președintelui 
României calde și alese senti
mente prietenești, evocînd, tot
odată, cu plăcere convorbirile 
pe care le-a avut cu șeful sta
tului român, primirea caldă ce 
i-a fost rezervată în timpul vi
zitei întreprinse, anul trecut, în 
țara noastră.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate probleme cu privire 
la relațiile dintre cele două 
țări, la perspectivele colaborării 
economice și tehnico-științifice 
dintre România și India.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

DELHI 13. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Puținelu, trans
mite : La Delhi au fost sem
nate documentele cu privire la 
colaborarea și cooperarea eco
nomică șl tehnico-științifică 
dintre România și India.

Documentele se referă la li
vrarea de echipament și utilaje 
petroliere, prospectarea și ex
plorarea de țiței, inclusiv coo
perarea pe terțe piețe ; coope
rarea în construirea de unități 
de cracare catalitică și coxare; 
livrarea de echipament și uti
laje, proiectare și asistență teh
nică în exploatarea de cărbune; 
producerea de mașini-unelte, 
piese turnante, echipamente e- 
lectrice și electrotehnice; coo
perarea în ce privește speciali
zarea în producția oțelurilor a- 
liate și laminatelor din oțel ; 
livrarea de echipamente pentru 
centrale electrice, asistență teh
nică în construirea și întreține
rea centralelor electrice, proiec
tare și cercetare, instruirea spe
cialiștilor și personalului tehnic; 
cooperarea în fabricarea de a- 
cetilenă din gaz natural și coo
perarea în tehnologia unor 
plante tehnice și zootehnie.

Cele două delegații au sem
nat, de asemenea, un acord in
tre organismele de planificare, 
din cele două țări, de coopera
re și înființare a unui grup de 
experți pentru studii privind 
schimbul de experiență în me
todologia planificării și infor
mații pentru identificarea de 
posibilități de cooperare în do-

cooperare pe termen lung 
prin Înființarea de societăți 
mixte, în avantajul reci
proc, în domeniile producției 
și distribuției, precum și coope
rarea In promovarea de astfel
de aranjamente pe terțe pie
țe. Totodată, sînt prevăzute ex
tinderea și diversificarea comer
țului dintre cele două țări, în 
așa fel ca volumul schimbu
rilor comerciale dintre ele să 
ajungă la aproximativ 600 mi
lioane rupil in 1975 șl un mili
ard rupil In 1980.

Din partea română, docu
mentele au fost semnate de to
varășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, iar 
din partea indiană, de D. P. 
Dhar, ministrul planificării, teh
nologiei și economiei.

Au fost de față la ceremonia 
semnării, membrii celor două 
delegații economice care au 
contribuit la concretizarea tra
tativelor, precum și Vlshnu 
Ahuja, ambasadorul Indiei la 
București, și Petre Tănăsie, am
basadorul României în India.

Banda de montaj a uzinelor Ford din Hailwood-Liverpool (Anglia) în inactivitate, latr-una din 
cele patru zile nelucrătoare ale „săptămînii britanice". După cum se știe, ca urmare a cri* 
zei de energie, guvernul englez a introdus săptămîna de lucru de 3 zile, cu reducerea co* '■ 

respunzătoare a salariilor

„Ghidul comercial 
România" 

la Copenhaga
La Copenhaga a apărut 

Ghidul comercial România 
— „Markedsorientering Ru- 
maenlen“, editat de Direcția 
economică a Ministerului A- 
facerilor Externe al Dane
marcei. Apariția ghidului 
este semnalată printr-o am
plă prezentare în primul 
număr din acest an al revis
tei „Udenrigsministeriets 
Tidsskrift“, organ periodic 
al Ministerului de Externe 
danez.

în cele optsprezece capi
tole ale lucrării sînt înfăți
șate detaliat dezvoltarea șl 
perspectivele economiei și 
comerțului exterior ale Ro
mâniei, precum șl evoluția 
relațiilor comerciale dintre 
țara noastră și Danemarca.

Creșterea șomajului 
în R.F.G.

Incepînd din toamna anului 1973, unele date ale probleme
lor pieței muncii din R. F. Germania au început să se modi
fice, accentuindu-se unele tendințe care își au originea In 
criza energetică și fenomenele inflaționiste ale economiei. Eco
nomia R.F.G., aflată intr-o situație conjuncturală ce dă dovezi 
de netăgăduit de înrăutățire, tinde să atingă o rată de creș
tere nulă. In același timp, ca urmare a investițiilor anterioare 
ce au intrat In funcțiune, productivitatea muncii crește. Ca 
efect, numărul locurilor de muncă se reduce, Iar șomajul — 
total și parțial — crește.

Drept urmare, piața vest-germană a muncii, care altădată 
absorbea și circa 2,5 milioane muncitori străini, este astăzi 
intr-o situație care nu o mai deosebește prea mult de celelal-

ORIENTUL APROPIAT
TURNEUL LUI H. KISSINGER

• ADUNAREA NAȚIONALĂ 
A KUWEITULUI și-a încheiat 
dezbaterile pe marginea acor
dului guvernamental privind 
preluarea controlului asupra 
tuturor companiilor petroliere 
occidentale care activează în 
țară.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
Secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
sosit într-o vizită oficială in 
Israel, a avut convorbiri cu vi- 
cepremierul Yigal Allon, cu mi
nistrul afacerilor externe, Abba 
Eban, ministrul apărării, Moshe 
Dayan, și alte oficialități din 
țara gazdă, consacrate exami
nării posibilităților și modalită
ților de realizare a unui acord 
în problema dezangajării tru
pelor egiptene și israeliene în 
regiunea Canalului Suez.

Henry Kissinger a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu pre
mierul Golda Meir, în cursul 
căreia a prezentat rezultatul 
convorbirilor sale cu președin
tele Republicii Arabe Egipt, An- 
war Sadat.

Duminică, guvernul israeli- 
an s-a reunit într-o ședință ex
traordinară, în cadrul căreia vi- 
cepremierul Yigal Allon și mi
nistrul de externe, Abba Eban, 
au informat despre rezultatul 
întrevederilor lor cu secretarul 
de stat american. La sfîrșitul re
uniunii. secretarul general al 
Cabinetului, Michael Arnon, 
a declarat că guvernul is- 
raelian l-a autorizat pe se
cretarul de stat american să 
prezinte președintelui Anwar 
Sadat „un plan israelian pentru 
dezangajarea forțelor pe fron
tul israeliano-egiptean". Guver-

nul israelian s-a declarat, de 
asemenea, gata să negocieze cu 
guvernul de la Damasc „posibi
litatea unui proces identic de 
dezangajare a forțelor pe fron
tul sirian, cu condiția ca partea 
siriană să comunice, în prea
labil, lista prizonierilor da 
război israelieni și să autorize
ze reprezentanții Crucii Roșii 
Internaționale să-i viziteze“.

Secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A. a declarat că in
tenționează să se întoarcă în 
Israel, în cursul zilei de marți, 
după o a doua rundă de con
vorbiri cu președintele Republi
cii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
la Assuan.

CAIRO 13 (Agerpres). — Exa
minarea posibilităților și moda
lităților de realizare a unul a- 
cord în problema dezangajării 
trupelor egiptene și israeliene 
în regiunea Canalului de Suez, 
pentru a se ajunge la o regle
mentare definitivă a crizei din 
Orientul Apropiat, a fost prin
cipala temă evocată în cursul 
întrevederii dintre președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, și secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, relatează agenția 
M.E.N., care citează surse bine 
informate.

Un aspect pînă nu demult necunoscut în R.F.G. : Muncitori 
șomeri din Wuppertaî la un oficiu pentru obținerea ajuto

rului de șomaj

O delegație a organizației 
de tineret vest-germană 
„Prietenii naturii", condusă 
de liderul ei. Klaus Linzel, 
și-a încheiat vizita pe care șl 
făcut-o, timp de două zile, 14 
Berlin, unde a avut convor
biri la Consiliul Central al U- 
niunii Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.). Cu acest prilej, 
a fost reafirmată hotărirea 
de a acționa mai departe în 
vederea întăririi coeziunii 
tuturor forțelor mișcării in
ternaționale de tineret în 
lupta pentru pace, destin
dere și progres social.

A fost semnat un acord în 
sfera dezvoltării relațiilor 
dintre cele două organizații 
de tineret pe anul în curs.

• GUVERNUL URUGUAYAN 
a anunțat o serie de măsuri 
restrictive In sectorul consumu
lui de electricitate și al carbu-

ranților pentru a face față ac
tualei crize energetice mondiale. 
O zi pe săptămînă urmează să 
fie interzisă circulația automo
bilelor particulare, după sistemul 
numerelor „par-impar“. De ase
menea, consumul de electrici
tate a fost redus cu 30 la sută, 
situație care afectează și trans
misiunile T.V., reduse zilnic cu 
5 ore.

Naționalizarea 
exploatărilor 

de resurse minerale 
în Togo

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII TOGO, Etienne Eyade- 
ma, a anunțat, într-un mesaj 
televizat, că guvernul său a 
hotărît să naționalizeze exploa
tările de resurse minerale ale 
țării. „Interesele naționale — a 
spus el — cer să ne asumăm

responsabilitatea exploatării și 
valorificării resurselor noastre 
minerale. Vom deveni cu ade
vărat independenți numai cind 
economia noastră va înceta să 
mai fie un apendice al intere
selor economice străine“.

Evoluția misiunii 
„Skylab-3"

• MEMBRII ECHIPAJULUI 
„SKYLAB-3", care se află în a 
58-a zi de zbor în cosmos, au e- 
fectuat sîmbătă noi observații cu 
caracter științific asupra Soare
lui și Terrei. Astfel, cea mai 
mare parte a activității Iui Carr, 
Gibson și Pogue a fost consa
crată studierii astrului solar. 
Totodată, astronauții americani 
au reușit să înregistreze pe pe
liculă numeroase noi imagini 
mai ales asupra unor regiuni 
din America de Nord și Mexic.
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— Melodia zilei ; 22,35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23.15 — Poetica. 
Tineri poeți ; 23,20 — Muzică din 
opere ; 23,55—24.00 — Ultimele
știri.

Flacăra (orele 9,13; 11.30; 13.45;
16; 18.15; 20.30).

CEATA : Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Bucegl (orele 15,30; 
18; 20.15), Cotroceni (orele 13,45; 
16; 18 15; 20 30), Moșilor (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

DECOLAREA : Cringașl (orele 
1«; 18).

ULTIMELE ȘAȘE MINUTE : În
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15), Fe
rentari (orele 15.30; 18; 20,15).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
Viitorul (orele 15,30; 18).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
IN PARADIS : Viitorul (ora 20).

TORINO NEGRO : Dacia (orele 
*; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30)

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Progresul (orele 15.30; 18; 20,16).

DOI PE UN BALANSOAR: 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20.15).

CEA DIN URMĂ ZI : Munca 
(orele 18; 20).

ELIBERAREA LUI L. B. JO- 
NES : Munca (orele 10; 16).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ : Pace» 
(orele 15.30; 17.45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Popular (orele 10; 15,30;
19).

VIS DE DRAGOSTE : Vitan 
(orele 15,30; 19).

VAGÂBONDUL : Cosmos (orele 
10.30; 15,30; 19).

CU DIRIJABILUL SPRE NORD: 
ora 16.30; DAVID ȘI LISA (ora 
14,30), Cinemateca „Union".

PROGRAMUL III

9.00 — Știri ; 9.05 — „Incognito“ 
— program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei : ,.Mi-e dra
gă dimineața“ de V. Popovld ; 
10,00 — Clubul adolescenților ; 
11.00 — Cronica ideilor. Umanis
mul socialist, criteriu de valoare 
al artei noastre contemporane ; 
11,10 — Profil pe portativ : Miha-

ela Mlhai ; 11,30 — Muzica și 
gestul. CIntecele de muncă ; 12,00
— Știri ; 12,10 — Invitație In fo
notecă — muzică de cameră ; 
12.55 — Melodia zilei ; 13.00 — în
chiderea emisiunii ; 17,00 — Ști
rile după-amiezii ; 17.05 — Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rere ; 18.00 — Șapte zile, șapte 
arte. Literatura ; 18,10 — Concert 
Zeno Vancea ; 18,55 — Melodia 
zilei ; 19,00 — In direct... de la 
Uzina de vagoane din Arad ; 19.30
— știri ; 19.35 — Casa de discuri
„Argo“ ; 20,00 — Munca — izvor 
de bucurie șl Împliniri ; 20.30 — 
Opera „Ruslan șl Ludmlla" de 
Glinka (selecțluni) ; 21,00 — Radio- 
super-top. Interpreți români de mu
zică ușoară ; 22.00 — Radiojurnal.
Buletin meteorologic. Sport ; 22,30

te țări occidentale. Cifrele oficiale ale statisticii R.F.G. arată 
că la începutul lunii ianuarie 1974, numărul șomerilor totali 
din R. F. Germania s-a ridicat la 485,6 mii persoane, față de 
331,8 mii cu o lună în urmă. Șomajul parțial afecta, la ace
eași dată, 161,3 mii salariați, față de 105,2 mii la începutul Iul 
decembrie 1973. In schimb, numărul locurilor de muncă neocu
pate a scăzut în același interval de la 410,9 la 291,9 mii.

Ramurile cele mai afectate de actuala evoluție a pieței for
ței de muncă sînt, după cum arată aceleași statistici, con
strucțiile, comerțul cu amănuntul, textilele și confecțiile, in
dustria lemnului. Deocamdată, numai un număr restrins din 
muncitorii industriei automobilului au devenit șomeri totali 
sau parțiali.

Caracterizind actuala situație, editorialul cotidianului 
„FRAKFURTER RUNDSCHAU" scria : „în fapt, incertitudi
nea este tema dominantă in declarațiile cu privire Ia conjunc
tura și creșterea economică la acest început de an 1974". 
Intr-adevăr, Josef Stingi, președintele Institutului federal al 
muncii, a declarat presei vest-germane că, în prezent, încă 
218 mii persoane sînt pe cale de a deveni șomeri parțiali. 
Ministrul federal al economiei, H. Friedrichs, a declarat, de 
asemenea, că nu este exclus ca în anul 1974 numărul șomeri
lor totali să atingă sau chiar să depășească cifra de un milion.

Măsurile pentru a evita o asemenea evoluție, deocamdată, 
nu au fost enunțate public. Doar, ca „măsură de prevedere", 
a fost luată hotărirea de a stopa intrarea unor noi muncitori 
străini in R.F.G.

N. S. STANESCU 
corespondentul Agerpres la Bonn

După declarația privind 
unificarea Tunisiei și Libiei

TRIPOLI 13 (Agerpres). — La 
Tripoli, Bengazi și în alte o- 
rașe libiene au avut loc marșuri 
populare pentru a saluta pro
clamarea fuziunii dintre Libia 
și Tunisia într-un singur stat, 
sub numele de Republica Arabă 
Islamică, informează agenția li
biana de presă „Arna“. Postul 
de radio național și agenția de 
presă au transmis telegrame 
care exprimă sprijinul maselor 
populare libiene față de hotărî
rea adoptată de către cei doi 
șefi de stat, libian și, respectiv, 
tunisian.

spontane în sprijinul fuziunii 
dintre Tunisia și Libia, infor
mează agenția FRANCE 
PRESSE.

CAIRO 13 (Agerpres). — „E- 
giptul se declară favorabil ori
cărei uniuni între o țară arabă 
și altă“, a declarat Abdel Ka- 
der Hatem, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri egiptean 
și ministru al informațiilor, co- 
mentînd la postul de radio Cai- 
rot fuziunea dintre Tunisia și 
Libia, informează agenția M.E.N. 
El a precizat că „unitatea arabă

TUNIS 13 (Agerpres). — Pe 
străzile capitalei tunisiene au 
avut loc manifestații populare

constituie unul dintre principiile 
esențiale și scopurile fundamen
tale ale politicii egiptene".

PROGRAMUL I

16.30 — Emisiune În limba ma
ghiară ; 19,00 — O interpretă a 
ctnteculul popular muntenesc : 
Tlta Bărbulescu ; 19,15 — Publicita
te ; 19,20 — 1001 de seri ; 19,30
— Telejurnal. La cotele anului 
XXX ; 20,00 — Panoramic științi
fic ; 20,30 — Revista literar-artls- 
tică TV. ; 21.15 — Roman foile
ton : „Pot Bouille“. Episodul III ; 
22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 — Telex ; 17,35 — Album
coral ; 17.50 — Film artistic :
„Avtnt" ; 19,05 — Publicitate ;

MmKaaKauBsnaaBBBanaaMauB
19,10 — „Pictura și un autobuz“ ; 
19.20 — 1001 de seri ; 19,30 — Te
lejurnal ; 20,00 — Film serial :
Daktari ; 20.25 — Viața economi
că a Capitalei. Azi, Sectorul VIII ; 
20,45 — Muzica românească In 
contemporaneitate. Sinteza I. Mu
zică simfonică ; 21.20 — Drumuri 
in istorie : Alba-Iulia — Două mi
lenii de Istorie ; 21.40 — Seară de 
balet ; 22,10 — Cărți șl idei.

Teatrul Național ,,I. L. Caragia- 
le“ (Sala Mare) : UN FLUTURE 
PE LAMPA — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : AU
DIȚII MUZICALE COMENTATE 
— ora 19; (Sala Academia) : TI- 
GRIȘORUL PETRE — ora 15; 
Circul „Globus“ : CIRCUL BUSCH 
ROLAND — ora 19,30.
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