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participanților la lucrările celei de-a lll-a Conferințe 
pe țară a Asociației crescătorilor de albine

CAMPIONII SUBTERANULUI 
„Trofeul minerului66—o competiție 
cu 9000 de participanți—a întrunit 
m faza finală 40 de maeștri ai minelor 

•V £ A doua ediție, care a avut loc la Petroșani, și-a desemnat ciștigătorii

Dragi tovarăși,

Doresc, înainte de toate, să vă mul
țumesc în mod călduros pentru invita
ția ce mi-ați adresat-o de a lua parte 
la cea de-a III-a Conferință pe țară a 
Asociației crescătorilor de albine și la 
aniversarea — cu acest prilej — a 100 
de ani de la înființarea primei asociații 
de apicultori din România. îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez pe a- 
ceastă cale un cordial salut și calde 
felicitări dumneavoastră, participanți
lor la conferință, tuturor apicultorilor 
din țara noastră.

îndeletnicire străveche, cu frumoa
se tradiții populare, apicultura a repre
zentat de-a lungul vremii o activitate 
constantă a poporului român, favori
zată fiind de minunatele condiții pe 
care relieful și clima țării le oferă din 
abundență pentru creșterea albinelor. 
Țin să apreciez în mod deosebit rezul
tatele obținute în ultimii ani de cei 
peste 60 000 de crescători de albine, de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii care 
își desfășoară activitatea în sectorul 
apicol.

în cadrul politicii generale a parti
dului și statului nostru de dezvoltare

susținută a agriculturii socialiste, de 
valorificare cît mai deplină a multiple
lor sale posibilități, apiculturii îi re
vine un rol important, fiind chemată 
să contribuie, alături de celelalte ra
muri agricole, la sporirea continuă a 
producției agro-alimentare. Cunosc că 
apicultorii din țara noastră și-au pro
pus pentru următorii ani sarcini în
semnate privind sporirea efectivului și 
producției apicole, producerea de ma
terial biologic tot mai valoros, dubla
rea cantității de miere pentru consu
mul populației — și vă doresc să înde
pliniți în cele mai bune condiții aceste 
obiective. Sînt încredințat că bilanțul 
pe care îl veți face în cadrul consfă
tuirii, dezbaterile ce le veți purta, vor 
constitui un puternic imbold în activi
tatea dumneavoastră pentru obținerea 
unor rezultate și mai importante.

Cu această convingere, urez succes 
deplin lucrărilor celei de-a III-a Con
ferințe pe țară a Asociației crescători
lor de albine ! Vă doresc tuturor noi 
succese și satisfacții tot mai mari în 
activitatea ce o desfășurați și în viața 
personală, multă sănătate și fericire !

După cum relatam în nume
rele precedente ale ziarului, la 
Petroșani s-a desfășurat timp 
de două zile ultimul act al con
cursului profesional „Trofeul 
minerului“, organizat de C.C. al 
U.T.C. in colaborare cu Uni
unea sindicatelor pe ramură și 
Ministerul minelor, petrolului și 
geologiei. Cei 40 de concurenți 
au fost selecționați dintr-un 
număr de peste 9 000 de tineri 
mineri care au participat Ia fa
zele de masă desfășurate la ni
velul sectoarelor și exploatări
lor. Dreptul de a reprezenta u- 
nitățile la faza finală nu le-au 
obținut decit cei care au făcut 
dovada unor calități deosebite : 
și-au îndeplinit și depășit lună 
de lună sarcinile de plan, au 
realizat randamente superioare 
pe post, n-au avut absențe ne
motivate și n-au înregistrat a- 
bateri de la normele de tehnica 
securității muncii. Cei care s-au 
impus prin hărnicia, pasiunea 
și priceperea lor au trebuit să 
demonstreze că și din punct de 
vedere teoretic cunosc bine tai
nele meseriei, că sint cititori 
perseverenți ai literaturii de 
specialitate, că țin pasul cu cele 
mai noi cuceriri ale tehnicii mi
niere. Ultima etapă a concursu
lui a demonstrat că industria 
noastră extractivă se află in 
miini sigure : noile detașamente 
de muncitori care au preluat in 
adîncuri ștafeta de la cei vîrst- 
nici posedă o bogată pregătire 
profesională care le permite să 
obțină rezultate superioare în 
producție. Nu este surprinzător 
faptul că la faza finală am intil- 
nit numeroși concurenți care au 
urmat școli de specialitate, 
unde și-au însușit bogate cunoș
tințe teoretice și practice, pe 
care le valorifică eficient in ac
tivitatea de zi cu zi. Ioan Ale
xandru Nagy de la Exploatarea 
minieră Nistru, județul Mara
mureș, cîștigătorul trofeului, este 
absolvent de liceu. Acest lucru 

u l-a determinat însă să a- 
rge după o funcție ușoară, 
împotrivă, a considerat că nu- 

...ai intr-o meserie aspră și grea, 
cum este mineritul, poate să a- 
plice cunoștințele acumulate in 
școală, poate să-și împlinească 
aspirațiile profesionale.

— Nu este suficient ceea ce 
am învățat, ne-a mărturisit el, 
trebuie să studiez mereu litera
tura tehnică de specialitate. In 
această privință, concursul mi-a 
fost de un real folos.

Despre Nicolae Codescu-Ulici, 
șef de brigadă la Exploatarea

AL. BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a Il-a)
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CARNET DE MUNCĂ

Zile hotărîtoare 
pentru campania 

de primăvară
Aceste zile, în care amintirea zăpezii a început să se topească 

încet-încet, ne întorc cu gîndul spre muncile de primăvară. _ Se 
așteaptă parcă un semnai și acesta e al soarelui, cînd și cînd, 
prin perdelele de nori. Pentru roadele acestui an, pentru bogăția 
și frumusețea cîmpurilor noastre românești, zilele încep să fie 
numărate în pluguri și brazde, în grijile calme de gospodar. Se 
poate ara și e de la sine înțeles că trebuie executate arăturile 
pe toate terenurile în care astă-toamnă plugurile n-au putut fi 
înfipte și au rămas netezite, călcate de culegători. Timpul poate fi 
devansat, orele bune de lucru pot fi adevărate ferestre spre pri
măvară. Orice amînare de-acum ne încarcă de griji mai tîrziu. 
O întinsă experiență spune lucrătorilor pămîntului că bătălia pen
tru recolte înalte nu se sfîrșește nici chiar iarna și că, în con
dițiile angajamentului unanim prin care producțiile record de anul 
trecut pot deveni producții medii în acest an, anotimpul care să 
cheme și să declanșeze toate forțele pe cîmpii a sosit. Deocam
dată, prin primul său îndemn : arăturile.

GHEORGHE HOȚEA 
locul II

NICOLAE CODESCU-ULICI 
locul III

de producție propriu. Pină 
în prezent, elevii — munci
tori au realizat 176 000 lei 
față de 100 000 cit prevedea 
planul. în „carnetul“ nostru, 
trecem, în dreptul lor, pînă 
în prezent!

• ALĂTURI DE TINERII 
din industrie, rezultate no
tabile obțin în activitatea 
lor și cei din agricultură. 
Un singur exemplu dar sem
nificativ : uteciștii din ca
drul S.M.A.-urilor județului, 
alături de ceilalți mecaniza
tori, au reparat pînă săptă- 
mîna trecută mașinile și uti
lajele agricole intr-un pro
cent de aproape 60 la sută, 
după cum urmează : trac
toare — din 2 590, 1 415 ; se
mănători — din 1 213, aproa
pe 800 ; remorcile au fost 
reparate în întregime.

• ACȚIUNI PATRIOTICE. 
Organizația U.T.C. de la în
treprinderea de Utilaj ali
mentar Slatina a colectat și 
predat 20 tone fier vechi față 
de 10 cît era angajamentul 
inițial. La Uzina de aluminiu 
cifrele sint ceva mai mari : 
150 tone față de 55 cîte au 
fost planificate pentru a- 
ceastă perioadă. Din Slatina, 
deci, a plecat spre oțelării, 
la sfirșitul lunii ianuarie, o 
garnituă de 17 vagoane în
cărcate cu „strădania“ unor 
uteciști demni de toată la
uda. Pe cînd următorul tren?

Bun venit 
Maiestății Sale,

J *

• „TRIMESTRUL I AL A- 
NULUI, TRIMESTRU FĂRĂ 
NICI O ABSENȚĂ SAU IN- 
TlRZIERE“ — este deviza 
tinerilor de la Uzina meca
nică agricolă și industriei a- 
limentară din Balș. „Casa în- 

| cepe de la temelie, declară 
■ secretarul comitetului U.T.C. 
al uzinei, ing. Ene Șerban ; 

«prin urmare am început cu 
prezența și pînă acum nu s-a 
înregistrat nici un minut în- 
tîrziere, nici o absență“. Ho- 
tărîrea tinerilor este în di
rectă concordanță cu angaja
mentul întregului colectiv 
de a obține în 1974 o produc- 

' ție sporită cu 8 500 lei pe fie
care metru pătrat din supra
fața productivă fără nici o 
investiție suplimentară. Ce 
părere au tinerii din cele
lalte unități industriale din 
județul Olt 1

« PASTILA UNUI CUȚIT 
DE STRUNG, adusă din im
port, costă 18 lei valută. U- 
teciștii de la întreprinderea 
de osii și boghiuri din Balș 
și-au luat angajamentul să 
economisească 750 asemenea 
repere numai în primul tri
mestru al anului. „Ne gîn- 
dim și la alte mijloace de a 
economisi scule, materii 
prime și materiale, ni s-a 
spus“. Succes și așteptăm !

O UN DEBUT CONCLU
DENT. Grupul școlar meta
lurgic din Slatina are plan

regele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașemit 

al Iordaniei!
Astăzi, sosește la București Maiestatea Sa, regele Hussein Ibn 

Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei, care, la invitația președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va efectua o vizită oficială în țara noastră.

Inscriindu-se în contextul relațiilor mereu ascendente dintre 
România și Iordania, dintre țara noastră și statele arabe, vizita 
marchează un moment important în dezvoltarea colaborării reci
proc avantajoase dintre cele două țări, în afirmarea năzuințelor 
de pace și înțelegere de care sînt animate popoarele român și 
iordanian.

• TRANSPORTUL PE CIMP Șl 
DEPOZITAREA ÎN PLATFORME 
A ÎNTREGII CANTITĂȚI DE ÎN
GRĂȘĂMINTE, INTENSIFICA
REA RITMULUI DE EXECUTARE 
A LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂ
TĂȚIRI FUNCIARE, CONTRO
LUL STĂRII DE VEGETAȚIE LA 
GRIU, REPARAȚIA RITMICĂ Șl 
DE CALITATE Ă TRACTOARE
LOR, A TUTUROR UTILAJELOR 
CAMPANIEI, ASIGURAREA SE
MINȚELOR Șl ALTELE FOR
MEAZĂ, DE ASEMENEA. ORA
RUL MUNCILOR DIN ACESTE 
ZILE. Sînt imperative care au 
traversat, de fapt, toată aceas
tă iarnă și capătă acum acui
tatea unor eforturi finale. Prin; 
tr-o îmbinare a priceperii și 
hărniciei cu știința de a acționa 
concret, într-o desfășurare de 
energie care să determine așe
zarea agriculturii, transforma
rea ei într-o imensă magistrală 
a economiei moderne, romă; 
nești. In zilele și serile iernii 
s-a învățat, a fost studiată ex
periența anului trecut, s-au a- 
cumulat, în ciclul de învățămînt 
agrozootehnic altfel organizat, 
datele și cunoștințele necesare 
unei calificări și perfecționări 
ascendente, pentru atingerea 
unor noi cote și a unor noi re
zultate în muncă.

• Tot în aceste zile încep 
LUCRĂRILE IN LEGUMICULTU
RA, se pregătesc terenurile în 
acest scop. ÎN POMICULTURA 
trebuie continuată acțiunea ini
țiată anul trecut. E vremea și

SĂ CONSTRUIM BAZE SIMPLE,
DAR NICI PE CELE COMPLEXE 

SĂ NU LE ȚINEM SUB LACĂT !
Sînt foarte numeroase exem

ple de școli, unități industriale, 
instituții — nu numai în orașul 
Piatra Neamț, ci și în alte loca
lități ale județului Neamț — un
de, cu precădere în ultima vre
me, numărul bazelor sportive de 
strictă utilitate a crescut consi

locul în care tinerii și copiii, 
toți, de toate vîrstele, pot îm
plini un deziderat mai vechi, 
refacerea și consolidarea pa
trimoniului pomicol al țării, 
transformarea văilor și dealu
rilor în mari, nesfîrșite livezi. 
Fiecare să sădească un pom, 
acum, în aceste zile, în această 
primăvară, fiecare să sădească 
cel puțin un pom.

• Cu DEFINITIVAREA PLA
NURILOR DE AMPLASARE A 
CULTURILOR și cu extinderea, 
sub semnele unei eficacități 
sporite, a inițiativei de impor
tanță națională: Pămîntul - o 
avuție ce trebuie mai bine gos
podărită, cu intensificarea și 
întărirea muncii în toate com
partimentele și sectoarele pro
ducției și în special în ZOO
TEHNIE, calendarul acestor 
prime zile de început de cam
panie deschide, de fapt, ano
timpul așteptat și cere o desfă
șurare organizată de forțe, la 
toate nivelele, în stațiunile de 
mecanizare, în întreprinderile 
agricole de stat, în cooperati
vele agricole de producție. 
Pentru organizațiile U.T.C. de 
la sate, pentru toți tinerii an
gajați pe frontul obținerii ma
rilor’ recolte, orice oră, orice 
zi de efort temeinic și bine or
ganizat, orice inițiativă în sco
pul muncii și al împlinirii ma
rilor sarcini pot grăbi primă
vara și pot deveni adevărate 
ferestre spre primăvară. Chiar 
dacă va ninge, zăpada se va 
topi pe umeri și brațe în efort.

derabil. Nu există colectiv or
ganizat de tineri care să nu dis
pună măcar de un teren de vo
lei sau de amenajări elementare 
pentru atletism. Școala generală 
nr. 6, de pildă, constituie un 
exemplu care depășește aștep
tările : sînt aici terenuri supra

La S-M.A. Tărtășești — județul Ilfov, repararea și revizuirea 
parcului de mașini și tractoare se află în plină desfășurare.

MECANIZATORII
SE PREGĂTESC INTENS

începutul oricărui an agricol 
îl fac mecanizatorii. Se impu
ne, de aceea, ca ei să dispună 
de toate mijloacele mecanice la 
timp și în stare de exploatare 
optimă. In județul Teleorman, 
unul din puternicele județe ce
realiere ale țării, lucrările de 
reparații și pregătire a utilaje
lor din sectorul agricol de stat 
au intrat în fază finală. Pentru 
ca întreg parcul de mașini să 
fie gata de „atac“ cu randa
mentul maxim s-au organizat, 
începînd de anul trecut, un sis
tem „service“ deservit de cei 
mai buni lucrători, executin- 
du-se întrețineri zilnice și pe
riodice de calitate. Drept ur
mare, față de anii trecuți, re-

NE VOM APROVIZIONA 
DIN GRĂDINILE PROPRII

Anul trecut, din necesarul de 
legume stabilit, in județul Cluj 
s-au realizat doar 85 procente. 
Cauze obiective : primăvară ex
cesiv de umedă și chiar cu 
inundații, secetă, brume tim
purii. Alte cauze : neonorarea 
contractelor de către unele uni
tăți din județ, care s-au adre
sat altor beneficiari și nerespec- 
tarea contractelor de către între
prinderi din alte județe. In fața 
unei asemenea situații, forurile

IN ACTIVITATEA
SPORTIVĂ DE MASĂ:

puse pentru handbal, baschet, 
volei, tenis ; se află în proiect 
chiar și un bazin acoperit ! La 
Roman, alte două școli — nr. 7

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a lll-a) 

parațiile s-au executat la cota 
unei reale profesionalități, s-au 
înregistrat la acest capitol eco
nomii substanțiale. Acum, cu 
cîteva săptămîni înainte de a 
se da startul, situația este ur
mătoarea : mașinile de fertilizat 
sînt gata încă din prima jumă
tate a lunii ianuarie, la trac
toare și semănători procentul a 
trecut de 75 la sută, la grapele 
cu discuri peste 85 la sută și la 
remorci peste 70 la sută. Bene- 
feciind de ateliere mecanice 
bine dotate, de personal califi
cat, secțiile de reparații des
fășoară o intensă acțiune pentru 
încheierea campaniei de repa
rații cu cîteva zile înainte de 
termenul planificat.

de resort au hotărît încă din 
ultimele luni ale anului trecut 
ca necesarul de legume să fie 
asigurat prin forțe proprii, a- 
provizionarea făcîndu-se din 
grădinile județului. Prima mă
sură a vizat sporirea suprafeței 
de grădină cu 400 hectare, ceea

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)

• „CUPA TINERETULUI"
• 10 MINUTE DE GIMNASTI

CA
(In pag. a 3-a)

Născut la 14 
noiembrie 1935, 
suveranul ior
danian, după 
absolvirea școlii 
primare la A- 
mman, și-a con
tinuat studiile, 
timp de doi ani, 
la Colegiul Vic
toria din Ale
xandria (Egipt) 
și la colegiile 
Harrow și San
dhurst din An
glia.

Devine rege al 
Iordaniei la 11 
august 1952, iar 
la 2 mai 1953 își 
asumă puterea 
constituțională.

De la urcarea 
pe tron a rege
lui Hussein, în 
Iordania au fost 
întreprinse e- 
forturi susținu
te pentru dez
voltarea econo
miei naționale 
și a tuturor ce
lorlalte sfere de 
activitate, pentru punerea în 
valoare a resurselor naturale ale 
țării. în prezent, poporul iorda
nian este angajat în înfăptuirea 
planului trienal de dezvoltare a 
țării, pe perioada 1973—1975, ale 
cărui obiective esențiale sînt 
creșterea volumului producției 
naționale și echilibrarea balan
ței de plăți a țării. Suma alo
cata pentru realizarea planului 
trienal se ridică la 180 milioane 
dinari (circa 500 milioane do
lari), din care o parte impor
tantă este destinată dezvoltării 
agriculturii. De asemenea, se 
prevede sporirea exporturilor de 
fosfați, minereu ce reprezintă 
una din principalele bogății na
ționale ale Iordaniei. Importan
te fonduri sînt alocate și pentru 
învățămînt și asistență socială.

Relațiile comerciale ale Ior
daniei cu diferite țări ale lumii 
au cunoscut în ultimii ani o dez
voltare accentuată. Datorită 
creșterii considerabile a expor
turilor, balanța de plăți a țării 
s-a îmbunătățit simțitor.

Pe planul politicii externe. 
Iordania a militat, sub conduce
rea regelui Hussein, pentru rea
lizarea unității dintre țările a- 
rabe, pe baza libertății și egali
tății în drepturi. Iordania se 
pronunță pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apro
piat în conformitate cu rezolu
țiile Consiliului de Securitate al 
Națiunilor Unite și insistă pen
tru restaurarea drepturilor de
pline ale poporului palestinian.

Pe lingă acțiunile vizînd dez
voltarea solidarității cu celelalte 
state arabe, Iordania a între
prins, mai ales în ultimii ani, 
numeroase acțiuni pentru strîn-

gerea legăturilor sale cu diferite 
țări ale lumii.

De la stabilirea de relații di
plomatice între România și Ior
dania, în aprilie 1965, legăturile 
pe diferite planuri dintre cele 
două țări au cunoscut un curs 
ascendent, pe baza respectării 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc. Deși 
de dată relativ recentă, schim
burile economice dintre cele 
două țări au înregistrat, an de 
an, creșteri substanțiale.

Poporul român, care a nutrit 
întotdeauna sentimente de soli
daritate față de lupta popoare
lor arabe pentru consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru înfăptui
rea aspirațiilor de progres social 
și viață mai bună, urmărește cu 
profundă simpatie eforturile a- 
cestor popoare, între care și 
poporul iordanian, pe calea pro
gresului economic și social, se 
bucură sincer de realizările pe 
care le obțin.

Așa cum este cunoscut, Româ
nia, profund atașată ideilor 
păcii și colaborării internaționa
le, a adoptat o poziție construc
tivă și clară în problema con
flictului din Orientul Apropiat, 
militînd în mod consecvent pen
tru încetarea ostilităților și pen
tru soluționarea politică, pe cale 
pașnică, a diferendului. Sînt cu
noscute intensa activitate poli- 
tico-diplomatică, multiplele de
mersuri întreprinse de România,

(Continuare în pag. a IV-a)
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Orchestra Filarmonicii
la Liceul „Matei Basarab“

FOTOREPORTAJUL ZILEI

• „Acum două luni Filarmonica a venit pentru prima dată în 
școală. Nu ascultasem niciodată un concert simfonic, dar de 
atunci am fost de cîteva ori la Ateneu. Este ca și cum mi s-ar 
fi deschis o lume nouă“. (DANA PANA1NTESCU — anul II — 
Liceul „Matei Basarab“).

o „Ciclul de concerte pe care Filarmonica îl prezintă „la noi 
acasă“ suplinește scoaterea muzicii din programul ultimelor 
clase. Ni se pare ciudat ca numai elevii de la uman să benefi
cieze de ore de muzică pină in clasa a X-a“. (ȘTEFAN POENA- 
RU, anul III).

• „A fost mai frumos decit ne-am așteptat ! Ni se oferă o 
prezentare a muzicii în evoluția ei, nu așa zise „lucrări accesibi
le“. Introducerea rostită de Mircea Cristescu — succintă, la 
obiect — este pentru noi o veritabilă „cheie“. Am vrea totuși să 
se insiste mai mult asupra încadrării în epocă și să se stabi
lească relațiile existente între operele muzicale, filiațiile și in
fluentele intre compozitori“. (MARXA RADU, anul IV).

Sînt doar cîteva 
impresii, spicuite 
dintr-o discuție pur
tată cu elevii Liceu
lui „Matei Basarab“ 
din București, in 
urma audierii celui 
de al doilea concert 
al ciclului de iniție
re „Muzica de-a 
lungul veacurilor“. 
Filarmonica și con
ducerea școlii și-au 
unit eforturile pen
tru a oferi elevilor 
prilejul de a înțele
ge o muzică consi
derată deseori, pe 
nedrept, inaccesibilă. 
După un prim con
cert în care au fost

DIALOG 
ARTISTIC
Inițiat de colectivul de con

ducere al casei de cultură a ele
vilor și studenților din Pitești, 
avînd sprijinul inspectoratului 
școlar și comitetului municipal 
U.T.C., „Dialogul artistic" al 
unităților școlare — profesionale 
și licee — a ajuns în acest 
an la cea de a treia ediție. Du
minică dimineața, în fața unei 
săli arhipline de tineri, a părin
ților lor și a cadrelor didactice 
ca invitați, școala profesională 
M.I.U. a prezentat un spectacol 
de o deosebită ținută artistică în 
interpretare, lucru pentru care 
profesorii Silvia Stoica și Gheor- 
ghe Ivan merită felicitări. Între
gul program prezentat de aceas
tă unitate școlară s-a desfășurat 
sub genericul unui montaj lite- 
rar-muzical intitulat „Cu veacul 
comunist contemporan“, prin 
care tineretul din această școală 
a adus un omagiu partidului 
și conducătorului său iubit. Exi
gența juriului a notat cu media 
peste 9 evoluția acestei școli în 
cadrul „dialogului“.

VASILE RADU

„CĂLUȘARUL 
TRANSILVĂNEAN“
Duminică, s-a desfășurat la 

căminul cultural din Zdrapți, ju
dețul Hunedoara, etapa de masă 
din zona Munților Apuseni a 
festivalului „Călușarul transilvă
nean“, organizat în cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și a Congresului parti
dului. Spectacolele prezentate de 
formațiile de călușari din loca
litatea gazdă și din satele Mu- 
sariu, Țebea și Rișculița, au fost 
precedate de un simpozion pri
vind tradiția dansului călușarul 
și locul său în folclorul acestui 
județ.

La telefon:

COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.
TIMIȘ:

PRIMELE ȘANTIERE 
ALE ANULUI

• La Timișoara s-au deschis 
primele șantiere de muncă pa
triotică la trei dintre cele 17 
cămine pentru tineret ce ur
mează a fi construite în acest 
an. Angajamentul tinerilor, be
neficiari în același timp, este ca 
fiecare să presteze pe parcursul 
edificării lor cel puțin 250 ore 
muncă patriotică.

• La Sinnicolaul Mare a 
început restaurarea unui cas
tel de o deosebită importanță is
torică care datează din secolul 
al XVIII-lea. Realizarea acestui 
obiectiv se face de către tinerii 
orașului prin muncă patriotică, 
urmind ca aici să se amenajeze 
un club și un muzeu al orașului.

I. DANCEA

GALAȚI:

JUDEȚUL NOSTRU 
PE SCARA TIMPULUI“

La Întreprinderea industrială 
de stat „Textila" Galați s-au 
întîlnit, zilele trecute, în cadrul 
concursului „Județul Galați pe 
scara timpului“, patru echipaje 
formate din tineri de la Șan
tierul Naval, I.I.S. „11 Iunie", 
Întreprinderea mecanică nava
lă fi din unitatea gazdă. Prin 
această întrecere a fost declan
șat de fapt concursul amintit în 
întregul județ, prima etapă ofe
rind confruntări între echipaje
le desemnate de întreprinderi și 
comune, angrenînd un număr 
mare de tineri la cunoașterea 
temeinică a cuceririlor socialis

prezentați Vivaldi și 
Corelli, al doilea, 
susținut simbătă, tot 
în sala de festivități 
a liceului, a fost 
consacrat în întregi
me lui Bach. Con
certul în re minor 
pentru două viori și 
orchestră — una 
dintre comorile mu
zicii clasice, cu care 
a debutat progra
mul, i-a avut ca so
liști pe Ștefan 
Gheorghiu și Varu
jan Cozighian. în a 
doua lucrare, Con
certul in fa minor 
pentru clavecin și 
orchestră, tînărul

mului pe meleagurile gălățene, 
a vieții economice fi spirituale 
de aici, a obiectivelor socia
le și culturale ridicate în aceas
tă parte de țară.

C. ION

HARGHITA:

CEL MAI BUN 
PRODUCĂTOR 

DE LAPTE
Anul acesta, concursului „Cel 

mai bun crescător de animale“ 
i s-a adăugat în județul Har
ghita recenta inițiativă a tineri
lor zootehniști de la C.A.P. Mi- 
hăileni: „Cel mai bun producă
tor de lapte“. în cadrul con
cursului ei și-au propus reali
zarea unei producții anuale 
medii de 3 000 litri lapte pe cap 
de vacă furajată. Inițiativa a 
fost preluată de numeroase or
ganizații U.T.C. din cooperati
vele agricole de producție si
tuate în zonele Odorheiul Se
cuiesc, Ciuc, Gheorghieni, ur- 
mînd să se generalizeze în toa
te unitățile cooperatiste din ju
deț. în acest scop, consiliul ti- 
neret-sătesc din cadrul Comite
tului județean Harghita al U.T.C. 
va organiza schimburi de expe
riență la care vor participa ti-, 
neri zootehniști din zonele a- 
mintite.

MIRCEA BORDA

FĂLTICENI:

CONSFĂTUIRE A 
POMICULTORILOR

în colaborare cu Casa agrono
mului, Comitetul județean Su-

pianist Nicolae Lica- 
reț s-a dovedit un 
virtuos al clavecinu
lui și un sensibil in
terpret al muzicii lui 
Bach. Programul s-a 
încheiat cu al cinci
lea dintre cele șase 
concerte brandem- 
burgice, avînd drept 
instrumente concer
tante clavecinul (a- 
celași excepțional 'N. 
Licareț), vioara (V. 
Cozighian) și flautul 
(Virgil Frîncu). Al

cătuirea repertoriu
lui ca și interpre
tarea sa de către o 
formație camerală, 
în spiritul atît de 
personal al muzicii 
lui J. S. Bach, se da- 
torește maestrului 
Mircea Cristescu, că
ruia îi cedăm ți 
dreptul de a trage 
primele concluzii a- 
supra acestei mani
festări :

— După o periea- 
dă în care a existat 
o preocupare pentru 
crearea unul public 
tinăr, multe filarmo
nici din țară și-au 
abandonat bunele

intenții. Programa 
de invățămînt nu 
lasă nici ea posibi
lități prea mari pro
fesorilor de muzică 
de a-și instrui elevii. 
Consider că este 
nedrept să îi lipsești 
pe tineri, de marile 
satisfacții pe care le- 
procură înțelegerea 
muzicii adevărate și 
că este eronat să le 
pretinzi să-și forme
ze singuri o cultură 
muzicală. Liceul 
„Matei Basarab“ a 
oferit un exemplu a 
ceea ce trebuie fă
cut ; profesorii au

ceava al U.T.C. a organizat la 
Stațiunea experimentală pomi
colă Fălticeni n consfătuire la 
care au participai tineri spe
cialiști și pomicultori fruntași 
din unitățile deținătoare de li
vezi. Celor peste 100 de par- 
ticipanți li s-au prezentat, de 
către cercetătorii stațiunii, atît 
probleme teoretice cit și lu
crări practice privitoare la exe
cutarea tăierilor de iarnă, a- 
plicarea normelor organizării 
muncii în pomicultură. Con
sfătuirea se înscrie intrrun ci
clu de manifestări similare pe 
care comitetul județean U.T.C. 
le-a conceput pentru perfecțio
narea profesională a tinerilor 
din agricultură. Dealtfel, spre 
sfirșitul lunii, vor avea loc con
sfătuiri și cu tinerii apicultori și 
crescători de păsări și animale 
mici.

O. MILEA

ODORHEIUL

SECUIESC:

SECVENȚE 
OBIȘNUITE »

• A fost dată în folosință can
tina Fabricii de confecții, canti
nă care deservește fetele ce 
locuiesc în căminul de nefami- 
liști. La devansarea datei inau
gurale au contribuit și benefi
ciarii, tinerele care au efectu
at sute de ore de muncă pa
triotică, executînd lucrări de 
finisaj.

• Prima serie de activiști din
tre cei de curînd promovați a 
absolvit cursurile școlii politice 
U.T.C. Momentul a fost marcat

luat inițiativa, i-au 
pregătit pe elevi în 
vederea acestor au
diții și au creat ca
drul adecvat desfă
șurării concertului. 
Filarmonica a accep
tat cu plăcere să 
cînte pentru un ase
menea public ; este 
un act de cultură pe 
care orice muzician 
este dator să-l înde
plinească.

MONICA 
ZVIRJINSCHI

Fotografiile :
O. PLECAN

de un concurs pe tema „Cel mai 
bun conducător U.T.C.“.

• S-a finalizat olimpiada pe 
teme de protecție a muncii, or
ganizată de către comitetul mu
nicipal U.T.C. pentru tinerii 
muncitori din întreprinderile o- 
rașului. La faza de masă a con
cursului au participat peste 
2 000 de uteciști. salariați ai 
Fabricii de ață. Fabricii de con
fecții, Tehnoutilaj, I.J.I.L., 
U.E.I.L., unitățile cooperației 
meșteșugărești și unitățile co
merciale.

B. MIRCEA

,A§L:
ÎN CASA ÎN CARE 

CUZA VODĂ...
220 de tineri de la liceele 

nr. 7, 4 și 2 din Iași, precum și 
cei din școlile generale nr.S, 11 
fi Centrul școlar de chimie și- 
au trăit zilele trecute primele 
clipe din viața lor de membri ai 
organizației de tineret în casa 
în care Cuza Vodă și-a trăit 
acum mai bine de un secol pri
mele clipe din viața sa de 
domnitor.

luminarea festivă de carne
te, organizată de Comitetul mu
nicipal Iași al U.T.C., în fosta 
reședință a lui Cuza Vodă, azi 
Muzeul Unirii din Iași, a avut 
un efect deosebit nu numai a- 
supra noilor membri ai organi
zației de tineret, ci și asupra nu
meroasei asistențe prezente aici 
la un spectacol omagial închinat 
Unirii de către elevii Liceului 
„Constantin Negruzzi".

I. CHIRIAC

CARTEA POLITICĂ
OPINIA PUBLICĂ 
ÎN PROCESUL 

FĂURIRII SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE 

MULTILATERAL 
DEZVOLTATE

Problematica opiniei pu
blice reține in prezent aten
ția teoreticienilor atit sub 
aspectul general al concep
tului cit și al modalităților 
practice de studiere și cu
noaștere a tendințelor ei de 
evoluție. Este ceea ce reali
zează și recenta lucrare „O- 
pinia publică în procesul 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate“, apă
rută în Editura „Dacia“ sub 
semnătura lui Aurelian Bon- 
drea. Angajîndu-se într-o 
largă dezbatere de idei, au
torul își precizează poziția 
susținînd că esența și rolul 
opiniei publice nu pot fi des
părțite de dezvoltarea eco
nomică și social-culturală, de 
lărgirea democrației socia
liste. Dintr-un proces spon
tan de respingere sau apro
bare, ea a devenit în societa
tea noastră un proces con
știent și organizat, o forță 
capabilă să influențeze în 
sens pozitiv evoluția vieții 
sociale.

Un element esențial rele
vat de autor este acela al e- 
voluției rolului opiniei pu
blice determinată de crește
rea conștiinței sociale sub 
influența ideologiei marxiste, 
în condițiile concrete ale so
cietății noastre, în perioada 
actuală, eficiența opiniei po
litice se reflectă în rezulta
tele generale obținute de co
lectivitatea socialistă în dez
voltarea economică și social- 
culturală, în lichidarea rămă
șițelor vechii societăți din 
conștiința și deprinderile oa
menilor.

Evidențiind formele con
crete de expresie a opiniei 
publice in etapa actuală de 
dezvoltare a societății noas
tre, studiul lui Aurelian 
Bondrea ni se pare a fi astfel 
extrem de util nu numai 
pentru o definire teoretică, 
ci și pentru a-i ajuta pe ci
titori să se angajeze eficient 
în largul curent al opiniei 
publice socialiste.

CR. IONESCU

La Odoreu și la Livada
în spiritul chemării adresate 

de către Comitetul județean 
Buzău al U.T.C., tuturor organi
zațiilor județene, uteciștii din 
comuna Odoreu, județul Satu- 
Mare, au hotărit să realizeze 
pină la 1 iulie obiectivele de 
muncă patriotică pe anul 1974. 
în acest sens, cei 254 de tineri 
de aici se angajează să contri
buie la : executarea unor lucrări 
de irigații pe o suprafață de 100 
hectare, Întreținerea și curățirea 
a 500 hectare pășune naturală, 
recoltarea a 300 kg plante me
dicinale, plantarea a 400 plopi 
în aliniament și a 254 pomi fruc
tiferi, întreținerea întregii su
prafețe de spații verzi etc.

Răspunzînd aceleiași chemări, 
tinerii din comuna Livada și-au 
luat angajamentul să realizeze 
obiectivele de muncă patriotică 
pe 1974 pină la 1 august. Dintre

CAMPIONII SUBTERANULUI
(Urmare din pag. I)

Uricani, clasat pe locul al trei
lea, se poate spune același lu
cru : a terminat liceul, a urmat 
școala tehnică și numai după a- 
ceea s-a încadrat în muncă, a- 
jungind intr-un (imp scurt, unul 
dintre cei mai buni mineri ai 
țării.

Bucurîndu-se de o organizare 
ireproșabilă, concursul și-a a- 
tins scopul, oferind participanți- 
lor posibilitatea de a învăța lu
cruri noi. de a face un fructuos 
schimb de experiență. Ceva i-a 
lipsit totuși concursului. Ne re
ferim la proba practică. După 
cum se exprima cineva la con
sfătuirea organizată cu acest 
prilej, există tineri care „nu se

„Ne-ar trebui
un cîntec...“

Aș vrea să văd — și n-am 
văzut niciodată — un film 
despre mare, un film româ
nesc despre mare. Marea ca 
metaforă, marea ca ființă vie, 
marea surd vuind sub stele, 
marea ca o dungă neagră și 
neliniștitoare, marea ca-n 
Fellini, dar altfel decît în Fe
llini, pentru că nicăieri ma
rea n-are același timbru și a- 
celași zbucium și aceeași 
schimbătoare culoare. Marea 
lui Fellini este propriul săti 
spirit în care agonizează ro
manii latini fi romanii renas
centiști, bolnavi de boala se
colului acesta. Marea ameri
cană este bîntuită de fantoma 
lui Moby Dick, iar marea en
gleză de cea a lui Shakes- 
peare, demiurgul. Cineaștii 
români vor să ne convingă că 
marea noastră este o apă pla- 
cid-albăstrie, în care se scal
dă turiștii și o lună de car
ton. Dar noi știm, noi ce 
bine știm, de la Ovidiu și de 
la Eminescu, cit de particular 
și împăcat cu sine vuiește 
marea noastră.

Aș vrea să văd — și n-am 
văzut niciodată — un film 
românesc în care să-mi regă
sesc cîmpia. Cîmpia română 
care nu e pustă, care nu e 
landă, care nu e preerie. Cîm
pia dintre sori, cîmpia româ
nească dintre sori, în care su
fletul se modelează clasic și 
armonios, cîmpia în care su
fletul așează verticale. Cîm
pia românească în care talpa 
caută colbul și dă de iarbă, 
și de lingă cîntec țîșnește cio- 
cîrlia ca un ecou. Cîmpia ne- 
sfîrșit liniștită, populată' de 
mari goluri de timp și de pro
fundă reculegere.

Aș vrea să văd — și n-am 
văzut niciodată — munții al
baștri așezați într-o regească 
coroană peste țară, atît de 
armonic echilibrați, îneît aș

acestea : redarea în circuitul a- 
gricol a două hectare teren, îm
pădurirea unei suprafețe de 9 
hectare și întreținerea unei su
prafețe de 8 hectare culturi silvi
ce tinere, plantarea a 500 plopi 
în aliniament, amenajarea, ex
tinderea și întreținerea a 25 hec- 
gricol a 2 hectare teren, împă
durirea unei suprafețe de 9 hec
tare spații verzi și parcuri, a- 
menajarea*  în fiecare sat aparți
nător comunei a unei baze spor
tive.

Din convorbirea avută cu to
varășa Schek Ana, președinta 
consiliului tineret sătesc a 
reieșit că acestea sînt doar pri
mele „reconsiderări" ale anga
jamentelor asumate inițial de 
către tineri. Precizare demnă 
de subliniat î

A. NICOLAE

pricep la vorbe, dar sînt maeș
tri neîntrecuți in fapte“. In 
felul cum ’eșțe conceput con
cursul. numai cu probe teore
tice, ei au mai puține șanse de 
a intra in posesia trofeului deși 
ar merita acest lucru. Ar fi 
bine ca la ediția viitoare cîști- 
gătorii să demonstreze pe viu, 
în cadrul unor probe practice, 
care sînt cei mai buni mineri. 
Și atunci nimeni nu ar avea în
drăzneala să Ic conteste meri
tele. Participanțil la consfătu
ire au propus de asemenea orga
nizarea separată a două con
cursuri, dotate cu același trofeu 
— pentru cărbune și pentru mi
nereuri — întrucît aceste două 
activități diferă foarte mult. 

tepți să auzi, din umbra lot 
măreață, răsunînd orga. Cine 
a colindat munții români fi 
nu a simțit cum viața se scur
ge din sine încet, implacabil 
și firesc, așa ca în poemul a- 
cela straniu răsărit, ca să ne 
tulbure insomniile istoriei li
terare, dintr-un sprit ce părea 
cu zborul mic: „Cobora pe 
Topolog, undeva la vale“... a- 
cela nu poartă cu sine, în 
pielea fi în carnea sa, suflet. 
Dar n-am văzut niciodată de
cît vesele excursii frumos co
lorate, cu doine de împrumut 
din cavaluri de ceară.

Ne-ar trebui un cîntec în
căpător. Ne-ar trebui un cîn
tec mare, cum cerea poetul. 
Ne-ar trebui acea cuprindere 
spre infinit și acel curaj de 
a ne privi pe noi înșine, în 
toate acestea, în rîu și în ram. 
Nu se poate pricepe alcătui
rea noastră spirituală fără a- 
ceastă deschidere spre natu
ră. Dar natura nu poți s-o 
simți fi s-o înțelegi fără a 
avea în tine, supt odată cu 
talentul, aerul vibrînd de fru
mos al acestei țări, al acestui 
pămînt. Trebuie să te apleci 
cu urechea spre pămînt și să 
asculți miorița. Trebuie să te 
apleci spre Olt, dar nu vesel 
și superficial, ci chiar cu\o f 
anume teamă, să nu auzi că- , 
țelul pămîntului tînguindu-se 
în spuma învolburată. Și dacă1, 
aparatul de filmat nu știe să 
te asculte la rîndu-i, lasă-l din 
mină. Nu ne trebuie confetti 
asupra soarelui. Nu ne trebuie 
staniol asupra stelelor. Cu o 
mină liniștită și mare cît să 
acopere liniștea străbună a a- 
cestor locuri de vis — spiri
tul român le dă la o parte, 
ca pe o muzică străină, ne- 
melodioasă și nepură.

SMARANDA JELESCU

NE VOM APROVIZIONA
DIN GRĂDINILE PROPRII

(Urmare din pag. I) 
ce la un calcul „zgîrcit“ duce 
la un plus de 5 000 tone legume. 
A doua măsură : concentrarea 
și specializarea producției. Ca 
urmare a concentrării, 25 de u- 
nități — majoritatea cooperative 
agricole de producție — cultivă 
cu legume în acest an cel puțin 50 
de hectare. în privința speciali
zării, unitățile vor avea o cul
tură de bază, executarea lucră
rilor de întreținere la o singură 
cultură fiind relativ mai sim
plă. Aceste două măsuri impor
tante odată luate, s-a trecut la 
stabilirea tehnologiilor adecvate 
Ia unitățile respective, la moda
litățile concrete de aplicare, in 
funcție de condițiile locale. O 
recentă instruire a șefilor de 
ferme și a brigadierilor, absolut 
necesară dealtfel, confirmă se
riozitatea cu care se abordează 
acest domeniu.

N-ar fi rău apoi ca la „Trofeu 
minerului“ să fie atrași și pr- 
părătorii care își aduc o impe 
tanlă contribuție la finalizai', 
producției. Sînț deziderate ale 
participanților. exprimate la 
consfătuire, care vor fi avute 
în vedere la edițiile viitoare ale 
acestui concurs care și-a ciștigat 
deja o tradiție fiind mult îndră
git de tinerii mineri.

Cîștigătorii : Locul I și cîș- 
tigătorul trofeului IOAN ALE
XANDRU NAGY — Exploata
rea mineră Nistru ; locul II : 
Gheorghe Hoțea, miner șef de 
secție la Exploatarea mineră A- 
ninoasa : locul III : NICOLAE 
CODESCU-ULICI, miner șef de 
brigadă, la Exploatarea mineră 
URICANI.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■!!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■£

ROMÂNIA-

FILM
PREZINTĂ

0 producție 
a studio

urilor

REGIA : Celino Blei
weiss.

CU : Dean Reed, Anna 
Dziadyk, Hannelore Ele- 
ner.

TÎRGUL DE IARNĂ
Tn aceste zile, In întreaga țară se desfășoară o largă acțiune 

comercială : Tirgul de iarnă.
Pină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu

cere de pină la 30% din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje și încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar cîteva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din stofă, impermeabile, costumase 
și salopete din țesături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice contextură groasă pentru adulți, ciorapi și 
șosete, căciulițe, fulare, basmale, tricotate din p.n.a., stofe 
groase, precum și cizme și ghete din înlocuitori de piele, 
și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundență cu mărfuri de sezon, cunosc in aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne și de bună 
portante economii.

Avînd In vedere faptul că 
pe o perioadă mare de timp : 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate, Ia prețuri redu.se.

calitate, realizind totodată im-

Tîrgul de iarnă se desfășoară
14 I—24 II, s-au luat măsuri ca

LA MAGAZINELE

COOPERAȚIEI DE CONSUM

I.C.S. 
„COMALIMENT" 

cu sediul în București Str. 
C. A. Rosetti nr. 5 Sectorul 1

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați cu 
buletin de București sau din 
comunele subordonate, de 
asemenea conducători auto 
care îndeplinesc condițiile 
cerute de Legea nr. 2.2, res
pectiv școala generală și 
fără antecedente penale. 
Doritorii se vor adresa la 
compartimentul personal de 

la adresa sus indicată.

COMBINATUL 
DE PRELUCRAREA 

LEMNULUI CARANSEBEȘ

Livrează prompt, fără re
parație, PAL înnobilat, în 
culori uni sau textura: (ma- 
hon, nuc, teak, stejar etc.) 
pohtru fabricarea mobilie
rului modern, mobilierului 
comercial, amenajări inte
rioare în locuințe, edificii, 
mijloace de transport.

Comenzi : C.P.l. Caranse
beș - sir. Balta Sărată nr. 1.

redu.se


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 28 IANUARIE 1974

La hidrocentrala Rm. Vîlcea:

0 NOUĂ PREMIERĂ
Pe șantierul hidrocentralei 

de la Rm. Vîlcea, s-a consu
mat o nouă premieră : lansa
rea în carcasa statorului a 
rotorului primei turbine. Des
fășurată cu 10 zile înainte de 
termen, ca urmare a avan
surilor importante realizate 
de constructori în frontul de 
lucru al monturilor. Această 
operație — dusă la bun sfir- 
șit sub coordonarea maiștri
lor Nicolae Nicolae și S. Si- 
mionescu, de echipa de men
tori a lui Iosif Mezei — cre
ează premise favorabile pen
tru îndeplinirea angajamen
tului făurarilor de lumină de 
pe Olt, a încheierii lucrărilor 
de montaj și de a pune in 
funcțiune prima turbină cu 
o putere instalată de 23 MW 
la 30 iunie în cinstea celor 
două evenimente care pola
rizează în acest an atenția și

eforturile creatoare ale în
tregului nostru popor : cea 
de-a 30-a aniversare a insu
recției naționale antifasciste 
armate și Congresul al XI- 
lea al P.C.R.

La înfăptuirea acestui o- 
biectiv, tinerii de pe șantie
rele I.C.H. Rm. Vîlcea își 
aduc o contribuție însemnată. 
Inițiativele declanșate de u- 
teciști, „Să lucrăm o zi pe 
lună în sudură cu electrozi 
economisiți“, „la fiecare ki
lometru, dig finisat 15 metri 
din economii" și „Să facem 
totul pentru folosirea cofra- 
jelor de trei ori“ — sînt me
nite să contribuie la realiza
rea unui eficient spor, la de
vansarea termenelor de pu
nere in funcțiune a noilor o- 
biective energetice.

DORU MOȚOC

CUPA
EDIȚIA FAZA IIARNĂ

Una dintre 
cele mai 
reușite 
acțiuni

u
TINERETULUI“

Duminică dimineața, membrii 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de Ivan Sa- 
moilovici Grusețki, vicepreșe
dinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainiene, au 
fost oaspeții municipiului Si
biu. Oaspeții au fost însoțiți de 
Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român din Uniunea 
interparlamentară.

în cursul dimineții, membrii 
delegației au avut o convorbire

la Consiliul Popular al județu
lui Sibiu cu Richard Winter, 
președintele consiliului.

în aceeași zi, au mai fost vi
zitate Casa de cultură a sindi
catelor, cartiere ale străvechiu
lui oraș de pe Cibin, precum și 
monumente de artă și istorice.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii India, V. K. Ahuja, 
ambasadorul acestei țări la 
București, a rostit o cuvintare 
la postul nostru de televiziune.

(Agerpres)

Festival la Miercurea Ciuc

CRONICA U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre Nicosia, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist formată din 
Gheorghe Udriștoiu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., și Mihai Ilanganu, 
prim secretar al Comitetului 
județean Suceava al U.T.C., 
care, la invitația Organizați
ei Tineretului Democrat U- 
nit (E.D.O.N.) din Cipru, va 
face o vizită in această țară.

Sîmbătă dimineață a pără
sit Capitala, indreptindu-se 
spre Dublin (Irlanda), 
delegația U.A.S.C.R., con
dusă de tovarășul Stclian 
Moțiu, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care urmează să

participe la un seminar in
ternațional pe probleme ale 
presei studențești și la reu
niunea Comitetului de pre
gătire a celei de-a 12-a în
tâlniri europene a Uniunilor 
naționale studențești. Din 
delegație mai fac parte to
varășii Dan Bîrliba, repre
zentantul U.A.S.C.R. la U.I.S., 
și Marian Papahagi. redac
tor șef al revistei studențești 
„Echinox“.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost condu
să de tovarășul Kalman 
Pusztai, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

ÎNCHEIEREA CONFERINȚE! ASOCIAȚIEI
CRESCĂTORILOR DE ALBINE

Duminică au luat sfirșit lucră
rile celei de-a IlI-a Conferințe 
a Asociației crescătorilor de 
albine.

In ultima zi au avut loc 
dezbateri privind activitatea 
organizatorică și tehnico-eco- 
nomică a asociației ; au fost 
stabilite, totodată, principalele 
obiective pentru următorii pa
tru ani. în vederea dezvoltării 
și modernizării apiculturii din 
țara noastră. Propunerile avan
sate de participanți au fost in
cluse in hotărîrea adoptată de 
Conferință privind acțiunile ce 
vor fi intreprinse in perioada 
1974—1977 pentru dezvoltarea 
apiculturii românești. Aceste ac
țiuni vizează in primul rind 
creșterea cu 250 000 a număru
lui familiilor de albine și 2,5 kg 
a producției de miere pe stup. 
Alte măsuri privesc înființarea 
de noi cercuri apicole comuna
le, orășenești, municipale și șco
lare. a cinci centre de selecție și 
creștere a măteilor și a unei în
treprinderi proprii apicole, mo
derne, precum și organizarea 
unui sector de cercetare știin
țifică.

în cadrul conferinței au fost 
înminate diplome de onoare, de 
merit și plachete jubiliare acor
date de asociație unui număr 
de 300 de apicultori fruntași.

Au fost alese apoi organele 
de conducere ale Asociației 
crescătorilor de albine pe pe
rioada 1974—1977. Președinte a 
fort reales V. Harnaj.

în încheierea lucrărilor Con
ferinței, participanții au adre
sat o telegramă Comitetului

Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care își expri
mă sentimentele de mulțumire 
și recunoștință față de condu
cerea partidului și statului pen
tru sprijinul neprețuit acordat 
dezvoltării apiculturii în țara 
noastră, conlucrării și cooperă
rii rodnice a asociației cu orga
nizații profesionale din nu
meroase țări ale lumii, reunite 
in cadrul Apimondiei.

în numele tuturor apicultori
lor, al celor care Îndrăgesc a- 
ceastă îndeletnicire cu frumoa
se tradiții populare, ne mani
festăm hotărîrea fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
a înfăptui cu cinste îndemnuri
le cuprinse in mesajul ce ne-a 
fost adresat pentru a spori 
efectivul și ffroducția apicolă, 
pentru a dubla cantitatea de 
miere pentru consumul popu
lației.

Angajamentul nostru ferm 
este să înfăptuim înainte de 
termen sarcinile ce revin Aso
ciației în actualul cincinal.

„Vă asigurăm mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — se 
arată în telegramă — de căldu
ra și trăinicia sentimentelor 
noastre, de profundul atașa
ment și devotament pentru 
marea operă pe care o înfăp- 
tuiți in fruntea partidului și 
statului nostru, pentru lupta 
neobosită dusă cu clarviziune și 
plină de strămoșească înțelep
ciune pentru înflorirea patriei 
noastre dragi, România socia
listă“.

(Agerpres)

Intr-un eventual clasament 
neoficial al fazelor municipa
le fi orășenești ale ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului“, 
capitala județului Harghita, 
orașul Miercurea-Ciuc, ar de
ține cu siguranță locul I. Re
cent a avut loc aici o mani
festare sportivă de masă de 
mare anvergură. ...Coloane fi 
grupuri de tineri se îndrep
tau spre platoul de adunare 
din fața modernei săli a pati
noarului artificial. Au fost a- 
proape 3 000 ducînd, fiecare, 
schiuri, patine, săniuțe: pro
centul majoritar l-au consti
tuit elevii școlilor de toate 
gradele din oraș (Liceele teo
retice nr. 1 și 2, Grupul școlar 
de industrializarea lemnului, 
Liceul agricol, Școala profe
sională de construcții, Școlile 
generale nr. 1, 2 și 3), dar nu 
au lipsit nici tinerii muncitori 
de la principalele unități — 
U.M.T.F., Fabrica de confec
ții, Fabrica de tricotaje. După 
ce patinatorii viteziști și gru
pa mică a concurenților la 
săniuțe (6—10 ani), totalizînd 
circa 800 de. tineri, au rămas 
în vecinătatea halei unde erau 
special amenajate pista și pîr- 
tia de concurs destinate lor, 
marea coloană s-a pus in miș
care deplasîndu-se prin par
cul din centrul orașului spre 
pîrtiile de la Șuta. Iar ceea 
ce s-a' petrecut acolo, pînă 
către orele după amiezii, ne 
îndreptățește să punem 
Miercurea-Ciucul în fruntea 
ierarhiei competițiilor care au 
avut loc în întreaga țară. 
Cîteva cuvinte despre cadru: 
locul de concurs a fost ame
najat pînă în cele mai mici 
amănunte cu 2 zile înainte; 
pe covorul alb al zăpezii au 
fost, marcate cu crenguțe de 
brad aleile : o tribună de ză
padă a dominat careul sporti
vilor ; înapoia ei, pe un brad 
înalt, a fost ridicat drapelul; 
pîrtiile de slalom și săniuțe 
erau trasate cu fanioane; 
corturi încălzite adăposteau 
tonete cu ceai; în fine

fia de amplificare, fanfara. Nu 
lipseau directorii de școli, pro
fesorii de educație fizică, re
prezentanții U.T.C., C.J.E.F.S. 
pionieri, sindicate și invăță- 
mînt, principalii organizatori, 
care printr-o colaborare per
fectă au izbutit să organizeze 
memorabila reuniune sportivă. 
In tribune, printre oaspeții de 
onoare, se afla și tovarășul 
Alexandru Szekeres, secretar 
al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R. Dar, mai îna
inte de startul propriu-zis al 
întrecerilor, precedat de cu- 
vîntul de deschidere rostit de 
tovarășul Gheorghe Pîrvules- 
cu, am țost martorii unui gest 
deosebit de frumos : elevii 
școlii generale nr. 3, unde 
ființează cercul „Micii vână
tori de munte" au primit în 
dar din partea tinerilor în 
haină ostășească, 50 de pe
rechi de schiuri. S-au dat apoi 
starturile.

— Există favoriți ? l-am 
întrebat pe profesorul de e- 
ducație fizică al Grupului 
școlar forestier, Karoly Csâ- 
szar.

— Cred că reprezentanții 
Liceului nr. 1 și cei ai Gru
pului nostru pornesc în între
cere cu cele mai apreciabile 
șanse, însă e posibil să apară 
și alți cîștigători nescontați.

în orașul nostru, în județ, șînt 
extrem de multe elemente ta
lentate pentru sporturile de 
iarnă...

Așa a și fost. Nu omitem 
însă a menționa că In afara 
talentaților campioni ai fazei 
pe oraș, mai există un buchet 
de sportivi care, la aceeași 
oră, își disputau la Lacul 
Roșu un concurs județean de 
schi. Sporturile iernii rămîn 
în actualitate și pentru urmă
toarele zile atit în Miercurea- 
Ciuc, cît și în alte localități 
din județ. In comuna Sîncră- 
ieni s-a disputat chiar în ziua 
următoare o aprigă partidă 
de hochei (Sîncrăieni-Dănești) 
echipe aflate pe locurile 2 și, 
respectiv, 3 în campionatul 
județean sătesc de hochei) pe 
patinoarul inaugurat tot a- 
tunci — o splendidă suprafață 
de gheață cu mantinele, omo
logată de F.R. Patinaj! Și, ca 
sp nu se spună că activiștii în 
probleme de sport fac nu
mai... sport de birou, s-a dis
putat și tradiționala partidă 
de hochei C.J.E.F.S.-U.T.C., 
unde miza a fost... 1 metru 
de bere (1 m. bere “ 16 sti
cle puse alături). Cam puțin 
pentru cei vreo 20 de jucă
tori, dar nu asta contează!

Fotoreportaj de 
VIOREL RABA

® Baschet
revelația sezonului

Dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor româno-arabe »

Bazate pe sentimente de sin
ceră prietenie și respect reci
proc, relațiile economice, de
venite tradiționale, dintre Ro
mânia și Statele arabe s-au dez
voltat și diversificat permanent, 
in interesul și avantajul reci
proc.

Dacă ne referim numai la 
ultimii doi ani, volumul schim
burilor comerciale romàno-ara
be a crescut de aproape două 
ori. de la 150 milioane dolari în 
anul 1971, la peste 275 milioane 
dolari in anul 1973. Printre 
principalii parteneri comerciali 
ai țării noastre figurează Egip
tul. Algeria, Iordania. Libia, 
Sudanul, Libanul, Irakul, Siria, 
Kuweitul Se dezvoltă continuu 
relațiile comerciale cu celelalte 
state arabe : Maroc, Tunisia, U- 
niunea Emiratelor Arabe, Ba- 
hrein, Republica Democratică 
Populară a Yemenului și Repu
blica Arabă Yemen, Mauritania.

Și raporturile comerciale ro- 
mâno-iordaniene cunosc de la 
an la an o dezvoltare ascen
dentă. volumul schimburilor 
inregistrind in 1973 o creștere 
de aproape 28 la sută, față de 
1972. Relațiile reciproce dintre 
cele două țări se desfășoară, 
potrivit prevederilor acordului 
comercial semnat în 1.968. în 
baza căruia țara noastră livrea
ză o serie de mărfuri solicitate 
de piața Iordaniei : conform
statisticilor oficiale date publi-

cității, România ocupă locul 13 
în comerțul exterior iordanian.

Pentru anul in curs se pre
vede ca volumul schimburilor 
cu Iordania să crească și să se 
diversifice și mai mult, contri
buind astfel la promovarea co
laborării româno-iordaniene și 
în planul cooperării economice 
și tehnice.

Totodată, importurile Româ
niei din țările arabe înregis
trează creșteri importante, ele 
dublindu-se față de 1971.

Concomitent cu lărgirea 
schimburilor de mărfuri, a avut 
și are loc o puternică dezvolta
re a cooperării economice din
tre țara noastră și țările arabe, 
lucru ce conferă un caracter 
mai profund relațiilor economi
ce reciproce. Sini de menționat, 
în primul rind. livrările româ
nești de echipamente și acor
darea de asistență tehnică pen
tru construirea de diferite fa
brici de importanță prioritară 
pentru economia acestor țări : 
linii de asamblat tractoare și 
autoturisme de teren in Egipt, 
fabrici de ciment în Irak și Li
ban, instalații pentru produce
rea fosfaților în Egipt, Siria și 
Tunisia, fabrici de sodă și acid 
sulfuric în Egipt în contul a- 
cestor livrări, România primeș
te din țările respective produse 
din nomenclatorul lor de export.

(Agerpres) ki

O catedra prin 
corespondență :

10 minute de 
GIMNASTICĂ

PE P1RTIA DE LA TOPORU
Pe pirtiaPa pirtia amenajată la marginea comunei Toporu (județul Te

leorman) »-au desfășurat întrecerile de sanie din prima etapă a 
„Cupei tineretului“, la care au participat aproape 100 de elevi 
și eleve. Concursul feminin a fost cîștigat de Ileana Prodan, 
urmată in clasament de Hermina Gheorghe, Niculina Stroe și 
Dorina Zîrna. iar la băieți pe primele locuri s-au clasat Radu 
Mănăilă, Ion Osiac, Gh. Căpățînă, Petre Ursu. Un număr mare 
de tineri au reunit și concursurile de tenis de masă și șah. Ion 
Dutan s-a dovedit cel mai bun la tenis de masă, urmat de Ion 
Iacob, Dumitru Parpaliu și Ion Vitan. în concursul de șah, pe 
primele două locuri s-au clasat Stan I. Stan și Ion Cuțurescu.

CONCURSURI ATRACTIVE
LA BUFTEA

In ultimele zile, la Buftea, au 
startul 1 000 de tineri, din 
12 asociații sportive sindi- 
și școlare în cadrul edițieicale . ,

de iarnă a „Cupei tineretului". 
Pe prim plan s-au situat con
cursurile desfășurate in sala de 
sport a Grupului școlar energe
tic, reunind peste 400 de elevi. 
Au avut loc întreceri pe. elase, 
la tenis de masă, șah și volei, 
prilejuind dispute pasionante. 
Dintre participanții la con
cursurile individuale s-au re
marcat elevii : Fănică Preda, 
Gh. Voiculescu, Aurel Bratu, 
Milțai Voiculescu, care s-au ca
lificat pentru etapa finală pe 
oraș.

O activitate frumoasă s-a des
fășurat și la Clubul pionierilor, 
unde și-au disputat întâietatea 
elevii școlilor generale, ca și la 
cluburile asociațiilor sportive 
„Cinematografia“, „Voința“ și 
„Metalul“. Elevii Școlii nr. 2 
(prof. Ion Tănase) au participat 
fa un concurs de orientare tu
ristică, în pădurea de lingă 
Buftea, avînrt în program probe 
pe categorii de vîrstă, la fete 
și băieți. In concursul feminin, 
pe primele locuri s-au clasat 
elevele Ștefania Dumitru și 
Mioara Stanciu. iar la băieți 
victoria a revenit tinerilor Ma
rian Nistor și Mihai Antojn.

M. L.

greu ?... 10 minute zilnic, 
dăruite sănătății, frumuseții I 
Iată ce vă propunem, în- 
cepînd de astăzi, prin inter
mediul rubricii noastre.

La „catedră“ ne oprim ale
gerea asupra celor mai talen
tate reprezentante ale tine
rei generații de gimnaste : 
ALINA GOREAC și ANCA 
GRIGORAȘ, două fete care 
nu demult, la Londra, au re
adus gimnasticii românești de 
performanță, după 14 ani, 5 
medalii la Campionatele eu
ropene. Nici nu se putea 
face o alegere mai nimerită. 
Alina, membră a duhului 
„Dinamo“ București, are 21 
de ani, iar Anca, legitimată 
la „Flacăra“ Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, nici 17 ani.

Cît privește dozarea, repe
tările, dificultatea exerciți- 
ilor, — acestea, ca și cele 
care vor urma — le puteți 
scrie talentatelor sportive prin 
intermediul nostru. Nu ne 
gindim, nici pe departe, la 
introducerea elementelor de 
dificultate— o „joacă“ pentru 
cele două tinere gimnaste ; 
ne gindim doar la sănătatea 
și frumusețea dumneavoas
tră. Iată de ce doar 10 minu
te de gimnastică nu ni se 
pare a fi nici mult, nici 
greu...

EXERCIȚIUL NR. 1
Din stând, picioarele de

părtate, brațele lateral, tre
cerea centrului de greutate 
prin jumătăți de fandare, de 
pe un picior pe altul : (4X8 
repetări) ; cu brațele pe șold, 
fandare completă, cu treceri 
fără ridicarea trunchiului 
(2X8 repetări).de meci, semnificații de liniște pentru sportivii .din Calea Plev- 

nei. Ei aveau, intr-adevăr, un golaveraj superior Înainte de par
tida finală, însă nu într-atît de net favorabil incit să-i scutească 
de emoții chiar și în caz de pierdere. Șansele dinamoviștilor nu 
erau excluse : ar fi fost suficientă o victorie la 4 goluri dife
rență pentru ca întreg rezultatul unui campionat să fi fost altul...

Dinamo a atacat furibund în prima repriză (0—0) dar de Netedu 
nu s-a putut trece. în repriza mijlocie, ei izbutesc un gol prin 
Tureanu 1—0. Majorarea se produce in ultima treime a timpului 
total de joc (minutul 48) și este datorată lui Pană. Se conturau 
speranțe ? Nu, fiindcă steliștii reduc din handicap profitind de 
slăbirea tempoului (!) alb-roșiilor tocmai in final și iși adjudecă 
titlul la golaverj in meciuri directe (17—14).

în partida pentru locurile III—IV, S. C. Miercurea-Ciuc — „Du
nărea“ Galați : 4—1 (1—0 ; 2—0 ; 1—1) rezultat care aduce hoche- 
iștilor din județul Harghita o meritorie medalie de bronz.

V. R.

A 14-a etapă a diviziei A de baschet s-a 
cu derbiul dintre formațiile feminine Voința 
și I.E.F.S. (locul 3). care promitea o întrecere atractivă, ținind 
seama că acestea veneau după o serie de victorii remarcabile și 
câ se află in disputa pentru ..șefie“, alături de campioana de 
anul trecut, Politehnica București. în bună măsură, derbiul a- 
cestei etape a corespuns așteptărilor. Am asistat la un joc di
namic, cu multe acțiuni purtate intr-un tempo rapid, dar și cu 
unele greșeli tehnice din partea ambelor echipe, ceea ce a făcut 
ca tabela de marcaj să indice un scor ștrins pînă la final. Ti
nerele baschetbaliste de la „Voința“ au repurtat o nouă victo
rie, cu 59—56. Astfel, „elevele" antrenorului Marian Strugaru 
au trecut pe primul loc in clasament, cu 27 de puncte, urmate 
de Politehnica, cu 25 de puncte, însă cu un joc mai puțin 
(meciul din această etapă, cu Rapid, s-a amînat). Studentele de 
la Universitatea Iași au obținut o victorie în deplasare, dispu- 
nind de Constructorul București cu 80—76, după prelungiri. Din 
programul de ieri, au reținut atenția meciurile masculine 
Steaua — Universitatea Timișoara și Dinamo — I.E.F.S., formații 
situate în prima parte a clasamentului. Studenții timișoreni, cu 
Minius. Czmor și Mănăilă în vervă de joc. au opus o dirză re
zistență formației militare, lipsită de aportul lui Oczelak (sus
pendat pe două etaoe) și Savu (accidentat). Steaua a cîștigat la 
limită, cu 83—81 (46—45), iar dinamoviștii au dispus cu scorul 
de 108—67 și se mențin pe prima poziție în clasament. I.C.H.F. 
a Întrecut cu 97—71 pe C.S.U. Galați. (M. LERESCU).

inaugurat sîmbătă, 
București (locul 2) EXERCIȚIUL NR. 2

Stînd pe genunchi, brațele 
lateral, in extensie, braț la 
picior opus. Mișcare amplă 
(2X8 repetări) ; idem, cu un 
picior ridicat (2X8 repetări).

Spicuiri din programul
internațional

Pînă la reluarea campionatului diviziei naționale a mai rămas 
aproape o lună de zile. Divizionarele sint in plină activitate 
post-competițională, cu pregătiri asidue. La riridul lor. jucătorii 
selecționați, în echipa reprezentativă a țării iși intensifică pre
gătirile sub conducerea cuplului de antrenori P. Cosmanescu — 
V. Irimescu.

Să consemnăm cîteva amănunte din programul echipei noastre 
naționale. Pe data de 3 martie, la Casablanca, in cadrul Cam
pionatului european F.I.R.A., România va întilni reprezentativa 
Marocului. în 14 aprilie, la Sibiu, intr-un meci amical, XV-le 
României va primi replica naționalei Poloniei, ca apoi, la 19 
mai, in orașul de pe Bega, Timișoara, România să înfrunte un 
adversar ce se anunță în plină ascendență, naționala Spaniei. 
In luna august, este programat un meci amical între România 
și U.R.S.S., iar in octombrie oaspeți ai țării noastre vor fi 
rugbiștii din R. F. a Germaniei. Luna noiembrie, are in program 
tradiționala partidă România — Franța, întîlnire oficială din ca
drul campionatului european F.I.R.A.

Agenda mai cuprinde numeroase turnee ale echipelor din di
vizia A și B. Cea mai grăbită pare a fi echipa constănțeană 
Farul, care, între 9—18 februarie, va întreprinde un turneu de 
patru jocuri in Țara Galilor.

• în sferturile de finală ale 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei 
de la Praga multipla campioană 
a României Maria Alexandru a 
învins-o cu scorul de 3—0 pe 
cehoslovaca Ridlova. în semi
finale, Maria Alexandru a ciști- 
gat cu 3—1 jocul cu 
Ann Krist Kelmann și 
tilni in finală pe 
Judit. Magos.

• Stadionul Giulești 
pitală a găzduit ieri dimineață 
meciul amical de fotbal dintre 
echipele bucureștene Rapid și 
Progresul. Victoria a revenit cu 
scorul de 2—1 (1—0) formației 
Progresul.

Cele două goluri ale învingă
torilor au fost înscrise de Ma- 
nole. Pentru Rapid a marcat 
Dumitriu II.

SĂ CONSTRUIM BAZE SIMPLE

suedeza 
o va în- 
maghiara

din Ca-

(Urmare din pag. I) 
și nr. 8 — și-au bituminizat și 
chiar împrejmuit amenajările. 
Bicazul ocupă și el un loc frun
taș în „clasamentul“ bazelor 
sportive ale județului. La Școa
la de șoferi profesioniști, unde 
însuși directorul este un pasio
nat iubitor al sportului și edu
cației fizice, sînt asigurate toate 
condițiile materiale necesare bu
nei desfășurări a activității în 
cadrul a 5 discipline. Se poale 
vorbi, in continuare, despre ame
najările din Tg. Neamț, și chiar 
despre numeroase comune : Să- 
băoani, cu sală de sport încălzi
tă și bază sportivă model reali
zată prin munca patriotică a ce
lor peste 1 500 de tineri, Bor- 
lești, Poienari. Se înțelege, exis- 
tînd terenurile și bazele nece
sare. și activitatea sportivă de 
masă a cunoscut un reviri
ment apreciabil. Ne gindim nu 
atit la competițiile calendarului 
centralizat cit, mai ales, la 
frecvența întilnirilor „de casă“, 
la acele competiții locale, pro
prii, prin care, de fapt, se poate 
evalua real măsura in care fac
torii însărcinați cu responsabili
tăți concrete — ne gindim la or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive — pun în aplicare pre
vederile Hotăririi de partid pri
vind dezvoltarea și diversifica
rea activității sportive. Dar nu 
un bilanț al rezultatelor sau o 
inventariere a bazelor sportive

• Hochei
STEAUACampioana țării

Deși a pierdut la limită derby-ul în fața dinamoviștilor bucu- 
reșteni (1—2), Steaua a izbutit să-și adjudece titlul in cea mai 
importantă competiție internă a hocheiului nostru, campionatul 
național. S-ar putea crede că acest paradox — a cuceri titlul 
chiar in urma unui rezultat dezavantajos —.ar fi avut, înainte GABRIEL FLOREA

EXERCIȚIUL NR. 3
Trecerea unui picior, per

fect intins, peste speteaza 
scaunului, cu brațele lateral 
(alternativ, 2X8 repetări).

din județul Neamț intenționăm 
să facem. Ni se pare nepotrivit 
și departe 
faptul că 
nuri, baze 
tinerii nu 
cesul.

La Piatra Neamț, patrimoniul 
bazelor sportive municipale s-a 
îmbogățit. Pe lingă terenurile 
„Spartac“ și „Voința“ au mai a- 
părut stadionul și frumoasa Sală 
a sporturilor de pe strada Ștefan 
cel Mare. Se înțelege, activitatea 
sportivă de performanță a fost 
beneficiarul direct. Care este a- 
ceasta ? în mare, ea se rezumă 
la echipa de volei fete și forma
ția „Ceahlăul“,' divizionară B la 
fotbal. Dacă mai adăugăm și 
cele două echipe de handbal 
ale Școlii sportive, am încheiat, 
de fapt, lista sportivilor care 
acum, în sezonul rece, au acces 
la pregătire in sala de sport nu
mărul unu a județului, iar vara, 
pe gazonul prețios al stadionu
lui. Atit. Aceasta o decide di
rect, din punct de vedere admi
nistrativ, Clubul sportiv „Cea
hlăul“, devenit „proprietar“ al 
principalelor amenajări. Tot în 
sfera sportului pietrean (de per
formanță) mai intră și alte 5 
diferite echipe divizionare care 
nu se pot pregăti în sala res
pectivă. De la zona aceasta mai 
încolo, marea grupare a celor 
peste 18 000 de tineri de toate 
categoriile din municipiu, care

de spiritul Hotăririi 
pe principalele tere- 
și amenajări sportive 
au încă asigurat ac-

desfășoară după posibilități o 
meritorie activitate sportivă de 
masă, nici nu poate fi adusă vor
ba in aceste condiții. Instituind 
un monopol asupra principalelor 
baze sportive municipale, cu 
larga Îngăduință a C.J.E.F.S., 
Clubul sportiv „Ceahlăul“ se în
grijește numai de formațiile pro
prii — care pe planul perfor
manței, de ce să n-o spunem, 
nu strălucesc deloc — și din 
motor al activității sportive pie- 
trene, care ar trebui să acorde 
cel mai larg sprijin echipelor di
vizionare în totalitate ca și ori
cărei asociații sportive, inclusiv 
mișcării sportive de masă locale, 
tinde tot mai mult să frineze 
activitatea sportivă. Este cunos
cut, încă de anul trecut, exem
plul unor mari cluburi din Ca
pitală (Dinamo. Steaua, Progre
sul, Rapid) ca și din țară, care, 
dind curs practic indicațiilor cu
prinse în Hotărire, au pus la 
dispoziția tinerilor și activității 
lor sportive de masă, terenuri, 
săli și baze de primă importan
tă, chiar și specialiști reputat! 
care să-i îndrume. S-au găsit, 
adică, soluții pentru ca pe lingă 
activitatea sportivă de perfor
manță. deosebit de încărcată, să 
se asigure și accesul celor dor
nici de a practica mișcarea și 
exercițiul fizic. La Piatra Neamț, 
iată, așa ceva nu se poate ! Ma
rea sală din strada Ștefan cel 
Mare, nu are prevăzut în pro-

gramul unei întregi săptămîni 
nici măcar o singură „fereastră“ 
de o oră in care să se permită 
accesul vreunui colectiv oareca
re, dornic să-și desfășoare vreo 
fază finală a unei întreceri 
sportive de masă.

Clubul sportiv „Ceahlăul“ a 
stabilit aceasta ! C.J.E.F.S., or
ganul ierarhic superior, a „omo
logat“ intransigența proprietaru
lui de baze sportive municipale 
și așa, iată că o serie de tere
nuri complexe au ajuns sub la
căt in ce-i privește pe tineri. 
O singură dată pe an, și atunci 
cu destule intervenții, abia dacă 
s-a permis o finală județeană 
organizată de U.T.C. „Se strică 
gazonul" — este refrenul preșe
dintelui de club, Vitali Dimitriu. 
Lesne de închipuit că dacă o 
asociație sportivă oarecare — nu 
vorbim de una mai mare pre
cum „Relonul“ Săvinești, care 
nu are literalmente nici o po
sibilitate să-și pregătească vreu
na din cele 3 formații diviziona
re și totuși este mai bine situat 
decit C. S. „Ceahlăul“ cu sala și 
terenul lui cu tot —. ar îndrăzni 
să ceară sala pentru o finală 
oarecare, ar fi tratat cel puțin 
cu... zîmbete de superioritate. 
Dată fiind optica C.J.E.F.S., de 
„ocrotire“ a bazelor sportive 
complexe aflate sub lacăt, și la 
Bicaz întîlnim manifestări simi
lare. „Pe terenul echipei „Ci
mentul“ nu are ce căuta decit

echipa „Cimentul“ — se lamen
tează administratorul de acolo. 
Așa s-a făcut că o finală a cen
trelor de comune Ia fotbal n-a 
mai avut loc, deși sătenii din 
Borca și Tașca au venit la Bi
caz, degeaba pină la urmă, cale 
de 70 de km ! Și la Bicaz, desi
gur. „se strică gazonul“...

Dar este timpul, și cazul, să 
se înțeleagă exact că bazele 
sportive complexe nu sînt 
ale unui proprietar anume. 
Unicul lor stăpîn sînt ti
nerii, cei pentru care, de 
altfel, acestea au fost construite. 
Și tineri înseamnă, deopotrivă, 
sportivii de performanță, vîrfu- 
rile, ca și cei mulți, marea 
masă cu aspirația ei firească 
spre mișcare și exerciții fizice. 
Și aceștia din urmă, cei mai 
mulți, au drepturi egale de folo
sință. își construiesc ei, ce-i 
drept, micile lor terenuri și 
baze sportive simple după ne
voi, dar nu este firesc ca și a- 
menajările complexe, destinate 
dealtfel tot lor, să stea închise 
sub cheie. Mai ales că acum 
marile competiții ce li se adre
sează — „Cupa tineretului“ este 
un prim exemplu — necesită in 
etapele superioare și un cadru 
de desfășurare corespunzător. 
Activitatea sportivă de masă, 
bine organizată și cuprinzătoare, 
cu scopul și efectele ei ce nu 
mai trebuie demonstrate, iși 
merită liberul acces pe orice 
bază sportivă, de orice rang, de 
oriunde. Nici un „gazon“ și 
nici un „parchet“ nu sînt prea 
prețioase pentru aceasta. Cînd 
se va înțelege și la Piatra 
Neamț un astfel de adevăr ?

EXERCIȚIUL NR. 4
Din culcat înapoi, brațele 

și picioarele sus in echer. 
Forfecare simultan, braț și 
picior de aceeași parte (4X8 
repetări).

EXERCIȚIUL NR. 5
Din culcat înapoi, cu vir- 

furile picioarelor sub margi
nea unei mobile, brațele in 
prelungirea corpului, ridicări 
Ia 90 de grade cu brațele 
înainte (2X8 repetări).

EXERCIȚIUL NR. 6 
încheiere. Din stând, bra

țele pe șold, săritură ca min
gea cu genunchii sus. (2X8 
repetări).

Indicații : Fereastra des
chisă, inspirații-expirații 
profunde, în final.

Ilustrații de : 
ȘTEFAN COCIOABA



Cm dreaptă a 
încercatului Vietnam
Un an de la 
acordului de

semnarea 
la Paris

A trecut un an de cind pe malurile Senei, în Avenue Kle- 
ber, se semna acordul destinat să pună capăt războiului din 
Vietnam. La capătul textului elaborat într-o negociere pre
lungită — întreruptă uneori, de valurile de bombe care înmul
țeau ruinele și mormintele din așezările vietnameze — s-au 
așternut semnăturile protagoniștilor evenimentului. A fost o 
ceremonie sobră pe care pelicula o va păstra pentru cronica 
timpului. Dar acordul de la Paris însemna o biruință a rațiu
nii, o răsunătoare victorie a încercatului popor vietnamez care 
nu și-a precupețit jertfele pentru a apăra o cauză justă, 
libertatea și ființa sa națională, dreptul de a-și decide desti
nul potrivit voinței sale suverane. S-au scris nenumărate pa
gini despre eroismul vietnamezilor și, fără îndoială, puterea 
de sacrificiu a acestui popor va rămîne o pildă peste care 
scurgerea vremii nu va putea așterne uitarea. Acolo, in 
îndepărtatul Vietnam, s-a demonstrat în mod incontestabil 
că un popor, indiferent de dimensiunile sale, poate să În
frunte cu succes o mașină de război perfecționată atunci 
cind este animat de hotărirea fermă de a-și apăra drepturile 
sale sacre.

Acordul de la Paris a fost primit cu firească speranță dar 
și cu înțelegerea multiplelor dificultăți pe care le presupune 
reglementarea unui dosar complex provenit dintr-un război 
îndelungat. Bilanțul celor 12 luni indică, desigur certe schim
bări. Pentru prima oară, după 115 ani, pe pămintul vietnamez 
nu se mai găsesc trupe străine. Este un eveniment major 
cu profunde semnificații politice. Războiul a luat sfirșit — 
s-a pus capăt bombardamentelor, au fost distruse minele 
plasate în apele teritoriale ale R.D. Vietnam. S-a procedat 
la un schimb de prizonieri. Dar, din păcate, o serie de stipu
lații precise ale acordului n-au fost îndeplinite și cauza este 
una singură : atitudinea saigoneză. Populația sud-vietnameză 
eare trebuia să aibă putința revenirii la o viață normală, 
pașnică, sub auspiciile reconcilierii și concordiei naționale 
trăiește încă în condiții de război. Tunurile n-au tăcut în a- 
ceastă parte a Vietnamului și singele continuă să curgă. Mii 
de oameni și-au pierdut viața ca urmare a provocărilor ne
încetate Ia care recurge Saigonul. Trupele lui Thieu au des
fășurat ample operațiuni militare împotriva zonei eliberate, 
violind în modul cel mai brutal prevederile acordului sem
nat în Avenue Kleber. „Operațiunile de pacificare“ nu sint 
altceva decit acte de război care tind să modifice situația 
existentă în momentul în care a intervenit încetarea focului. 
Acțiunile militare sint însoțite de un val represiv fără pre
cedent, de înăbușirea revendicărilor democratice ale popu
lației. Zeci și sute de mii de prizonieri politici se găsesc în 
temnițele saigoneze. Dialogul celor două părți sud-vietnameze 
este blocat prin obstrucționismul Administrației de Ia Saigon.

Republica Democrată Vietnam și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au respectat cu 
strictețe și au executat scrupulos prevederile acordului de la 
Paris. Poziția constructivă adoptată în toate împrejurările de 
către R. D. Vietnam și de G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de sud și-a găsit expresie în propunerile realiste formulate, 
in inițiativele menite să ducă la o pace durabilă în această 
parte a lumii. Guvernul Revoluționar Provizoriu, singurul 
reprezentant autentic al populației Vietnamului de sud, men
ționa, într-o declarație dată publicității în aceste zile, efor
turile pe care le depune pentru aplicarea serioasă a acoru- 
lui de la Paris, restabilirea unei păci adevărate, pentru a 
crea condițiile favorabile formării neîntîrziate a Consiliului 
național al reconcilierii și înțelegerii naționale din trei com
ponente egale și a pregăti calea in vederea alegerilor gene
rale intr-adevăr libere și democratice, asigunnd populației 
sud-vietnameze dreptul la autodeterminare stipulat prin do
cumentul semnat in capitala Franței.

Problema esențială în acest moment este aceea de a se pune 
Imediat capăt violării acordului de Ia Paris de către Admi
nistrația saigoneză. Perpetuarea situației încordate existente 
in Vietnamul de sud nu poate să favorizeze procesul evolu
ției pașnice preconizat prin acordul semnat cu un an în urmă 
la Paris.

Opinia publică din țara noastră — care a sprijinit și spri
jină in mod ferm, pe toate planurile, cauza dreaptă a po
porului vietnamez — se pronunță energic pentru respectarea 
acordului de la Paris, pentru aplicarea lui integrală, susține 
activ eforturile poporului vietnamez în consolidarea păcii și 
reconstrucția pașnică, pentru dezvoltarea sa de sine stătă
toare pe calea progresului economic și social. Avem certitu
dinea că idealurile nobile care animă încercatul popor al 
Vietnamului vor birui, chiar dacă pe drumul spre victoria 
finală nu lipsesc dificultățile.

EUGENIU OBREA

fANilMMK
în cursul verii acestui 

an - relatează co
respondentul agenției 
FRANCE PRESSE din ca
pitala Senegalului - Da
karul va deveni cartierul 
general al celei mai mari 
operațiuni de cercetări 
meteorologice desfășu
rate vreodată.

imp de o sută de 
zile, din iulie pină 
la începutul Iui oc
tombrie, vor fi stu
diate prin cele mai 
variate și mai mo

derne mijloace, mișcările ma
selor de aer, structurile siste
melor de nori etc. in interi
orul unei zone de peste jumă
tate de 
trați in 
sud de
Această
din așa 
bală a
(G.A.T.E.) care, la rindul ei, se 
inscrie în programul de cerce
tări globale atmosferice, cunos
cute sub denumirea de „Global 
atmospheric research project“ 
(G.A.R.P.), pus la punct de Or
ganizația Meteorologică Mon
dială (O.M.M.)

milion de kilometri pă- 
Atlanticul Oriental, la 

insulele Capului Verde, 
operațiune face parte 
numita experiență glo- 

zonei tropicale atlantice

LUNI, U IANUARIE 1974

CIDUL : Patria (ora 9).
TRECĂTOARELE IUBIRI — 

Gala filmului românesc : Patria 
(ora 20).

DIN VIATA UNUI PIERDE- 
VARĂ : Central (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30).

VINTUL CĂLĂTORIILOR : Doi
na (orele 11,15; 13.30; 17,45; 20).

INSULA MISTERIOASĂ : Lu
ceafărul (orele 8.30; 11; 13,30: 16; 
18,30; 21), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30), Modern (orele 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21).

JUDO : Sala Palatului (orele 
17,15; 20). Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Melodia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

IORDANIA

in

R. r. CHINEZA. — Studenți de la Facultatea de geografie din Sanhai în timpul unor ore 
laborator.

RW WS’M
r Ï' 4l «O Regatul Hașemit al 

daniei ocupă un teritoriu 
dominat de vaste întinderi 
de deșert, semideșert și po
diș, populat de 2,5 milioa
ne locuitori. Solul arid, ve
rile toride, cu precipitații 
puține, au constituit vreme 
îndelungată principala pro
blemă cu care a fost con
fruntată populația acestui 
stat, pînă nu de mult for
țată la veșnica deplasare în 
căutarea hranei pentru vite,

Odată cu dobîndirea in
dependenței de stat, cu un 
sfert de secol în urmă, Ior
dania s-a înscris pe calea 
transformărilor economice, 
sociale și culturale, obținînd 
succese însemnate în acjiu- 
nea de dezvoltare a țarii, 
de învingere a vicisitudinii 
condițiilor naturale și a stă
rii de înapoiere economică 
în care se afla la ora 
dependenței.

O expresie elocventă 
progresului înregistrat 
ultimul timp este faptul

devărafe capitale. în peisa
jul dominat odinioară nu
mai de siluetele cămilelor 
beduinilor nomazi și de cor
turile desfășurate de aceștia 
la locurile de popas au a- 
părut în anii din urmă pro
filurile industriei : coloanele

OSTILITATEA 
ALEGĂTORILOR

BRITANICI
FATA DE C.E.E

cu 
că

• ALEGĂTORII BRITA
NICI, indiferent de orienta
rea preferințelor lor spre 
unul sau spre altul dintre 
partidele politice, sint din ce 
in ce mai ostili față de par
ticiparea Marii Britanii la 
Piața comună, arată un son
daj de opinie realizat de in
stitutul „Louis Harris“. Re
zultatele, publicate de ziarul 
„Daily Express“, arată că 51 
lă sută dintre cetățenii 
drept de vot apreciază
intrarea Marii Britanii în 
C.E.E. nu constituie o hotă- 
rîre bună, 12 la sută o apre
ciază ca potrivită, 37 la sută 
refuzînd să se pronunțe. 
Același sondaj a constatat că 
24 la sută dintre cei intero- 
gați se pronunță în favoarea 
unei retrageri totale din 
Piața comună, 26 — pentru 
menținerea țării în comuni
tate, 42 la sută apreciază că 
prevederile tratatului de ade
rare ar trebui renegociate, 
numai 8 Ia sută sint „fără 
opinie“.

Operațiunea
G. A. T. E.“

Un amplu program internațional de cercetări 
meteorologice

Intr-un interviu acordat a- 
genției FRANCE PRESSE, unul 
din directorii O.M.M., Hessam 
Taba a precizat că o flotă in
ternațională de 38 de vase de 
cercetare, special echipate, vor 
lua poziție în interiorul unui 
poligon maritim situat in vasta 
zonă amintită pentru a parti
cipa la programul amplu de cer
cetări. 13 mari avioane-labo- 
rator puse la dispoziție de mai 
multe țări, avioane care iși vor 
avea baza pe aeroportul Dakar 
Yoff, vor efectua zboruri dea
supra zonei cercetate. Simultan, 
un satelit experimental ameri
can, special lansat va măsura in 
tot cursul programului G.A.T.E. 
umiditatea la suprafața solului, 
transmițind, totodată, date ști
ințifice asupra norilor, asupra 
profilului de temperaturi etc. 
La aeroportul Dakar Yoff sint, 
dealtfel, în curs de instalare 
de pe acum două stațiuni de re- 
cepționare a datelor de la sa
teliți, stațiuni ce vor fi adăpos
tite într-o clădire special con
struită. Una dintre aceste sta
țiuni va recepționa informațiile 
transmise de satelitul meteoro
logic staționar american, cea 
de-a doua urmînd să recepțio
neze datele altor sateliți meteo. 
Pe de altă parte, datele științi
fice provenind de la stațiile de 
observație (baloane meteo, avi- 
oane-laborator, vapoare) răspîn- 
dite de-a lungul Atlanticului 
tropical pînă la litoralul Ame
rică centrale și de sud, vor fi 
transmise centrului de la Dakar

prin satelitul de comunicații 
Intelsat 4.

Obiectivul general al expe
rienței G.A.T.E. — se relevă la 
sediul O.M.M. de la Geneva — 
este de a se cunoaște și înțe
lege mai bine mișcările maselor 
de aer pe scară mică, medie și 
mare, structurile formațiilor de 
nori, transferurile verticale de 
căldură și umiditate care se 
produc în zone intertropicale. O 
mai bună cunoaștere a acestor 
fenomene și mecanisme meteo
rologice ar permite o prognoză 
mai exactă a timpului pe o săp- 
tămină și chiar mai mult, nu 
numai în zonele tropicale, ci și 
mult în afara acestora. Cunoaș
terea acestor mecanisme și a 
consecințelor lor precise — a- 
firmă specialiștii — este indis
pensabilă dacă dorim să se a- 
jungă, în perspectivă, la aseme
nea performanțe cum ar fi, de 
pildă, provocarea polilor pe cale 
artificială în perioadele de se
cetă.

Se prevede că datele complete 
ale programului G.A.T.E. vor fi 
disponibile comunității științi
fice internaționale in termen de 
12 pină la 18 luni de la înche
ierea cercetărilor, adică la sfîr- 
șitul anului 1975 sau la începu
tul lui 1976. Date parțiale vor 
fi însă cunoscute mai devreme, 
probabil la sfirșitul anului in 
curs.

Rămîne. deci, să sperăm că 
programul G.A.T.E. va aduce o 
bogată recoltă de date și cu
noștințe pentru progresul me
teorologiei.

ORIENTUL APROPIAT

Dezangajarea trupelor decurge
conform planului

18,15; 20,30). Gloria (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30)

ZĂPADA FIERBINTE : înfră
țirea (orele 16; 18; 20).

MISINEA SECRETĂ A MAIO
RULUI COOK : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30). Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PUTEREA $1 ADEVĂRUL : Dru
mul Sării (orele 15.30; 19).

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA : Giulești (orele 15,30; 18;
20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE 6 
Bucegi (orele 16; 18; 20).

11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30), Au-
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15). Flamura (orele 9;
11,15; 13,30 ; 16; 18.15; 20,30). Volga
(orele 9; 11,15; 13,30 ; 15,45; 18;
20.15).

JOE KIDD : Victoria (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30). Bu-
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, că eva
cuarea trupelor israeliene de 
pe malul vestic al Canalului 
Suez se desfășoară în conformi
tate cu planul de îndeplinire a 
acordului de dezangajare a tru
pelor. Ultimul soldat israelian 
urmează să părăsească sectorul 
Adabiya-Suez luni la amiază. 
Pozițiile vor fi preluate de că
tre reprezentanții O.N.U. ur
mînd ca, șase ore mai tîrziu zo
nele evacuate să fie predate 
forțelor armate egiptene.

Un purtător, de cuvînt al ar
matei egiptene, citat de agenția 
M.E.N., a anunțat că șoseaua 
Cairo-Suez va fi redeschisă tra
ficului civil marți, accesul spre 
orașul Suez fiind permis pe bază 
de autorizație specială.

După cum relatează agenda 
M.E.N., Comitetul din Suez al 
Uniunii Socialiste Arabe și un 
grup special desemnat de Comi
tetul Central al Uniunii Socia-

liste Arabe examinează o serie 
de măsuri în vederea normaliză
rii situației în orașul Suez și . 
întoarcerii populației civile, în 
primul rind pentru asigurarea 
condițiilor de locuit, aprovizio
narea cu alimente și asigurarea 
de locuri de muncă pentru re- 
fugiați.

a 
în 

. . că
ponderea populației noma
de nu mai reprezintă as
tăzi decit aproximativ zece 
la sută din total. Ammanul, 
care la începutul acestui 
secol nu era decit un mic 
sat, a devenit un oraș cu 
peste o jumătate de milion 
de locuitori, care-;i surprin
de vizitatorii atît prin as
pectul modern și în același 
timp plăcut, cît și prin uni
tățile economice și așeză- 
mintele sale culturale : fa
brica de ciment, întreprin
derile industriale textile și 
agroalimentare, școlile și 
colegiile sale, Institutul teh
nic, Universitatea națională 
de la Jubaiha, Muzeul ar
heologic și cel islamic etc. 
îi conferă atributele unei a-

ne, urmînd să crească în 
continuare în ritm accelerat. 
Pe lingă fosfați, Iordania 
produce și exportă, de ase
menea, produse textile, piei 
și țigarete.

Principalele eforturi se în
dreaptă în prezent spre 
dezvoltarea în continuare a 
industriei, precum și spre 
fertilizarea zonelor de se- 
mideșert și diversificarea 
producției agricole. Opt în
treprinderi de mare capaci
tate, printre care o uzină 
de țevi de oțel, se află în 
curs de construcție - parte 
importantă a actualului plan 
trienal (1973-1975) de dez- 

— j economiei. Sini

Turneul 
premierului 
australian

Premierul australian, Gough 
Whitlam, începe, luni, un tur
neu de două săptămîni în Mala- 
yezia, Tailanda, Laos, Birmania, 
Singapore și Filipine, cu inten
ția de a stabili și întări con
tacte personale cu liderii aces
tor țări. De un an, de cind de
ține mandatul de premier (pri
mul șef de guvern laburist din 
ultimii 23 de ani), Whitlam a 
operat o serie de schimbări în 
politica externă a Australiei, 
cum ar fi stabilirea de relații 
diplomatice cu R. P. Chineză și 
R. D. Vietnam, retragerea tru
pelor australiene din Asia. El a 
jucat un rol important în ac
țiunile întreprinse de laburiști 
pentru a schimba ' L.
politica externă de pe alianța 
militară S.E.A.T.O., pe coope
rarea economică și progresul 
social al țărilor din regiune. Po
litica sa externă a fost accep
tată și de partidele din opoziție, 
ceea ce face ca el să pornească 
în turneu cu încrederea că a- 
ceastă politică externă nu va 
mai putea fi folosită de opoziție 
împotriva guvernului laburist 
— apreciază agenția Reuter.

In Laos, Whitlam se va în- 
tîlni atît cu prințul Suvanna 
Fuma, șeful guvernului de la 
Vientiane, 
Sufanuvong, 
al

accentul in

cît și cu prințul 
președintele C.C. 

Frontului Patriotic Laoțian.

zvelte ale rafinăriei de pe
trol de la Zarka (centru ur
ban cu aproape 200 000 de 
locuitori), ale macaralelor 
portului Akaba, ale hotelu
rilor moderne din orașele 
iordaniene vizitate de 
număr din ce în ce mai 
re de turiști.

Extracția fosfaților, 
mai importantă bogăție 
turală a Iordaniei (zăcămin
te apreciate la circa un mi
liard de tone) a cunoscut o 
puternică dezvoltare. Anul 
trecut, producția de fosfați 
a depășit un milion de to-

un 
ma-

cea 
na-

volta re a 
prevăzute, de asemenea, 
importante lucrări hidroe
nergetice și de irigații, prin
tre care se numără și bara
jul „Regele Talal", de pe 
rîul Al Zarka. Cu o înălți
me de 96 de metri, acesta 
va crea un lac de acumula
re cu o capacitate de 52 
milioane de metri cubi. Pri
ma fază de construcție la 
acest obiectiv, atît de im
portant în ofensiva împotri
va deșertului, a fost deja 
încheiată.

Pe plan extern, Iordania 
promovează o politică de 
alianță și colaborare cu ce
lelalte țări arabe. în același 
timp, Iordania întreține și 
dezvoltă relații cu nume
roase alte state ale lumii. 
Fundate pe stimă și respect 
reciproc, relațiile de coope
rare. dintre România și Ior
dania cunosc, în contextul 
general al relațiilor priete
nești românorarabe, o dez
voltare continuă pe cele 
mai diverse planuri.

BAZIL ȘTEFAN

FRANȚA. - Vedere aeriană a noului aeroport „Charles de 
Gaulle" de la Roissy-en-France, care va fi inaugurat în luna 
martie.

Bun venit Maiestății Sale, 
regele Hussein Ibn ïalal

>

al Iordaniei!
(Urmare din pag. I)

inițiativele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în direcția unor ac
țiuni care să asigure o regle
mentare constructivă, pașnică și 
trainică a situației din această 
parte a lumii. Opinia publică 
din România a primit cu satis
facție vestea acordului dintre 
Egipt și Israel asupra dezanga
jării și separării forțelor lor 
militare, considerînd că aceasta 
reprezintă un prim pas construc
tiv pe calea statornicirii păcii în 
Orientul Apropiat. Desigur, so
luționarea trainică a conflictu
lui din această zonă face absolut 
necesare noi înțelegeri, noi efor
turi de natură să înlăture pro
blemele complexe rezultate din 
îndelungata confruntare milita
ră, trecerea de la tratativele mi
litare la negocieri asupra pro
blemelor de fond, în scopul unei

® @ •
PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Pnom Penh-ul 
sub tirul patrioților 

cambodgieni

hului, precum și asupra aero
portului civil și militar Pochen- 
tong, impiedicind decolarea a- 
vioanelor.

siderurgică
119 330 000 
șind astfel 
lioane.

japoneză a produs 
tone de otel, depă- 

nivelul de 100 mi

e SIMBATA NOAPTEA, pa- 
trioții cambodgieni au lansat 
cel mai puternic atac asupra 
capitalei, Pnom Penh, de la de
clanșarea războiului în Cam- 
bodgia, în aprilie 1970 — rela
tează agențiile France Presse și 
Associated Press. Timp de două 
ore și jumătate, artileria forje
lor armate populare naționale 
de eliberare a tras asupra unor 
obiective din sudul Pnom Pen-

Cursul francului francez în scădere
La sfirșitul primei săpiămîni de curs fluctuant independent, 

francul francez înregistra declinuri de 3,8—6 Ia sută în raport 
cu toate celelalte devize occidentale. Devalorizarea de facto a 
monedei franceze era vineri seara următoarea, potrivit cursurilor 
principale furnizate de agenția France Presse : 5 și 3,8 la sută 
față de dolarul comercial și cel financiar, 4 Ia sută față de 
marca vest-germană, 5,5 Ia sută față de lira sterlină, 5,4 la sută 
față de francul elvețian, 6 la sută față de coroana daneză, de
precierile nu au atins procente mai mari ca urmare a interven
țiilor Băncii centrale franceze.

• WILLIAM EBERLE, re
prezentantul special al pre
ședintelui Richard Nixon pen
tru negocieri comerciale, s-a 
pronunțat, într-un interviu acor
dat publicației „Wall Street 
Journal“, în favoarea realizării 
de urgență a unei cooperări in
ternaționale în problemele ener
giei. Apreciind că „țările in
dustrializate par să alunece spre 
politici protecționiste în dome
niul comercial și monetar“, 
Eberle a declarat că pentru conr 
tracararea acestei tendințe se, 
impune un efort internațional. 
El a reafirmat necesitatea rea
lizării în viitorul apropiat a 
unor progrese de substanță în 
ceea ce privește reforma siste
mului monetar și liberalizarea 
comerțului.
• IN ANUL 1973, industria

Zi de lucru 
pe „Skylab-3"

• MEMBRII ECHIPAJULUI 
„Skylab-3“ au renunțat, sîmbătă, 
la ziua de odihnă la care aveau 
dreptul, pentru a se consacra 
detectării resurselor terestre ale 
Mexicului și Boliviei.

Gerald Carr, 
și Edward 
imagini ale regiunilor în care 
autoritățile celor două țări în
cearcă să stabilească starea ac
tuală a recoltelor, după lucrările 
de irigație efectuate aici.

Se reamintește că, în ultimele 
10 zile, cei trei astronauți au 
fotografiat, în același scop, re
giuni din Algeria, Iran, Asia de 
nord-est și Japonia.

William Pogue 
Gibson au realizat

rezolvări a diferendului, care să 
asigure retragerea trupelor isra
eliene din teritoriile arabe ocu
pate, independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a • 
tuturor statelor din zonă, rezol
varea problemei poporului pa
lestinian, în conformitate cu 
propriile sale aspirații.

Poporul român iși exprimă 
speranța că vizita suveranului 
iordanian în țara noastră, con
vorbirile pe care le va avea cu 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
vor solda cu rezultate fructuoase 
pentru ambele țări în interesul 
și spre binele ' ' ’
poare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

întîmpinîndu-1 cu bucurie pe 
român 
urare : 
Româ-

celor două po-

înaltul oaspete, poporul 
îi adresează tradiționala 
„Bun venit pe pămîntul 

’’.Mei !“

• UN STUDENT PERUAN 
afirmă că a pus la punct un 
aparat capabil să prevină pro
ducerea unui cutremur cu un 
avans de... 22 de secunde. Acest 
interval de timp — apreciază 
inventatorul — este suficient 
pentru a permite unei persoane 
mature să parcurgă distanța de 
100 metri sau să coboare fără 
lift șase etaje.

Aparatul, alimentat de o ba
terie, funcționează pe principiul 
captării undelor seismice ale 
scoarței terestre, care preced 
întotdeauna, marile cutremure.

Inundații in Peru
• CEL PUȚIN 10 PERSOANE 

și-au pierdut viața ca urmare 
a avalanșelor provocate de 
ploile torențiale ce au căzut în 
Anzi, în regiunile muntoase 
centrale și de sud ale Perului.

Avalanșele și inundațiile au 
distrus, de asemenea, sute de 
case, au provocat întreruperea, 
legăturilor rutiere. Primele esti
mări arată că pagubele mate
riale se ridică la aproximativ o 
jumătate de milion de dolari.
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LUNA FURIOASĂ : Scala (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 9; 11.15; 13,45; 16;
18,30; 21), Favorit (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20,45).

CAPCANA : Grivița (orele 9;

MARELE VALS : Floreasca (o- 
rele 15.30; 19), Flacăra (orele 9,15; 
12,30; 16; 19,30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Unirea (orele 15,30; 18;
21.15) .

HAIDUCII î Munca (orele 16; 
18: 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Moșilor (orele 9; 11.15; 13.30;
15.45: 18; 20,15).

VIFORNIȚA : Ferentari (orele 
15.30; 18; 20.15)

BUNĂ SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

„VILA" NOASTRĂ DE VA
CANȚĂ : Pacea (orele 16; 18; 20).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) .

UIMITOARELE AVENTURI ALE

LUI ROBINSON CRUSOE : Crln- 
gași (orele 16; 18).

EVADAREA : Rahova (orele 
15.30; 18; 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI : Co- 
troceni (orele 18; 20).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINA : Cotroceni (orele 14; 16).

VAGABONDUL : Lumina (orele 
9; 12; 16; 19,30).

CEA DIN URMA ZI : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

ATENTATUL : Viitorul (orele 
15,30; 17,45)

ANDREI RUBLIOV : Viitorul 
(ora 20).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : Vitan (ora 20,15).

TICK... TICK... TICK. . : Vitan 
(orele 15,30; 18)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Lira (orele 10; 15.30; 19).

LEGENDA ÎNDRĂGOSTIȚILOR 
(ora 14,30) ; SĂ MORI LA MA
DRID (ora 16.30). rulează la Ci
nemateca „Union".
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PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 ..Incognito" — 
program de varietăți muzicaie. 
9,55 Melodia zilei : ,,Comori din 
plaiul drag" de Gh. Carp 10.00 
Clubul adolescenților. 11.00 Cro
nica ideilor. Dialectica valorilor 
în cultura națională. 11,10 Profil 
pe portativ — Raphael. 11.30 Mu

zica și gestul. Cîntece de leagăn. 
12.00 Știri. 12,10 Invitație în fono
tecă. 12.55 Melodia zilei. 13,00 În
chiderea emisiunii. 17,00 Știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! 
— muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor. 18.00 Șapte zile, șapte 
arte. Literatură. 18.10 Muzică sim
fonică. 18,55 Melodia zilei. 19.00 
în direct... de la Teatrul ».Ale
xandru Davilla" din Pitești. 19,30 
Știri. 19,35 Casa de discuri Vox. 
20,00 Munca — izvor de bucurie și 
împliniri. 20,30 Scene din opere. 
21.00 Radio-super-top. Interpret! 
români de muzică ușoară. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. A. I. Zăinescu. 23,20 Mu
zică din operete. 23,55—24,00 Ulti
mele știri.

!■ llWlBIHÎIMBMBBSaMMÎWMMMB
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PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghia
ră. 19.00 Interpretul preferat : Ana 
Ispas. 19,15 Publicitate. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Prim plan. Ion Macrea, maistru 
la întreprinderea de piese auto — 
Sibiu. 20,25 Povestea unul cîntec. 
Balada lui Iancu Jianu. 20,35 Re
vista literar-artistlcă TV. 21.20 
Roman foileton. Pot Bouilie. Epi
sodul V. 22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17.35 Album coral. 
17,50 Film artistic. Douăsprezece 
scaune. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Film serial : 
Daktarl. 20,25 Viața economică a 
Capitalei. Azi sectorul I. 20,45 Mu-

ADMINISTRAȚIA < București Plata „Sclnteli". Tel : 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șl Instituții — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Sclnteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATEtlA“ — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P O B — 2001.

zică românească în contempora
neitate : Gheorghe Dumitrescu.
21.20 Balada pentru acest pămînt. 
Marea de piatră. 21,35 Gala 
maeștrilor. Pianistul Witold
Malkuzinskl. 22.05 Cărți și idei.
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Teatrul ,C. I. Nottara“ (la clubul 
Uzinei U.R.E.M.O.A.S ) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 16; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Victo
ria) : AUDIȚII MUZICALE CO
MENTATE — ora 19; (Sala Aca
demia) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 17; Teatrul de stat 
„Valea Jiului“ Petroșani (la Sala 
Comedia a Teatrului Național) : 
CASA DE MODE — ora 19,30; 
Circul „Globus“ : CIRCUL
BUSCH ROLAND — ora 19,30.


