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FOLOSIRII 
SURSELOR 
DE APĂ!

Explicabilă, in aceste zile, 
cerința folosirii la udarea cul
turilor a tuturor surselor de 
apă, utilizarea la capacitatea 
maximă a agregatelor din siste
mele de irigații existente. Urni 
gospodari, cooperatori din Tu
dor Vladimirescu, Matca. Mâi- 
cănești și din alte localități au 
ridicat baraje, creind astfel 
importante acumulări de apă 
pe care le folosesc la udarea 
culturilor. Aproape toți afluen
ții Prutului. Șiretului și Bîrla- 
dului au fost opriți. Circa 10 
milioane de mc de apă sint a- 
cumulați în lacuri, constituind 
surse potențiale pentru iriga
rea a 10—12 000 hectare. La 
Corod, Nicorești, Liești, Ivești, 
Tudor Vladimirescu elevii a- 
flați în vacanță și-au adăugat 
efortul lor cooperatorilor, udind 
cu gălețile suprafețele legumi
cole și viile tinere.- Ideea lor 
urmează să fie generalizată in 
fot județul.

Dar, în timp ce zeci de mii 
de oameni depun eforturi 
pentru a aduce în cîmp 
chiar și numai o găleată de 
apă în plus față de ziua pre
cedentă, în sistemele de iriga
ții deja existente condițiile a- 
sigurate prin investiții nu sint 
valorificate. Apa curge pe ca
nale, acolo în cîmp, dar nu 
este transferată la rădăcinile 
plantelor în ritmul de lucru 
planificat. Prima udare a fost 
efectuată pe numai 82 la sută 
din suprafața amenajată pentru 
irigații, deși graficele întocmi
te de comandamentul județean 
redau faptul că Ia această daiă 
nu numai că prima udare tre
buia să se fi încheiat, dar cea 
de-a doua urma să fie realiza
tă pe circa o treime din cele 
26 100 hectare amenajate în 
sectorul cooperatist al județului 
Galați. Sjtuația se explică prin 
indiferența cu care a fost privi
tă — și din păcate este încă 
tratată — problema campaniei 
de irigații. Aproape o treime 
din motopompe nu funcționea
ză ; circa 40 la sută din asper- 
soare sînt nefolosibile ; peste

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

Două imagini de la aceeași unitate — Complexul de creștere a taurinelor dm MAideșC 
eforturi susținute fi asigură o bună organizare a muncii pentru s

Prezeiți 
pe șantierele

■■■cii patriotice

- Swubnr. Alătari de
Mrwmri. care ridică Casa de 
i ^rm i a smdiealeiar din Tîr- 
C*răae. rămiaeie de ■efaai- 
iațai de U Tu». Km. Sărat. 
Panaasa. Mareai și care la- 
crrază la asfaltarea saseidar 
de ae Valea Prahovei, de la 
Pteii Wi 0 Bazâa. s-au aflat 
si evrra 1* de ceUleai.tr- 
aeri șă virstaiei. veuiti să 
dea a mină de ajutor. De a- 
temeara. la urțenurea lacrâ- 
rdar sistemului hidrotehnic 
de ia Pucioasa. Ia amenaja
rea de parcuri și spatii verzi 
ia maele recent construite, 
la dezvoltarea bazelor spor
tive. a unor unități comer
ciale și de prestări servicii. 
U înfrumusețarea noilor car
tiere au participat, dumini
că. mai bine de 8 ••• tineri 
și elevi.

SPORT
ACȚIUNEA „SCINTEII TINERETULUI"

BĂTĂLII DECISIVE
• IMraBaM au inrhriat pri

mele trei Lzu ale anului cu 
vlwn-lak iepășin de plan. 
Pr-j eiunderesa forajului cu jet, 
a forajuiza cu diamante și a ce
la* aptaaizaA. aoodorii din ca
drul C—H i ai petrolului Tg. 
Jiu aa reușit să sporească cu 
UT rnecro țramt-'.ună r.tezk de 
lucru, dețsăscof cu aproape 19 
la smâ -*rc.r..je de plan ta a- 
ces: .-prrtart mcLeacoe. Ca a- 
tare. ex aa săpa: ia plus mai
etacs de T8M aeîn șa au pre- 
dac aaM^ar de ntiarție 27 de 
soode «au

La -măat ine. Jucrăiorci Corrc- 
tesacdsi petrecuta <tu Moioerx 
daeermă vaăarxficâru unor «ru
fe pr.-iuad cMtroial funetcocă- 
rx —K e~<i de fora; șa cape- 
csaoea de uătraDdere a sape
lor — rar&e fere. aa redus eu 
M ja aci * ,mp:.r neprodartrv 
3ZET*smc acaener ia procesul 
aăfee-- tomăejae. EJecral ecueo- 
au: ai preocupAr-jar 
s-a saoemaăczx: ta săparea, pes
ta prevedem a 2 58» atg*. te Sa 
eracaare» tarniruJSar de foraj. 
ueinj'x sa stat «oede. ea 
5—3 sue

Pe aesfoap rsordacace se to- 
«tma eforaurJe «aadentor de ia 
Zesaes. foc. Viăeea F âri—X 
ApcccnJ ~alh nine adeirire. 
pemauacx fox aeesse trăeâe aa 
nrfoa .ursita—acu 'mp_ ne- 
jradurmn * ax reaLxi t peste 
pceaades* at mare vsttns de 
la—hr. ta foca*

east _ laajeaxă îamrrn

tnuwr -uUl dr ranset paeajel m 
amare sfeepcata — feersa

linn .tui1 an tperacră a xiatc 
li uc urna de iLpa jrjre a rerta- 
tar-Jar grangr» prerfcsae Iu 
Crwpia ta tuse t 3nL ia ama 
Spaf'tt fox Carpocx Oneauait. 
fo Arpe*. Gorj a fo fodR'-ăe 
mea aue TraeaF-tar: mut
forge sew «peryen .crerieicc 
de foifoaca-foa-. a 8»e.

• La Lugoj a fost pusă in 
funcțiune o modernă unitate 
de produse lactate. Instalațiile 
tehnologice de care dispune a- 
eeastă nouă capacitate a indus
triei alimentare din județul 
Timiș asigură o producție 
anuală de '9 909 hl lapte pen
tru consum și mai mult de 600 
tone brinzeiuri.

Pe șantierul hidrocentralei Rm. Vilcea 
s-a încheiat o nouă fază a lucrărilor

Apropierea zilei de 1 Mai mobilizează și mai puternic ener
giile făararitor primei cetăți a luminii de pe Olt. Aici, la Rm. 
Vikex lucrările au atins cote inalte — bătrinul Alutus curge 
prirtr-a nori albie făurită de mina omului ; șoseaua ce trece 
peste baraj ș> centrală a fost terminată ; se lucrează intens la 
■—.««:xiarea digului de pe malul drept ; au început de asemenea 
aaeaajăzSe turistice de pe malul viitorului lac de acumulare.

Ia centrală, mentarii dau in aceste zile bătălia decisivă. Ei au 
terminat de aaaatat stavilele-segment nr. 1 și 2 și lucrează in- 
teus la stavila nr. 3. Lucrările realizate de ei in ultima perioa
dă — hupdaarea la cald a rotorului generatorului nr. 1, blin- 
Aajal puțului turbinei nr. 2. probele de uscat cu servomotoare 
la ramele rapide, ultimele asamblări la steaua superioară a ro
tarului turbinei nr. 2 etc. — le-au permis să încheie in aceste 
ide premergătoare sărbătorii muncii o nouă fază de execuție — 

stelei rotorului turbinei nr. 2 in stator. Aceasta va 
perante ca in cursul anului, aici, la Rm. Vilcea, să se aprindă 
priom atca dte toartelrția energetică a Oltului. Constructorii 
tur totul pentru a apropia ziua acestui eveniment.

DORU MOȚOC

• ve*---- că e-ergeecienii de
la Tz'rețrCăderea eJectroce^trale 
M-rrs au fonat -.s'.emulu: e- 
serpeor saraoeal peste sarcinile 
La zz «î de-ai 131-lea milion 
kirt eoerpie electrică. Utilizind 
M paraaaecr. superiori ttnbo- 
acnepateLe st celeialte instala- 
țx trduciopce wrihwe. cele 
trv. naitfoi producătoare de e- 
rjggse elect; ică de la Ierr.uț. 
F—tineie șs T.măve-; au iztre- 
CLmt eeie gta reduse coasu- 
=3cr: specifice dm întreaga lor

La rindul lor, salariații Com
binatului chimic din Tîrnăveni, 
unica unitate producătoare de 
carbid din țară, au consemnat 
un nou și important succes în 
întrecerea socialistă. Duminică, 
harnicul colectiv de carbidari a 
elaborat a 4 500-a tonă de car
bid peste sarcinile la zi. Acest 
succes se datorește folosirii cu 
eficiență sporită a suprafețelor 
cuptoarelor, pregătirii din timp 
a materiilor prime, asigurării u- 
nui flux continuu al producției.

Președintele Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer, va efectua 

o vizită oficială în România
Bepaaceij 
Cea^desc— 
R-r*. Jose

Figueres Ferrer, va efectua o vizită ofi
cială ce prietenie în România în a doua 
.-umâtate a lunii aprilie a.c.

0 STRÎNGERE DE MINĂ PENTRU UN ACTIVIST
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NUMELE DE CEVA

Pe Octavian Mireșcean l-am 
. cnnoscQt cu ani in urmă, pe 
vremea cir.d era prim-secretar 

I al Comitetului raional Brad al 
I U.T.C. în biroul său se aflau

numeroși tineri. Unii erau mi
nat; aici de probleme personale, 
alții veneau să ceară o indru- 
mare ori pur și simplu doreau 
să dea o mină de ajutor în re- 
zolvarea unor sarcini urgente 
care se ridicau in fața organiza
țiilor U.T.C. Primul secretar nu 
se mulțumea doar să-i asculte 
cu atenție, să le inregistreze 
doleanțele și sugestiile, ci inter
venea operativ, căutind întot
deauna soluția optimă a unei 
probleme sau alteia. Tinerii ple- 
cau mulțumiți, atașați și mai 
mult de organizația lor.

Atunci am descoperit una din
tre marile calități ale, acestui 
activist : darul de a-și apropia 
oamenii, de a ști să lucreze cu 
ei, de a valorifica uriașul tezaur 
al gindirii colective.

Cind dispărea de la sediu, toți 
știau că se afla in satele mo
țești, cocoțate pe crestele mun
ților. Drumurile erau lungi, o- 
bositoare, citeodată mergea pe

jos o zi întreagă, dar niciodată 
nu s-a plins de greutăți. Știa că 
truda ii va fi răsplătită, că de
plasarea se va solda cu o nouă 
sporire a rîndurilor Uniunii Ti
neretului Comunist și aceasta 
era suprema lui satisfacție.

— De abia ajuns in sat înce
pea greul ! iși amintește el. Tre
ceam din casă în casă, stăteam 
de vorbă cu tinerii, le explicam 
menirea și rolul U.T.C. Unii nu 
mă înțelegeau și atunci trebuia 
să lucrez altfel...

— Adică ?
— Era necesar înainte de toa

te să le arăt ce le oferă organi
zația. Pregăteam la căminul cul
tural hore, seri distractive, pro
grame artistice. îi invitam să 
participe. întii ca spectatori, a- 
poi ca realizatori. Mai tîrziu tre
ceam la organizarea unor ac-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag,, a Il-a)

HÎRTIA ȘI

• ACTUALITATEA -
PE SCURT :

(cronici, informații, re
zultate de la mani
festările la zi : fot
bal, baschet, handbal, 

rugbi, gimnastică)

• TINERI - IN ARE
NELE SPORTULUI DE

MASA

(relatări de la întrece
rile sportive organi

zate de U.T.C.)

In pagina a 3-a

„Poate deveni tenisul 
un sport de masă?" — 
ÎNTR-0 NOUĂ ETAPĂ:

CINE CANDIDEAZĂ
LA „RACHETA DE AUR'?

• UN BILANȚ IMPRESIO
NANT — 513 TERENURI DE 
TENIS CONSTRUITE DE TI
NERI PRIN MUNCA VOLUN
TARA CARE AR FI NECESI
TAT INVESTIȚII DE 15 MILI
OANE LEI.

A sosit primăvara, anotimpul 
denumit atît de frecvent și al 
amenajărilor sportive. Dar deși 
momentul te invită la proiecte 
și acțiuni noi, de astă dată, îm
potriva regulei, ne vom per
mite să întocmim un nou bilanț 
al acțiunii Scinteii tineretului, 
„Poate deveni tenisul un sport 
de masă

Cum se știe, această amplă 
acțiune a fost pornită în toam
na anului 1972 cu scopul con
struirii și amenajării, peste tot 
unde e cu putință și unde sînt 
oameni inimoși, de terenuri de 
tenis prin munca voluntară a

tinerilor. In două rînduri zia
rul nostru, împreună cu Fede
rația de tenis, au procedat la 
înregistrarea și omologarea su
prafețelor construite. Potrivit 
promisiunii, organizațiile U.T.C. 
și asociațiile sportive din școli, 
sate, întreprinderi, instituții au 
primit pentru fiecare teren 
construit cite 4 rachete și ci<e 
o sută de mingi. în perioada 
scursă de la lansarea acțiunii 
„Poate deveni tenisul un sport 
de masă ?“ s-au construit și 
amenajat 513 terenuri de tenis 
cu zgură, gazon, bitum sau ci
ment. Tinerii, animatorii acțiu
nii, au deschis, pretutindeni, 
adevărate șantiere de muncă 
voluntară. Un calcul economic
— dacă am lua drept valoare 
minimă a unui teren 30 000 
de lei (cele cu zgură și bitum 
costă poate mai mult de 50 000)
— ne arată că eforturile, va

loarea muncii tinerilor se ri
dică la senzaționala cifră de 
peste 15 milioane lei. Regretăm 
că spațial nu ne permite să pu
blicăm un număr mare de fo
tografii ilustrind realizările ti
nerilor pe care avem la dis
poziție.

• EI VOR PRIMI RACHETE 
ȘI MINGI DIN PARTEA FE
DERAȚIEI DE TENIS

Interesată. îndeaproape, să 
sprijine acțiunea ziarului nos
tru, in vederea dezvoltării te
nisului de masă. Federația de 
specialitate distribuie un nou 
lot de materiale sportive m 
mod gratuit. Este vorba de 
peste 700 rachete, aproape 8 000 
de mingi și mai multe plase. 
In total au fost dotate, pină in 
prezent, aproape 300 de unităti. 

au primit 1 000 de rachete,

peste 12 000 de mingi și 20 de 
fileuri, valorind circa 500 000 
lei.

Dar iată cea de a treia listă 
și cea mai lungă a beneficiari
lor. Din momentul publicării ei 
se pot prezenta la Federație 
(Magazia loturilor republicane 
de la Stadionul Republicii din 
București) reprezentanți ai ju
dețelor — activiști ai U.T.C. cu 
problemele de sport — avind 
asupra lor delegații din partea 
următoarelor organizații U.T.C. 
și asociații sportive dotate : 
județele : ARAD : comuna Chi- 
sindia. Liceul Sîntana, Șc. gen. 
Bata ; ALBA : Grupul școlar 
..Refractara" Alba Iulia, Șc. 
gen. Bucium, As. sp. „Metalur-

VASILE CABULEA

(Continuare in pag. a lll-a)

Hîrtia, ca și combustibilul, date fiind re- 
sursele limitate ale planetei, a devenit o 
problemă mondială. In ultimul timp, notea
ză ziarul „Le Monde" într-un articol re
produs și în presa noastră, prețul hîrtiei a 
crescut cu 80-100 la sută și costul acestui 
produs continuă să urce într-un ritm verti
ginos. Sigur, cum nu trăim pe altă planetă 
și cum pentru satisfacerea necesităților sîn- 
tem nevoiți să apelăm și la import, această 
problemă nu ne poate lăsa cîtuși de puțin 
indiferenți. Spiritul gospodăresc, chibzuință 
cea mai severă trebuie să dirijeze și în 
cazul nostru consumul.

Dar hîrtia nu-i decît un front, important 
desigur, dar totuși restrîns, în 
marea bătălie pe care sîntem 
chemați s-o purtăm împotriva 
hîrtiilor. A hîrtiilor - nu fără 
valoare, căci în atari condiții 
și o asemenea expresie de
vine improprie - ci a hîrtiilor inutile. A 
celor care consumă fără folos nu doar 
hîrtia, ci și timpul și efortul oamenilor. 
Hîrtiile - certificat al birocrației, al prac
ticilor birocratice care, așa cum se a- 
răta în recenta consfătuire a activului de 
partid și de stat din ministere și instituții 
centrale, „sînt încă puternic înrădăcinate 
și rețin de la activități concrete, de la ac
tivități productive o mare parte a apara
tului, atît central, cit și din întreprinderi și 
alte unități".

Cu numai cîteva zile în urmă, unității în 
care lucrez, ca și altor instituții probabil, 
i-a parvenit o adresă din partea AAinisteru- 
lui Aprovizionării Tehnico-Mate.riale și 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, corținînd cî
teva recomandări privind reduce ea consu
mului de hîrtie utilizată în .lucrp ile de bi
rou. Recomandări clare, concis^ și, firește, 
binevenite, pe care ne-am grăbit să' le și

„HÎRTIILE“
punem în aplicare. Numai că, această adre

să ministerială menită să rețină atenția a- 
supra necesității de-a utiliza’ rațional hîrtia 
nu ne-a parvenit singură ; ea nu a pu
tut circula astfel, ci numai însoțită de alte 
două col: de hîrtie dactilografiate, cu an
tet, ștampile și semnături diferite, dar cu 
același conținut : „Alăturat vă trimitem în 
copie"...

Noroc, mi-a spus cineva, că în cazul vos
tru sînt mai puține trepte intermediare. 
Cum trebuie să fi ajuns oare, cu cîte ase
menea adrese însoțitoare, aceste recoman
dări la lucrătorii unui birou care au dea
supra lor un serviciu, o direcție, o centrală, 

Adresele-curier 
care
care 

nuNICOLAE ARSENIE

un minister ?
sînt, cred, cele dintîi 
se poate renunța, 
trebuie să renunțăm, 
numai la ele. Pentru 
șlim cu toții că există și in- 

stituții-curier, servicii sau funcții-curier a că
ror unică și inperturbabilă preocupare este 
aceea de a transmite sau mai exact, de a 
retransmite hîrtii. O asemenea instituție nu 
analizează și nu decide, ea cel mult referă, 
mintea ei nu-i pusă să gîndească, să lucre 
ze. Producția ei constă doar în multiplica
rea de hîrtii, formula ei de existență cvasi- 
parazitară și birocratică se confundă total 
cu invariabila expresie a fluviului de adre
se pe care-l emană.: „Alăturat vă trimitem 
în copie"... Instituția-curier nu produce be
neficii, ea „administrează" și consumă din 
al altora.

Strașnică economie de hîrtie și de hîrtii 
vom face cînd în contextul noii etape de 
perfecționare socială asemenea „curieri" 
vor primi iminenta adresă pe care n-o vor 
mai putea retransmite nimănui. Producția 
îi cere, producția îi așteaptă !
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CÎT MAI MARI
VASLUI: Tinerii prezenți 

pe frontul muncii patriotice
De la un capăt la altul al județului Vaslui, zi de zi, noi 

obiective prind viață, noi angajamente se concretizează in 
fapte, noi tineri primesc botezul șantierelor. Cei peste 120 
de uteciști de la Liceul nr. 1 au început lucrările pe șantie
rul de construcții al viitoarei săli de gimnastică, unde, de 
altfel, va fi amenajată și o bază sportivă în aer liber. Alte 
echipe de tineri de la întreprinderea de confecții. Filatura 
de bumbac și de la Liceul nr. 2 participă zilele acestea la 
lucrările de amenajare a complexului sportiv din orașul 
Vaslui, iar cei de Ia Grupul școlar construcții, in grupuri de 
cite 30—60, plantează pomi pe principalele artere ale locali
tății. Alt obiectiv al uteciștilor vasluieni il constituie șanțul 
de 500 de m„ șanț necesar canalizării orașului.

Nici cei de la Bîrlad nu sint mai prejos. Un front de 
lucru il reprezintă zona din centrul civic al orașului, iar al
tul obiectivul de la „Ripa albastră** unde se plantează puieți. 
Tot in această perioadă s-a deschis un șantier al tineretului 
și la Huși. Aproape 300 de uteciști muncesc la construcția 
unei școli cu 20 săli de clasă care va fi dată in folosință, așa 
cum sună angajamentul lor, in cinstea zilei de 23 August. 
Fapte îmbucurătoare dacă avem in vedere, așa cum ne in
forma Georgeta Moldovan, președinta consiliului județean 
al elevilor, că pe trimestrul I al anului s-au realizat lucrări 
prin acțiunile de muncă voluntar-patriotică in valoare de 
aproape 11.000.000 lei.

D. I. DINCA

VRANCEA: „Pretutindeni, unde este 
nevoie, aducem apa cu cisternele, 

cu gălețile, cu tot ce avem la îndemînă"
Suprafața amplasată în sis

teme de irigat în județul Vran- 
cea este destul de redusă, tre- 
cind doar cu puțin de 11000 
hectare. Seceta din această pri
măvară a pus în fața lucrăto
rilor din agricultură, ca atribut 
de maximă urgență, problema 
administrării apei pe suprafețe 
cit mai mari. Cele peste 32 000 
hectare de vie, 2 200 hectare de 
legume, ca să nu enumerăm 
decît culturile care au acunt 
nevoia cea mai mare de apă, 
constituie în aceste zile obiec
tul atenției și eforturilor tutu
ror vrîncenilor. Dintre aceștia, 
peste 9 000 sînt tineri care, răs- 
punzind cu multă dăruire che
mării de a da o mină de aju
tor la folosirea resurselor de 
apă pentru combaterea efecte
lor secetei, sint prezenți zi de 
zi acolo unde este nevoie. în 
cooperativele agricole de pro
ducție in care există suprafețe 
de irigat s-au format și se vor 
forma în continuare echipe de 
tineri care să ajute Ia deservi
rea motopompeior, la minuirea 
aripilor de ploaie sau, cu sapa 
in mină, la dirijarea apei pe 
șanțuri și brazde — ne spune 
tovarășa Adriana Naforniță, 
președintele consiliului tineret- 
sătesc. Este cazul celor de la 
Hîngulești, Suraia, Vulturu, 
Milcovui, Măicănești, Nămești. 
în multe zone, însă, se pune 
problema ca apa să fie pur și 
simplu cărată cu cisternele șl 
gălețile la rădăcina plantelor. 
Asemenea acțiuni au avut loc 
deja la cooperativele din Odo- 
bești, Balotești, Țifești, la fer
mele I.A.S. Odobești, Cotești. 
Preconizăm că In zilele urmă
toare să trecem la acțiuni si
milare In coperativele agricole 
de la Ciorăști, Siflea, Voetin, 
Bogza unde resursele de apă 
sint foarte reduse sau chiar In
existente. în perioada vacanței 
de primăvară toți elevii de la 
sate participă la această cam
panie deosebită.

Asemenea acțiuni care nece
sită, fără îndoială, mari efor
turi, vizează în special planta
țiile tinere de viță de vie, care 
in cazul lipsei prelungite de 
apă se pot compromite, pepini
erele (cazul celei viticole de la 
C.A.P. Tîmboești) și grădinile 
de legume care nu beneficiază 
de apă adusă prin canale.

OCTAVIAN MILEA

Toată atenția folosirii 
surselor de apă!

(Urmare din pag. 1)
40 la sută din conducte sînt 
imposibil de montat. De ce ? 
Motopompele nu au fost repa
rate (? !) sau reviziile făcute 
au fost formale (S.M.A. Corod, 
Movileni, Tecuci), a lipsit și 
lipsesc piesele de schimb ; mo- 
topompiștii nu au fost recru
tați și pregătiți în număr co
respunzător (semnează condica 
de prezență cu circa 30 la sută 
mai puțin față de cite moto- 
pompe există). Aspersoarele nu 
au fost reparate ; conductele 
nu au fost îndreptate și nici 
nu pot fi îmbinate din cauza 
lipsei de garnituri. Trebuie să 
constituie un semnal de alar
mă nu numai pentrii organele 
agricole ale județului Galați 
dar și pentru Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, faptul că în această 
parte a țării lipsesc peste 20 
la sută din reperele de piese 
de schimb, deficitul repercusio- 
nindu-se cu 45 la sută asupra 
ritmului de efectuare a udări
lor. La Movileni, Barcea și 
Umbrărești de pildă, din cau
za lipsei pieselor de schimb 
mai multe sînt motopompele 
care stau decît cele care func
ționează. Această stare de lu
cruri este o tristă dovadă a

DRĂGĂȘANI:

Brigăzile 
uteciste

Și în fuclețul Vilcea, lucrătorii 
ogoareloi desfășoară în aceste 
zile susținute acțiuni menite să 
asigure culturilor apa necesară. 
Precipitațiile scăzute au determi
nat mobilizarea tuturor mijloa
celor disponibile, menite să con
tribuie la asigurarea unei umidi
tăți optime a solului.

La Drăgășani. unde pînă la 
sfîrșitul acestei luni va intra în 
funcțiune un sistem complex de 
irigații pe o suprafață de 2 500 
hectare, s-a deschis Șantierul ti
neretului profilat pe lucrări de 
irigații. Aici vor lucra în săptă
mânile următoare sute de tineri, 
nu numai din orașul podgoriilor, 
ci și din alte localități. Dealtfel, 
uteciștii an alcătuit brigăzi spe
ciale de lucru care vor acționa în 
sistemele de irigații. Am surprins 
plecarea pe șantierul de la Dră
gășani a primei brigăzi de ute
ciști din municipiul Rm. Vilcea. 
Alcătuit din 50 de elevi ai licee
lor „Nicolae Bălcescu", „Vasile 
Roaită" și ai grupului școlar de 
chimie, brigada va petrece o pe
rioadă a vacanței pe șantierul de 
la Drăgășani. Sîmbătă și duminică 
alți colegi ai brigadierilor îi vor 
urma. Se va asigura, astfel, mîna 
de lucru necesară punerii în va
loare a mijloacelor tehnice pe 
care organele județene de resort 
le-au pregătit pentru campania 
de irigații. Concomitent tinerii 
mecanizatori au format și ei, țla 
rîndul lor, echipe de motopom- 
piști și de mecanici care vor asi
gura funcționarea neîntreruptă a 
utilajelor atît cît va fi nevoie.

M. DORU

neintervenției operative și e- 
nergice din partea consiliilor 
de conducere și specialiștilor 
din aceste unități, a organelor 
agricole care, în treacăt fie 
spus. în toamna trecută a 
tratat cu foarte multă ușurință 
întocmirea comenzilor pentru 
piese de schimb, iar In timpul 
iernii aceeași indiferență era 
dovedită și pentru recrutarea, 
pregătirea și permanentizarea 
motopompiștilor. Surprinde, 
totodată, faptul că organele ad
ministrative din județul Galați 
au stabilit ca prioritară acțiu
nea de înfrumusețare a locali
tăților și nu, cum ar fi fost fi
resc, udarea culturilor.

Situația întilnită în sisteme
le de Irigații ale județului Ga
lați — și Îndeosebi In amena
jarea Tecuci — Nicorești : mo- 
topompe intr-o stare de ne
funcționare, piese de schimb 
lipsă, motopompiști insuficiențt 
ca număr, o organizare cu to
tul necorespunzătoare, și acest 
lucru intr-un moment in care 
campania udărilor ar trebui să 
se afle în perioada maximă de 
desfășurare, ne îndeamnă să 
solicităm intervenția imediată 
a factorilor responsabili. Se a- 
flă doar sub semnul întrebării 
recolta a cîteva mii de hectare.

Festivalul de teatru 
al pionierilor și elevilor
După „manșa* de U Oradea 

a finalei Festivalului de Tea
tru. poezie patriotică ș. revo
luționară -.Partid, inima țârii* 
peste 2 000 de tineri interpret!, 
componenți a 60 de formații 
artistice din 10 județe ale ță
rii s-au reunit pentru două zile 
La Rm. Vilcea pentru a celebra 
prin versuri inspirate, prin 
cintec. printr-o suită de spec
tacole. vibrante, această pri
măvară dinamică a celei de al 
30-lea an de lumină și de li
bertate al României.

Trecerea in revistă a forma
țiilor participante — defillnd 
tntr-o coloană multicoloră de-a 
lungul principalelor artere ale 
orașului — ne-a sugerat incă 
de la tnceput că ele dispun de 
un potențial artistic superior. 
Această primă impresie a fost 
confirmată de evoluția scenică 
ulterioară a colectivelor artisti
ce participante. Nivelul Între
cerii s-a situat deasupra me
diei valorice obișnuite, atestind 
talentul, competența, pasiunea 
cu care tinerii s-au pregătit 
pentru confruntarea finală.

Este de remarcat mai întii 
calitatea artistică superioară a 
unor montaje : „Glorie parti
dului", (Școala generală din 
Celei, Gorj) „Am participat Ia 
insurecție" (Liceul din Dom
nești, (Argeș) „Mamă, țară" (Li
ceul Ștefan Ludwig Roth), 
„Lumina țării și a partidului" 
(Liceul din Băile Govora), 
„Creștem odată cu țara" (Școa
la generală nr. 1 Alexandria) 
și altele au constituit pentru
spectatorii prezenți in sala de 
festivități a Comitetului ju
dețean de partid, tot atltea 
prilejuri de adîncă vibrație la 
marile teme cetățenești de 
profundă satisfacție estetică.

Brigăzile, reprezentate și ele 
masiv in finală, au dovedit de 
cele mai multe ori inventivita
te, ingeniozitate, capacitate de 
a-și structura programele in 
funcție de un ax ideatic cu o 
finalitate precisă, folosind pre
textul artistic original, formule 
scenice moderne. Brigăzile șco
lii generale Marga (județul Ca- 
raș-Severin), Școlii generale 
Bascov (județul Argeș), Liceu
lui pedagogic Deva, județul Hu
nedoara), Școlii generale Moșna, 
(județul Sibiu), Liceului „Axen- 
te Sever" (Mediaș) și Liceului 
din Scomicești au impresionat 
prin calitatea libretelor, prin 
dinamica Inspirată, prin felul In 
care au militat pentru Îmbună
tățirea activităților din unitățile 
respective. Dar revelația con
cursului a constituit-o brigada 
Școlii generale nr. 1 din Rm. 
Vilcea cu programul „Hai briga
dă spune tu, cine Învață, cine 

^iu“ care a intimat deopotrivă 
juriul și publicul.

Punctele de virf ale întrece
rii colectivelor de teatru au 
fost marcate de spectacolele 
„Nota zero la purtare" de Vir
gil Stoenescu și Octavian Sa
va, prezentat de elevii liceu
lui pedagogic din Tumu Mă
gurele. județul Teleorman, „Pa
siune + rațiune* de Alexandru 
Mirodan, prezentat de Liceul 
pedagogic din Slatina. „Marele 
fluviu iși adună apele" de Dan 
Tărchilă, prezentat de elevii 
Liceului „Zinca Golescu* din 
Pitești, „încurcă lume" creație 
a cercului de artă dramatică al 
Casei pionierilor din Reșița, 

..Reabilitarea greierului* crea
ție a pionierilor craioveni și de 
..Privighetoarea de lut" adusă 
in concurs de micii artiști ama
tori ai Școlii generale nr. 4 din 
Rm. Vilcea.

Recitatorii nu s-au prezentat 
de astă dată la un nivel foarte 
ridicat. Ei nu și-au ales întot
deauna piesele menite să le 
pună în valoare calitățile. Am 
reținut totuși doi interpreți de 
excepție Ileana Georgescu (Li
ceul Nicolae Titulescu — Cra
iova) cu „Odă eroilor Doftanei" 
de Maria Banuș și pioniera 
Carmen Cristina (Liceul Traian 
din Tr. Severin, județul Mehe
dinți) cu „Cîntecul de leagăn 
al Doncăi* de Marcel Breslașu. 
O remarcă pentru talentele co
lective păpușerești ale Liceului 
pedagogic Craiova și Școala ge
nerală nr. 1 Rm. Vilcea. Desi
gur, rîndurile de față nu au in
tenția de a sugera vreun pal
mares. Este misiunea juriului 
să o facă. Dealtfel, incepînd de 
luni juriul va urmări la Ploiești 
evoluția altor colective artistice. 
Ceea ce dorim să subliniem 
este faptul că faza republicană 
a festivalului ținut la Rm. Vil
cea, s-a înscris in calendarul 
artistic al acestui an ca o ma
nifestare de prestigiu, atestind 
nivelul superior de pregătire al 
numeroaselor colective de ti
neri artiști amatori prezenți in 
finală. Despre unii dintre ei 
ne rezervăm plăcerea de a mai 
scrie și cu un alt prilej.

DORU MOȚOC

Repetiție 
la Național

Este o idee preconcepută, 
moștenită poate din literatură, 
că obiectul analizei spectacolu
lui teatral este numai cel înfă
țișat ca finit publicului in seara 
premierei.

O repetiție, ca treaptă a pro
cesului de creație se relevă ade
seori Ia fel de tulburătoare și 
expresivă.

Geneza unei forme de artă, 
In contextul Inagurării unui nou 
spațiu de joc, sala mică „en 
ronde", a Naționalului bucureș- 
tean, este deosebit de Intere
santă.

Premiera va fi peste citeva 
săptămini, intense repetiții cu 
„Năpasta" lui Caragiaie (care 
se va juca intr-un spectacol 
coupă cu „Conul Leonida față cu 
reacțiunea").

O îngrăditură de lemn circu
lară mimind scena „en ronde", 
dintr-una din imensele săli de 
repetiții ale noului Național. 
Repere primitive, nesemnificati
ve în ochii profanului traduc de 
pe macheta codificată a viito
rului decor elementele esențiale 
de geografie scenică. Florica 
Melureanu a imaginat o curte 
de han cu denivelări de teren.

Se face trecerea de la litera
tură la teatrul propriu-zis.

„Viața noastră este o perma
nentă coridă, spune Ion Cojar, 
regizorul spectacolului. Ne pre
gătim Încleștarea, ne gindim 
lupta In care trebuie să dăm to
tul sau nimic".

Silvia Popovici, Florin Piersic, 
Costel Constantin, Răducu Iscuș, 
pe scena îngustă, îngrădită de 
lemn, devin pe rind Anca și 
Ion, Gheorghe și Dumitru din 
Năpasta.

Un act a luat sfîrșit. Se res
piră mai în voie. Acum inter

Ambasadori 
ai muzicii 

și prieteniei
Orchestra de cameră a 

Liceului de muzici și arte 
plastice din Arad a fost re
cent incitată in R. P. Unga
ră de Școala de muzică din 
orașul Bekes pentru a susține 
două concerte. Formația ară
deană, laureată a Festivalului 
național al școlilor de artă, a 
inclus în repertoriul celor 
două concerte lucrări de Vi
valdi, Bach, Hăndel, Boche- 
rini, Alessandrescu. Unitatea 
compartimentelor, precizia in
trărilor fi sonoritatea deose
bită în sugestii au fost prin
cipalele atribute în interpre
tarea simfoniilor vivaldiene. 
Recunoscuta frumusețe a 
„Toamnei" din ciclul „Ano
timpurile" nu a fost cu 
nimic diminuată în tălmă
cirea tînărului virtuos Mir
cea Fînață, aflat în pragul 
absolvirii. Echilibrul mișcări
lor, fluența și consecvența 
ritmică, o autentică vibrație 
lirică au marcat evoluția vio
lonistului aflat în perfect a- 
cord cu colegii săi din or
chestră. Poloneza și Badinerie 
de Johann Sebastian Bach a 
relevat un alt înzestrat solist 
— flautistul Ionel Pop. Con
certo grosso op. 5 nr. 8 de 
Vivaldi a avut ca soliste pe 
violonistele Samica Toma și 
Daniela Giurgiu, afirmate prin 
elanul frazării, prin sunetul 
de mare puritate și un sin
cronism ce le trădează de pe 
acum înaltul profesionalism. 
Concerto grosso op. 6 nr. 1

vine regizorul, dind sugestii, 
cerind să se repete anumite 
fragmente rupte de discurs, ex- 
plicind imperfecțiunile, punctind 
semnificații ce se pierd și tre
buie scoase ta lumină.

Nu-i exagerat să spunem că 
regizorul și actorii sînt atît in
terpreti cit șl gînditori, stiliști, 
teoreticieni, creatori care dau 
viață pe scenă unui text dificil, 
important al dramaturgiei noas
tre.

Anca (Silvia Popovici) iși stri
gă deznădejdea, speranțele, șl 
îndoielile. Ucigașul trebuie pe
depsit

Este un moment cheie de 
mare intensitate dramatică, pen
tru care fiecare silabă, fiecare 
sunet a fost gîndit spre a fi 
spus numai Intr-un unic mod.

Nu-mi puteam imagina că voi 
tntilni într-o sală de teatru ceea 
ce ar fi trebuit să fie obiectul 
pnei conferințe universitare. Sil
via Popovici a vorbit cu sigu
ranță de orator despre spa
țiul mioritic. Cojar ajungea la 
adevărate studii de psihologie și 
sociologie a artei ș.a.m.d. Pa
sionant într-o asemenea repetiție 
nu e doar modul cum iși com
pune actorul un gest, o into
nație, ci și felul în care ei, ac
torii, dezbat problemele piesei, 
iși argumentează ideile și inter
pretările pe care le dau textului.

O sală „en ronde", o piesă 
psihologică, un regizor renumit, 
mari actori, ce muncesc cu su
flet dar și cu o cultură fifolo- 
gică și filozofică impresionantă, 
sînt datele unui viitor specta
col valoros.

CRISTINA PREDELEANU 
studentă anul II, teatrologie

de Georg Friedrich Hăndel a 
evidențiat din nou calitățile 
ansamblului care a supus in
teligent detaliul perspectivei 
frazei muzicale atît de speci
fice muzicii interpretate. 
Transparența planurilor sono
re, finisarea superioară a re
ieșit și în opusul programa
tic „Amurg de toamnă" de 
Alfred Alessandrescu, con
strucție muzicală lentă, a că
rei forță expresivă constă în 
alternarea dramatică a tonu
rilor. Compoziție intrată în 
tradiția marilor bucăți clasice, 
„Menuetul" lui Luigi Boche- 
rini, cu linia melodică de 
largă accesibilitate a confir
mat omogenitatea orchestrei, 
siguranța compartimentelor 
autoritar fi inteligent conduse 
de tînărul fi entuziastul pro
fesor Iosif Jung.

In finalul celor două con
certe, Samica Toma a inter
pretat celebrul Ceardaș de

Să-ți legi 
numele

(Urmare din pag. I) 
țiuni de muncă patriotică sau a 
altor activități specifice. Local
nicii ne admirau. Intrarea lor in 
organizație se făcea firesc, pe 
nesimțite.

Talentul de a lucra cu oame
nii, de a-i cîștiga de partea sa 
și l-a păstrat nealterat pină as
tăzi. Ca prim-secretar al Comi
tetului municipal Deva al U.T.C. 
— funcție pe care a deținut-o 
in ultima vreme — se deplasa 
aproape zilnic in mijlocul mine
rilor, energeticienilor, construc
torilor, elevilor. Se interesa de 
modul în care-și îndeplinesc 
sarcinile profesionale, de disci
plina lor în producție, de condi
țiile de muncă și de viață ce le 
sint create. De cite ori constata 
că ceva nu era in regulă, inter
venea hotărît și împreună cu 
conducerile administrative ale 
întreprinderilor, lua măsuri ope
rative pentru înlăturarea lipsu
rilor. Cind era nevoie, muncea 
cot la cot cu uteciștii la cons
trucția căminelor muncitorești, 
cantinelor, așezămintelor de cul
tură, a unor obiective econo
mice, mindru că tinerii iși pot 
aduce o contribuție de seamă la 
înflorirea orașului.

— Trist sint numai cind intil- 
nesc oameni care nu lucrează ! 
ni se destăinuie.

Din păcate viața i-a scos în 
cale și astfel de specimene dar 
nu le-a ocolit. Cu tactu-i recu
noscut, s-a apropiat sufletește 
de ei, le-a făcut o subtilă edu
cație în spiritul muncii, le-a în
fățișat satisfacțiile unor activi
tăți productive, le-a vorbit in 
cuvinte convingătoare despre 
frumusețea traiului cinstit. Efec
tul ? Numai anul trecut el a 
reușit să orienteze spre produc
ție peste o sută de tineri care 
duceau o viață parazitară, de- 
busolată. Covirșitoarea majori
tate a acestora s-au integrat ra
pid în unitățile în care au fost 
repartizați, au devenit muncitori

/

Monti, tntr-o orchestrație 
inedită semnată de conducă
torul formației.

Deasupra ținutei interpre
tative a concertelor (al doilea 
a avut loc în mica localitate 
Kamut) primite cu mare 
căldură de auditoriu, se cu
vin subliniate deosebita ospi
talitate și entuziasmul gazde
lor, care au apreciat evoluția 
elevilor români drept un 
marcant eveniment al vieții 
artistice a celor două locali
tăți. Ambasadori ai muzicii și 
prieteniei, membrii formației 
camerale arădene, au făcut o 
bună propagandă școlii româ
nești inaugurînd în același 
timp un fructuos dialog și 
schimb de experiență cu 
colegii din Bikis, care le vor 
întoarce vizita In această 
toamnă.

CALIN STANCULESCU

întotdeauna
de ceva

de nădejde. Deseori, trece și «- 
cum pe la ei, se interesează de 
modul in care răspund sarcini
lor Încredințate, și nu-și ascun
de satisfacția că a 'reușit să le 
schimbe total destinele.

Octavian Mireștean nu este 
numai activistul neobosit care 
pune pasiune In tot ce întreprin
de, ci și omul de inițiativă care 
caută cu înfrigurare noul. De 
numele său se leagă ștafeta 
„Căutătorii de comori", mani
festare folclorică de amploare 
inițiată la Brad și preluată, a- 
poi, de întregul județ ; „Ștafeta 
muncii tinere" — o întrecere In
tre organizațiile U.T.C. din în
treprinderile industriale care 
urmărește creșterea randamen
tului in producție al tinerilor; 
„Reflectorul" — gazeta de stra
dă care prezintă săptăminal rea
lizările uteciștilor din munici
piul Deva, chipurile tinerilor cu 
care organizațiile U.T.C. se 
mîndresc, dar și abaterile de 
la normele eticii și echității so
cialiste; ansamblul artistic „Sar- 
mis“ — o prezență apreciată și 
inedită in viața culturală a ju
dețului și multe altele care 
și-au cucerit un loc bine meri
tat în ansamblul de activități al 
organizațiilor U.T.C.

Cu puțin timp în urmă, pri
mul secretar al Comitetului 
municipal Deva al U.T.C. a pre
dat ștafeta unui actvist mai tî- 
năr, Ilie Lavu — pe care el În
suși l-a pregătit cu atenție și 
răbdare. Momentul a fost deo
sebit de emoționant. Dincolo de 
regretul despărțirii, uteciștii 
prezenți la plenară și-au expri
mat mindria că organul munici
pal de partid — unde Octavian 
Mireștean a fost însărcinat să 
lucreze în continuare — și-a în
tărit rindurile cu un activist 
exemplu de cinste și corectitu
dine, de devotament și abnega
ție în muncă, crescut și educat 
la școala organizației revoluțio- , 
nare de tineret.

■■

■■■■■■

■■■ ■■

■
■ ■■■■■
■

ÎNTREPRINDEREA
FRIGOTEHNICA- 

BUCUREȘTI
Ion Maiorescu nr. 45, sectorul 3, telefonstr.

35 00 90 — 35 43 55, angajează în condițiile le
gii nr. 12/1971 :

• Muncitori necalificați în virstâ de 16—18 
ani sau de 21—40 de ani absolvenți ai școlii ge
nerale 8 (7) sau 10 clase, pentru calificare.

Se primesc candidați din toate județele țării. 
De asemenea, mai angajează :

■■■■

■

REGIONALA DE CĂI FERATE BUCUREȘTI 
ține examen de admitere la Grupul Școlar 

C. F. R. București, pentru cursurile de calificare 
în următoarele meserii:

LOCURI LA ODIHNĂ

PE LITORAL!

• Inginer T.C.N.
• Desenator tehnic instalații
• Incârcâtori-descârcâtori
• Achizitori piese auto
• Achizitori piese utilaje frig
• Tinichigii
• Vopsitori
• Tîmplari

Condiții conform Legii 12/1971.
Orice informații se primesc zilnic la sediul întreprin

derii intre orele 7 — 15.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■

■

■
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1. - IMPIEGAT DE MIȘCARE
înscrierile se fac Ia Grupul Școlar București în condițiile :
• vîrsta maximă 43 ani (bărbați);
• absolvenți liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
• stagiul militar satisfăcut;
• Domiciliul pe raza Regionalei C.F.R. București;
• examenul se susține la matematică și I. română, (scris șî 

oral), la data de 11 mai 1974.

2. - MECANIC AJUTOR ȘI FOCHIST LOCOMOTIVA
• examen de două ori pe lună;

Condiții de înscriere t
• vlrsta maximă 43 ani;
• stagiul militar satisfăcut;
• absolvenți școală profesională, profil metal sau electro

tehnic ;
• stagiul de meseriaș, 18 luni tn activități specifice con

strucțiilor de mașini ;
• domiciliul pînă la 60 km de depoul unde se face În

scrierea ; (București, Ploiești);
• examenul se va da la matematică și tehnica meseriei (fi

zică) scris și oral.

3. - ACAR, MANEVRANȚI VAGOANE. Examene săptămâ
nale la : Grupul Școlar București și stațiile mari C.F.R.

Condiții de Înscriere t
• vîrsta între 18-43 ani (bărbați);
• absolvenți a cel puțin 4 clase elementare;
• examenul se va da la I. română, scris și oral ;
• domiciliul pe raza Regionalei C.F.R. București.

Adele necesare înscrierii la toate școlile :
• cerere de înscriere ;
• certificat de naștere ; căsătorie;
• certificat de naștere pentru copii;
• actul de studii în original;
• dovadă de la policlinica sau dispensarul de care apar

ține, că nu suferă de boli cronice ;
• certificatul de cazier judiciar;
• livretul militar;
• copie de pe cartea de muncă.

înscrierile pentru acari — manevranți se fac la toate sta
țiile de pe raza Regionalei C. F. București și Grupul Școlar, 
pentru mecanici ajutori și fochiști se fac prin depourile : Bucu
rești Triaj. București călători yi Ploiești.

Elevii absolvenți beneficiază de toate drepturile atribuite 
salariaților C.F.R.

Relații suplimentare se vor ce-e la Grupul Școlar din Calea 
Griviței nr. 343, sectorul 8, București, telefon 1720 60 sau 
17 18 80, interior 32 45 sau 43 42.

0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară au L 
pus în vinzare bilete la odihnă pentru stațiunile de pe li
toral, în serii de 12 zile, cu începere de la data de 14 
mai a.c.

De la această dată pînă la 30 iunie, tarifele sînt reduse 
față de perioada următoare.

Posesorii biletelor la odihnă, obținute prin oficiile jude- ■ 
țene de turism, beneficiază de reducere cu 50% la tarifui 
de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tuturor oficiilor 
județene de turism din țară și la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante din București.

PUBLITURISM
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ACȚIUNEA „SCINTEII TINERETULUI"
„Poate deveni tenisul 
un sport de masa?" — 
lNTR-0 NOUĂ ETAPĂ:

CINE CANDIDEAZĂ

Terenul Liceului „Roman-Vodâ" din Renan.

LA „RACHETA DE AUR"?

Școala generală din tatul Saracale, comuna Sinpafru J/cta, j*- 
dețul Timif.

TA-NASArD :

Liceul „N. Bălcescu", Craiova.

BACâU

COTASXA

BOT IT

HISEDOAW: S

M

HAkGmI

3 Gt 
ca ;

As-«j 
de Cri» - ILFOV
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. sar x-
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DOLJ : Se

IALOMIȚA : 
g-r. ar. 3 _Vted Tepes". IPP-ECA 
Cl .irar : I AȘI : Se ce- De
tect, Lecui agr.eai FodU 
ILoa-ei. Șc. pcaC. Trassp. Ia* ; 
MUREȘ : Ltrecu Khric Grrtt-X 
Școala ger Setea de Joa. Șroa- 
i ar. I Ltei_ș<>*ra: MF- 
HEDINȚI : Liceul Vteju Mare. 
Liceul Culmir. Lie. ag—.rr 
Halinga ; MARAMUREȘ : Iert, 
de proiect Baia Mare. Ex. 
min. Nistru. As. sp. „Recolta-" 
Rozavlea și comuna Ieud ; 
NEAMȚ : Lie. „Roman Vodă"

DÎM- 
uca, Sc. 
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lindv-se înscrie Mate •rgaafx»- 
tiile T.T.C. și aaariatiile «po
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peste* f tetnrrier.;: de eliiâ 
a: ier1 ratZ. s-a ștaburi ca la- 
treeerea să se desfășoare in 
trei taie: etape I — pe uni- 
tăa aaa centre; etapa a n-a 
— pe fadei. etana a ÎTI-a. fi
nala pe tari. Competiția — a 
ideal pilnsă ediție va fi dedi
cată aniversării Eliberării, ere- 
atasent de mare însemnătate in
viata tării — se organizează 
eaaăamiteat. atlt pentru fete, 
cit șl pentru băieți. întrecerile

TINERI —ÎN ARENELE 
SPORTULUI DE MASĂ

Primele etape
Programul sportiv din ulti

mele zile a fost dominat de În
trecerile de atletism șl jocurile 
pe echipe, organizate in cadrul 
etapei inaugurale a „Cupei tine
retului", ediția de vară. La Gru
pul școlar energetic Buftea s-au 
inițiat — și sînt în curs de des
fășurare — competiții de volei 
și fotbal pe clase, cu un număr 
de 16 formații, care se întrec 
sistem turneu. Asociația spor
tivă a Fabricii de ambalaje din 
localitate a inițiat primul cros 
al tinerilor salariați, cîștigat de 
Marin Slătaru. In același timp, 
la Buftea s-a desfășurat o com
petiție de handbal, Ia care au 
evoluat 15 echipe feminine și 
masculine școlare din județul 
Ilfov, prilejuind dispute dîrze, 
atractive. La băieți, pe primul 
ioc s-a clasat Știința Brănești 
(antrenor prof. Victor Marines-

— Cum a fost ?
— Ca în toate duminicile cînd. 

Împreună cu colegii noștri, dăm 
o mină de ajutor și apoi jucăm 
tenis și fotbal...

„Mina de ajutor" pe care au 
dat-o ei ieri înseamnă mai e- 
xact 6 metri avans la săpătu
rile șanțului pentru țeava de 
apă și căratul la stiva de tu
buri. Vă rugăm să-1 credeți pe 
reporter că toate astea nu în
seamnă lucru puțin. împreună 
cu tinerii de la Triaj au mal 
lucrat și alți cîțiva zeci de e- 
levi de la Grupul școlar „Gri- 
vița roșie", „Electrofar" și „Mar
mura". Pe terenul de fotbal — 
animație, în pofida rafalelor de 
vînt. Mingea lua traiectorii cu
rioase. Dar asta nu strica dis
poziția nimănui, chiar și atunci 
cînd unul dintre goluri l-a 
marcat chiar vîntul...

VIOREL RABA

SCRIMĂ:

Sportivul român
ADALBERT KUKI - 
CAMPION MONDIAL 

LA FLORETĂ 
[TINERET]

Confirmind forma sportivă 
ascendentă din acest sezon, 
tinărul scrimer român. Adal
bert Kuki, a repurtat un 
strălucit succes in cea mai 
importantă competiție inter
națională. Evoluind Ia Cam
pionatele mondiale de tine
ret, desfășurate Ia Istanbul, 
el a cucerit, simbătă seara, 
medalia de aur in proba de 
floretă.

* REZULTATELE CON
CURSULUI NOSTRU

s:*trr pesmt cartel său pri- 
vjsc acsrsnea „Pante deveed te-
acsuă a= rpnrt de masă fi" F 
and praruc de ‘.ee» Să Ja- 
căa: tej ca Ian Țtemc" pdbc- 
ck pe perrurssi. ase **dtătt 
de ac — ta * de terci — *-»□
bs-ri- de as mare » acrea. A-

de piccsrt — peste IWd — pei- 
m-te M redacție, ea r-poa»;e F 
teatre reapersre. Zjc— oferă 
rnctrete de terrs F *--gi tnâ- 
tertter M pa— ripaaC ! care au 
ts* asteL"; peer trape; e la 
sacri : 1 Nete Constanta, satul 
BceăaepEL ea-sxu Coptreai. jo- 
tete Bfer. 2 Maaseaan Uri*.
cwruhm B-ădee-j. radetui Be
rar X ScTachl India caiea Re- 
pabiic; ar. 15. Marțhita. jade- 
:A Bihor A Frații Dwță Ien și 
Daa. satul Poiata Trestiei, eo- 
muna Costnmeie, județul Pra
hova 5. Mana Dumitru. str. 
Narsterre nr. 82 Craiova, jude
țul Dolj «. Nicnlau Gabriela, str. 
Gării, blocul 5, sc. C., ap. 51. 
Pucioasa, județul Dîmbovița 7. 
Oțoi Aurei, str. Stadionului nr. 
66. Lupeni, județul Hunedoara 8. 
Elev Nieu Marin, București 
9. Cireu Onlșor, strada Prin
cipală nr. 193. comuna Re- 
bripoara, județul Bistrița- 
Năsăud 10. Mihai Virgiliu, 
București, Bd. 1 Mai nr. 339, 
sectorul 8.

Ciștigători! domlclliați in 
București iși pot ridica premiile 
de la sediul redacției „Scînteia 
tineretului" (Piața Sclnteii nr. 1) 
iar celor din provincie li se vor 
expedia, prin poștă.

>naMSdhf 4s esreatere ți proiectare pentru autovehicule ți trac
toare. Brațov.

A.. S. „Orizontul" I.P.J. Bacău.

cu), iar turneul feminin a fost 
cîștigat de formația Gloria — 
Liceul agricol Dragomirești 
Vale, pregătită de profesoara 
Cornelia Popescu-Sav.

Sportivi și 
gospodari — 

deopotrivă
Parcul tineretului din secto

rul VIII, o splendidă bază spor
tivă complexă aflată pe undeva 
pe Ia capătul bulevardului Bucu
reștii Noi. mai sus de Uzina 
„Laromet", va funcționa — cît 
de curînd — la parametrii ma
ximali, luînd-o înaintea amena
jărilor similare de pe raza ce
lorlalte sectoare. Pe lingă cla
sicele terenuri de tenis, hand
bal, volei, baschet, spații pen
tru atletism, se mai află aici un 
camping cu căsuțe și. în bucla 
lacului, ștrandul și debarcade
rul pentru ambarcațiunile de 
sport și agrement. „Ceea ce ve
deți realizat aici reprezintă 
munca tinerilor din școlile, în
treprinderile industriale și in
stituțiile sectorului nostru — ne 
spune șeful bazei. Jean Costea. 
Nu există să treacă o singură 
zi fără a intilni grupuri organi
zate de tineri care, în timpnl lor 
liber, după amiaza sau duminica 
toată ziua, să nu fie prezenți 
pentru a munci și a se destin
de apoi pe terenurile care stnt 
ale lor In Întregime".

Electricianul Ion Săndulescu 
șl lăcătușul mecanic Lucian Ti- 
glaru, ambii muncitori la de
poul București Triaj, tocmai de
puneau la șeful bazei rachetele 
și mingile de tenis. Primul, am
aflat, este și secretarul organi
zației U.T.C. nr. 2 care numără 
96 de membri.

Evoluție spectaculoasă la sărituri a martirei Anca Grizoraț.
Fotografia ; VASILE RANGA

tenis de masă: Cîștigâtorii
edifiei 74 a „Europenelor"
Afabilă la Nari Sad aa luat «firșit Campionatele europene de 

tenis de masA In finala prabel de dublu femei, perechea Judith 
Magns—Henrietta Latalier (Ungaria) a învins cu scorul de 3—1 pe 
Maria Alexandru (România) — Alice Grofova (Cehoslovacia). La 
această ediție a „eurnpenelnr". campioana României, Maria Ale
xandrii, a cucerit două medalii : una de argint in proba de du
biu femei fi una de bronz in proba de dublu mixt, unde a ju
cat alături do iugoslavul Anton Stipancici. In semifinalele pro
bei de dnbtu femei. Maria Alexandru și Alice Grofova au în
tins cu 3—1.

Iu final» p.-ebel de simplu masculin, cehoslovacul Milan Or- 
tawski l-a invins eu 3—î pe maghiarul Gabor Gergeiy. Proba 
feminină a fust eiștigată de jucătoarea maghiară Judith Magos, 
invingătuare eu 3—1 in finala susținută în compania suedezei 
Au Christian Heliman.

BASCHET: • Ofensiva tinerilor
Intr-adevăr, așa ar putea fi caracterizată noua orientare a 

celor ce conduc destinele reprezentativei masculine de baschet. 
Nu numa; antrenorul, Mihai Nedef, este tînăr și pus pe fapte 
mar., ci șî ecr.îpa pe care a alcătuit-o excelează în primul rind 
prin tinerețe și prin talent, printr-o putere de luptă care ii 
conferă reale perspective de afirmare pe plan internațional. 
De altfel, rezultatele de bună valoare nu au întîrziat să apară. 
La recentul turneu internațional de la Kosice, tinăra formație a 
Romăn.e: a ocupat un prestigios loc doi, după puternica selec
ționată a Cube:, inscriindu-și la activ victorii de răsunet asu
pra unor echipe redutabile (Cehoslovacia și R.S.S. Lituaniană) 
m care evoluau jucători de certă reputație mondială.

Cel mai bun dintre jucătorii români s-a dovedit foarte tinărul 
Coste’. Cernat, căruia avem mîndria de a-i fi întrevăzut un vii
tor strălucit chiar ir. această rubrică. El a fost desemnat, de 
altfel, de către organizatori in formația celor mai valoroși bas- 
chetbaiișri ai turneului. Și ceilalți tineri echipieri ai reprezen
tativei au corespuns, Braboveanu, Mănăilă, Niculescu, Spinu și 
Pașca prac.icind un baschet de calitate, dinamic, spectaculos, 
eficace, care a incintat pe specialiștii prezenți la turneu. Ace- 
ieași caracteristici au putut fi remarcate în jocul naționalei și 
in turneul dotat cu „Cupa Federației" și încheiat, ieri la Cluj.

Deși au pierdut „la mustață" meciul cu echipa Ungariei, spor
tivi; noștri au făcut alte două partide excelente, dispunind la 
scor de o echipă valoroasă ca R.T.I. Minsk. Din nou s-au re
marcat sportivii foarte tineri : Cernat — a cărui precizie și in
sistență in atac l-au impus ca autentic coșgeter al echipei. 
Barna, Pașca și Braboveanu — utili și inteligenți conducători 
d- ;>c. Niculescu și Spinu — laborjoși în atac și în apărare. 
Sint. credem, argumente elocvente pentru a certifica reușita 
ofensivei începute de Mihai Nedef pentru întinerirea echipei, 
pentru a arăta oricărui sceptic că acesta și numai acesta este 
drumul spre succes al baschetului nostru.

OV. PAt’N

gimnastică: Preludiu
al sezonului international

Sezonul internațional de gimnastică s-a inaugurat cu o inte
resantă competiție, la care au evoluat sportive și sportivi din 
11 țâri. Respectiv, timp de trei zile, în Sala Floreasca s-au des
fășurat întrecerile celei de-a 17-a ediții a campionatelor inter
naționale ale României, dotate cu trofeul „Gh. Moceanu". Pen
tru participant și, mai ales, pentru componenții lotului republi
can. această confruntare a constituit un prilej de a verifica sta
diul de pregătire în vederea importantelor concursuri interna
ționale din sezonul estival și care vor culmina cu Campionatele 
mondiale de gimnastică de la Vtffna.

în ultima reuniune a „internaționalelor" de gimnastică ale 
României, desfășurată ieri, au evoluat concurenții clasați pe 
primele locuri la probele pe aparate. Campionul nostru, Dan 
Grecu. confirmind așteptările, a reușit să se impună la probele 
de inele, cal și paralele, în timp ce tinărul Radu Branea a 
cîștigat întrecerea la proba de sol. Maestra sportului Elena 
Ceampelea a ocupat locul I la birnă, iar Anca Grigoraș a

cîștigat întrecerea la paralele. Gimnasta sovietică Ralsa Biclu- 
kina s-a impus in spectaculoasa întrecere la sol. Locul I la să
rituri (fete) a revenit gimnastei maghiare Szuska Matulay, iar 
italianul Mauruzio Milanetto a cîștigat concursul masculin.

rugbi: România - Polonia 20-6
Naționala României, a intilnit ieri, pe stadionul Dinamo din 

Capitală, în cadrul campionatului european „Cupa F.I.R.A.", re
prezentativa Poloniei. Din primele minute atacăm, fără însă să 
fructificăm niciuna din ocazii. Cei care înscriu sint oaspeții, 
care realizează la un contra-atac o încercare, transformată :6-0. 
Dominăm in continuare, fără să finalizăm, polonezii apărindu-se 
cu precizie. Reușim in min. 35 «ă egalăm printr-o incercare de 
penalizare, transformată de Durbac : 6-6. La o șarjă in care do
vedim adevăratele noastre posibilități, Ianusievici înscrie o în
cercare spectaculoasă : 10-6 (min. 39), scor cu care se încheie 
și prima repriză a intilnirii. Repriza a Il-a debutează tot în fa
voarea noastră, dar imprecizia în transmiterea și recepția pa
selor nu duc Ia finalizarea fazelor de atac. în schimb, oaspeții 
polonezi construiesc atacuri periculoase, aceștia dovedind cali
tăți necunoscute și nebănuite de noi, de la ultimele, evoluții în 
compania naționalei noastre. Totuși, la o greșeală în propriile 
buturi poloneze, căpitanul echipei noastre, Mateescu (min. 57), 
reușește o încercare, transformată de Durbac : 16-6. Vîntul, fri
gul și apoi ploaia influențează jocul ambelor echipe, lupta pe 
teren devenind foarte dificilă. Minute în șir se joacă la mijlocul 
terenului, nici una din echipe nereușind să se desprindă. In min. 
78. Durbac culcă balonul in buturile polonezilor : 20-6. scor final 
și apropiat de valoarea jucătorilor noștri dar... nu și a jocului 
in ansamblu.

GABRIEL FLOREA

ÎN FINALA TURNEULUI F. 1. R. A.
ROMÂNIA VA ÎNTÎLNI ECHIPA FRANȚEI

în cadrul semifinalelor celei de a Vl-a ediție a turneului 
F.I.R.A. pentru juniori, care se desfășoară la Heidelberg, echipa 
României, a învins sîmbătă reprezentativa Italiei cu scorul de 
16-12, calificîndu-se în finala acestei competiții. Azi, are loc fi
nala acestui turneu care, ca și anul trecut, la București, va 
opune cele mai valoroase echipe de juniori : România și Franța. 
Cunoscind valoarea XV-lui românesc, sperăm și sîntem convinși 
că reprezentativa țării noastre, cîștigătoare în două rinduri a 
campionatului european, iși va înscrie și în acest an, pentru 
a treia oară, titlul de cea mai bună echipă de juniori, în con
fruntarea cu puternica echipă a Franței.

handbal: Derbiul formațiilor 

feminine
Programat pe Stadionul „Tineretului", derbiul dintre formațiile 

feminine I.E.F.S. — campioană republicană — și Confecția Bucu
rești, contînd pentru a 3-a etapă a diviziei A de handbal, a atras 
un număr mare de spectatori. Neînvinse in acest sezon și avind 
în componența lor o serie de jucătoare talentate, cu o activitate 
prodigioasă, cele două competitoare promiteau o dispută strinsă, 
atractivă. Și, in bună măsură, prevederile s-au adeverit. Am 
asistat la o partidă dîrză și echilibrată, in care rezultatul a fost 
incert pînă in ultimul moment. Insă, trebuie spus că ambele for
mații au arătat deficiențe de ordin tehnic și tactic și au ratat 
o suită de situații favorabile de gol. Mai notăm că studentele 
au beneficiat de cinci lovituri de la 7 m., dintre care au trans
format doar două, iar handbalistele de la „Confecția" au ratat, 
la rindul lor, alte două lovituri de la 7 m. In ultimele minute, 
I.E.F.S. s-a aflat în superioritate numerică pe teren, adversa
rele avind două jucătoare eliminate, (Constandache și Serediuc) 
pe cîte două minute. Totuși, „elevele" antrenorului Ion Bota 
n-au reușit să înscrie nici un gol în această perioadă. Meciul 
s-a Încheiat cu un rezultat de egalitate, 10-10 (6-6) și „Con
fecția" a obținut un punct prețios In întrecerea pentru primele 
poziții tn clasamentul seriei I. Respectiv, au realizat al doilea 
draw, consecutiv. In etapa precedentă, au terminat la egalitate, 
9-9, cu Universitatea București.

în derbiul feminin al seriei a 2-a, Universitatea Timișoara a 
întrecut, la limită, cu 11-10, pe Textila Buhuși și conduce în cla
sament cu 6 puncte. Alte rezultate tehnice : Rulmentul Brașov— 
Universitatea București 8-16, Universitatea Iași—C.S.M. Sibiu 
13-8 și Constructorul Timișoara—Rapid 11-7. Meciurile din eta
pa a 3-a a campionatului masculin s-au amînat pentru joi 18 
aprilie.

M. LERESCU

FOTBAL 
DIVIZIA B

SERIA I
Caraimanul Bușteni — Știin

ța Bacău 0—0, C.S.U. Galați — 
Metalul Mija 3—1, S.C. Tulcea
— Ceahlăul P. Neamț 2—0, 
C.F.R. Pașcani — C.S.M. Su
ceava 2—0, Gloria Buzău — 
F.C. Galați 0—0, Progresul 
Brăila — Victoria Roman 2—3, 
Celuloza Călărași — Viitorul 
Vaslui 1—1, Constructorul Ga
lați — Metalul Plopeni 2—3, 
Petrolul Moinești — Oțelul Ga
lați 1—0.

SERIA II
Metalul București — Tracto

rul Brașov 1—0, Minerul Mo- 
tru — Dunărea Giurgiu 2—0, 
Nitramonia Făgăraș — Șoimii 
Sibiu 1—1, Metrom Brașov — 
C.S. Tîrgoviște 1—0, C.S. Rm. 
Vîlcea — Carpați Brașov 1—0, 
Flacăra Moreni — Dinamo Sla
tina 1—4, Gaz Metan Mediaș
— Ș.N. Oltenița 1—1, Electro- 
putere Craiova — Autobuzul 
Buc. 5—1. Progresul Buc. — 
Metalul Drobeta 3—2.

SERIA III
Industria Sîrmei C. Turzii — 

Corvinul Hunedoara 0—1, Arie- 
șul Turda — Mureșul Deva 
3—0, Victoria Cărei — C.F.R. 
Timișoara 1—1, Olimpia Satu 
Mare — Minerul Cavnic 4—0. 
F.C. Bihor — Metalurgistul 
Cugir 2—0. Gloria Bistrița — 
Vulturii Lugoj 2—0, Minerul 
Anina — Textila Odorhei 0—0, 
U.M. Timișoara — Olimpia 
Oradea 2—0.

HOCHEI. La campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) de la Helsinki a fost 
înregistrat un nou caz de do
ping, care a atras după sine o 
suspendare și inversarea unui 
rezultat. Este vorba de portarul 
echipei Finlandei, Stig Wetzell, 
descoperit la control că a uti
lizat un medicament conținind 
efedrină în cursul meciului cu 
echipa Cehoslovaciei, meci ciș- 
tigat de finlandezi cu scorul cie 
5—2. Comisia specială a cam
pionatelor l-a suspendat pe 
Wetzell și a dat joc ciștigat 
Cehoslovaciei cu scorul de 5—0. 
în urma acestei decizii și a re
zultatelor de simbătă (Ceho
slovacia — Polonia 12—3 și 
U.R.S.S. — R.D. Germană 
10—3), in clasament conduce 
selecționata Cehoslovaciei cu 
12 puncte, urmată de U.R.S.S. 
— 10 puncte, Finlanda — 4
puncte, Suedia și Polonia cîte 
3 puncte, R.D. Germană — 1 
puncte.



MISAJ1 Dl FELICITĂRI DE PEȘTI HOTARE

ADRESATE I'REȘIDIATILIII NICOLAE CEAUȘESCU

Excelentei Sale

Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
BUCUREȘTI 

Excelență,
Am marea plăcere să vă prezint, in numele Comitetului direc

tor al Mișcării Populare tie Eliberare a Angolei — M.P.L.A., al mi- 
litanților săi, al întregului popor angolez și în numele meu personal, 
cele mai călduroase felicitări, cu prilejul alegerii dumneavoastră în 
magistratura supremă a țării.

Alegerea dumneavoastră este o mărturie a încrederii pe care 
poporul român o pune în dumneavoastră și in opera grandioasă 
realizată de Partidul Comunist Român, sub luminoasa dumneavoa
stră conducere.

Sînt convins că relațiile noastre strînse de prietenie și de coo
perare în lupta comună contra colonialismului și imperialismului, 
pentru libertate, Independență, progres social și pace, se vor întări 
tot mal mult. *

Vă doresc fericire personală, cele mal bune urări de multă 
sănătate și prosperitate în îndeplinirea mandatului care v-a fost 
încredințat.

AGOSTINHO
Președintele M.P.L.A.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

îmi face o mare plăcere să vă felicit în numele guvernului și al 
poporului nigerian, cu prilejul istoric al alegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

Transmițîndu-vă felicitările noastre, domnule președinte, vă 
doresc succes în strădaniile dumneavoastră pentru progres și dez
voltarea țării dumneavoastră, a păcii și înțelegerii mondiale. Fiind 
încredințați că cooperarea apropiată și fructuoasă între țările și 
popoarele noastre se va dezvolta și înflori, vă rugăm, domnule 
președinte, să acceptați asigurările mele de cea mai înaltă consi-
derație și stimă.

General YAKUBU GOWON
Șef al Guvernului Militar Federal 

Comandant Suprem al Forțelor Armate ale 
Republicii Nigeria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, vă adresăm cele mai calde felicitări 
și urări de noi succese în construirea socialismului in țara dumnea
voastră. . _ . .

In numele Asociației de Prietenie Suedia — România.

HENRY PETER 
MATTHIS 
Președinte

SVEN OESTERBERG
Secretar

Nunțiul apostolic al Vaticanului. Romolo Carbon! l-a rug^tpe 
ambasadorul Republicii Socialiste România în Italia să transmită, 
din partea Sanctității Sale Papa Paul al VI-lea. urările cele mai 
bune Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu, cu ocazia alegerii sale in 
funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Secretarul pentru comerț al 
S.U.A., Frederick Dent, s-a în- 
tilnit, sîmbătă la amiază, în ca
drul unei conferințe de presă, 
cu ziariști români.

★

Aflată în țara noastră pentru 
a participa la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte econo
mice româno-americane, dele
gația economică condusă de Fre
derick Dent, secretarul pentru 
comerț al S.U.A., a făcut sîm
bătă și duminică o călătorie in 
nordul Moldovei.

nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Islamică Pakistan, în 
locul tovarășului Mihai Maghe- 
ru, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

SESIUNEA O.N.U.:

întrevederi 
ale ministrului 

român al 
afacerilor externe

NEW YORK 14 — Co
respondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Ministrul 
afacerilor externe, George Ma- 
covescu, a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe 
al Liberiei, C. Cecil Dennis jr., 
conducătorul delegației liberie- 
ne la actuala sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U.. și D. 
Franklin Neal, ministru al pla
nificării și problemelor econo
mice.

In cadrul întrevederii. s-a 
subliniat evoluția pozitivă a re
lațiilor bilaterale, pe multiple 
planuri, în urma recentei vizite 
a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,Liberia, 
și necesitatea contmuării efor
turilor pentru transpunerea în 
viață a prevederilor înscrise în 
acordurile de colaborare și co
operare economică, tehnico-țti- 
ințifică și culturală încheiate în
tre cele două țări.

In aceeași zi. George Maco- 
vescu a conferit cu ministrul 
afacerilor externe al Marocu
lui, Ahmed Taibi Benhima. con
ducătorul delegației marocane 
la actuala sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a O.X.l'M 
asupra unor probleme interna
ționale de interes comun și a 
chestiunilor aflate in atenția se
siunii Adunării Generale a 
O.N.U. Totodată, a fost trecută 
în revistă evoluția pozitivă a 
relațiilor economice și comer
ciale dintre ambele țări, precum 
și a acțiunilor de cooperare.

La ..Clubul Metropolitan" din 
New York, ministrul român al 
afacerilor externe s-a intîlnit cu 
un grup de oameni de afaceri 
americani și de comentatori po
litiei, economici și diplomatici. 
La întilnire au participat Ro
bert Wieringa. președintele com
paniei „Wamer Lambert". John 
Pearson, editor asociat al revis
tei economice ..Business Week”.

In cadrul discuțiilor au fost 
evocate rezultatele pozitive ale 
vizitei întreprinse de președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in S_U_A_ a fost e- 
vidențiat cursul ascendent al re
lațiilor economice »: coenemale 
româno-americar.e. S-a sub
liniat, totodată, necesitatea con
tinuării eforturilor pentru trans
punerea In practică a prevede
rilor acordurilor bilaterale sem
nate de cele două țări, pentru 
extinderea acțiunilor de coope
rare între firmele americane și 
întreprinderile românești de co
merț exterior.

Orientul Apropiat
• Libanul a cerut convocarea Consiliului de 
Securitate • H. Kissinger va efectua un nou tur

neu • Incidente israeliano-siriene
NAȚIUNILE UNITE. — Liba

nul a cerut oficial convocarea 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. in legătură cu deterio
rarea situației de la frontiera 
sa, in urma raidurilor întreprin
se de forțele israeliene asupra 
unor localități libaneze, anunță 
agențiile Associated Press și 
Reuter.

Un purtător de cuvint al 
O.N.U. a menționat că reuniu
nea Consiliului de Securitate va 
avea loc luni, 15 aprilie.

WASHINGTON. — Henry Kis
singer, secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., a dis
cutat cu generalul Hikmat Che- 
habi. trimisul special al guver
nului de la Damasc, posibilită
țile privind dezangajarea tru
pelor pe frontul înălțimilor Go
lan, prezentate de partea israe- 
liană. Secretarul de stat al 
S.U.A. a declarat că trimisul 
sirian a prezentat noi propu
neri detaliate ale guvernului 
său privind realizarea dezanga
jării pe care le-a apreciat drept 
un pas constructiv. Menționind 
că a fost autorizat de genera
lul Chehabi să Înfățișeze pro
punerile respective părții israe
liene, Kissinger și-a anunțat in
tenția de a întreprinde un nou 
turneu in regiunea Orientului 
Apropiat, la sfirșitul lunii apri
lie.

DAMASC, — Luptele au reîn
ceput duminică pe Muntele 
Hermon și in alte puncte ale 
frontului de pe înălțimile Go
lan. a anunțat un purtător de 
cuvint militar sirian. Postul de 
radio Damasc a făcut cunoscut 
că trei avioane israeliene au 
fost doborite. iar in cursul lup
telor. de duminică dimineața, de 
pe Mur.teie Hermon, au fost u-

ciși și răniți aproximativ 50 de 
militari israelieni.

TEL AVIV. — Forțe israelie
ne de infanterie și artilerie, 
sprijinite de aviație, au distrus 
o unitate siriană care a traver
sat liniile de încetare a focului, 
luind poziție în regiunea de 
virf a Muntelui Hermon, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt mi
litar de la Tel Aviv. Un număr 
de soldați israelieni au fost ră
niți. Avioane israeliene, a ară
tat purtătorul de cuvînt, au 
bombardat bateriile siriene de 
artilerie.

ATAC
LA PNOM PENH
Forțele patriotice de eli

berare cambodgiene au lan
sat in noaptea de sîmbătă 
spre duminică, un puternic 
atac cu rachete asupra unor 
obiective strategice lonno- 
liste intr-un cartier al ora
șului Pnom Penh, In timp 
ce un grup de patrioți au 
pătruns In zona Chak An- 
gre. aflată la numai doi 
kilometri de capitală. Agen
ția UNITED PRESS INTER
NAȚIONAL menționează că 
tirul patrioților a fost des
chis din zona de sud-est a 
împrejurimilor Pnom Penh- 
ului. unde săptămina trecută 
aceștia au cucerit șapte po
ziții ale trupelor lonnoliste, 
obligindu-le să se retragă la 
10 kilometri depărtare de 
marginea orașului.

Deaoastroți» o f«adioaaiilor beacon d>« Porii ia sprijinul 
revendicărilor lor.

Peste cîteva zile, capitala țarii noastre va găz
dui lucrările sesiunii a XXIX-a a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, aceasta fiind pri
ma reuniune a C.E.E.-O.N.U. organizată în afara 
sediului Națiunilor Unite din Geneva. Sesiunea 
de la București, ce se va deschide la 18 aprilie, 
are ca temă principală ,,Rolul tehnologiei în dez
voltarea economică a regiunii".

C
omisia Economică a 
O.N.U. pentru Eu
ropa a luat ființă 
în anul 1947, în ur
ma unei rezoluții a 
Consiliului Econo

mic și Social, organ al Adună
rii Generale a O.N.U. In pri
măvara aceluiași an, a fost con
vocată prima sesiune la Ge
neva. Din C.E.E.-O.N.U. fac 
parte : Albania, Anglia. Austria, 
Belgia. R.S.S. Bielorusă. Bulga
ria, Canada, Cehoslovacia, Ci
pru, Danemarca, Elveția, Fin
landa, Franța, Grecia, Irlanda 
Islanda, Italia, Iugoslavia, Lu
xemburg, Malta, Norvegia, O- 
landa, Polonia Portugalia, R.D. 
Germană, R. F. Germania, Ro
mânia, Spania, Suedia, S.U.A., 
Turcia, R.S.S. Ucraineană, Un
garia, U.R.S.S.

In anii care au trecut de la 
constituirea sa, acest organism 
economic regional al O.N.U. s-a 
dovedit a fi un Instrument fo
lositor In vederea desfășurării 
activității de cooperare între 
guvernele țărilor membre. Sesi
unile au oferit cadrul instituțio
nal adecvat pentru depistarea 
soluțiilor Ia numeroase proble
me tehnico-economice, de poli
tică economică generală care 
confruntă statele continentului 
nostru. Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa se pre
ocupă de totalitatea aspectelor 
economice actuale. Dat fiind că 
nu toate aceste aspecte se situ
ează la același nivel de preocu
pări. pentru valorificarea adec
vată a posibilităților comisiei, 
in cadrul celei de a XXIV-a 
sesiuni, țările membre au decis 
ca următoarele domenii să fie 
considerate prioritare : comerțul 
și cooperarea industrială, știința 
și tehnologia, planificarea pe 
termen lung, mediul Înconjură
tor.

Potrivit mandatului său, tn 
realizarea obiectivelor, Comisia

acționează în conformitate cu 
principiile Organizației Nați
unilor Unite și nu poate adopta 
nici o măsură care să lezeze o 
anumită țară. Conform prac
ticii înrădăcinate, in cadrul se
siunii, deciziile se adoptă prin 
consens. C.E.E.-O.N.U. se întru
nește anual, in sesiune plenară, 
care reprezintă principalul or
gan de lucru al Comisiei. La

conomice. Intre cele 15 organe 
subsidiare principale se află : 
Comitetul pentru produse agri
cole, Comitetul cărbunelui, Co
mitetul pentru energie electrică, 
Comitetul pentru locuințe, con
strucții și sistematizare, Consi
lierii guvernelor pentru știință 
și tehnologie, Conferința statis
ticienilor, Comitetul pentru dez
voltarea comerțului etc. Pe lin
gă C.E.E.-O.N.U., funcționează 
circa 100 de grupe de lucru, de 
studii și de experți.

Organul de lucru permanent 
este secretariatul care se orga
nizează pe divizii, corespunzind 
principalelor sectoare și comi
tete.

România a început să parti
cipe la C.E.E.-O.N.U. de Ia cea 
de-a doua sesiune a sa, cu titlul 
consultativ ; iar din 1952 cu 
drept de vot. Țara noastră a luat 
parte la acțiunile Comisiei, a-

Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa

lucrări iau parte, cu drepturi e- 
gale, reprezentanții tuturor ță
rilor membre ; cu titlu consul
tativ pot fi invitați, reprezen
tanți ai altor țări nemembre, 
însă membre ale O.N.U., ai u- 
nor instituții specializate 
și organizații internaționale 
(O.N.U.D.I., F.A.O., B.I.R.D.,
G.A.T.T., U.N.C.T.A.D.). Lucră
rile sesiunii sint conduse de 
un birou.

In afara schimburilor de opi
nii privind situația economică, 
membrii Comisiei, în cadrul 
Comitetului sesional, exami
nează activitățile organelor sale 
subsidiare. La sfirșitul fiecărei 
sesiuni se adoptă rezoluții și 
decizii, se stabilesc programe de 
lucru. Pentru dezbaterea unor 
probleme, au fost create organe 
specifice diferitelor sectoare e-

ducindu-și o contribuție Impor
tantă la realizarea obiectivelor 
acesteia. In cadrul sesiunilor, 
delegațiile române, aducînd o 
valoroasă și constructivă contri
buție, s-au pronunțat pentru 
întărirea rolului Comisiei pe 
planul cooperării europene în 
domenii de interes general. Pină 
in prezent, România a inițiat 
37 de rezoluții și a participat in 
calitate de coautoare la un nu
măr însemnat de rezoluții pro
puse de alte state membre. Țara 
noastră s-a preocupat in per
manență pentru identificarea și 
includerea în activitățile comi
siei a unor domenii noi cum ar 
fi industria gazului, chimică, a- 
plicarea științei și tehnologiei 
in dezvoltarea cooperării indus
triale.

I. T.

Șomajul din rindul 
absolvenților școlilor 

medii britanice
Anul trecut, totalul tineri

lor britanici absolvenți de 
«coli medii care nu aa putut 
găsi locuri de muncă a fost 
de MMt. cifră reprezentind 
o creștere cu 8» la sută fată 
de anul 19TÎ. Intr-o situație 
dificilă se află, potrivit sta
tisticilor oficiale, și absolven
ții institutelor de invătămint 
superior din care 1* la sută 
sint iu imposibilitate de a 
obține indiferent ce loc de

P.P.P. Coreeană—pe 
drumul murilor realizări

Un reporter își insemna cu satisfacție, pe paginile carne
tului său, cifre despre recoltele extrem de mari obținute in
tr-o zonă deluroasă din R.P.D. Coreeană. Orezăriile au urcat 
pe inălțimi și eforturile oamenilor au fost răsplătite prin 
bunele rezultate. Intr-o uzină de locomotive electrice de la 
Phenian, secretarul comitetului de partid relatează că în 
halele pe care bombele le mutilaseră și pe care muncitorii 
le-au reconstruit, se realizează toate, absolut toate piesele de 
care este nevoie. Știți cite piese sint necesare pentru a pune 
în mișcare o locomotivă electrică ? 180.000. Doar în 13 ani 
uzina a izbutit să realizeze ea însăși toate aceste piese.

R.P.D. Coreeană a realizat în numai trei ani o creștere de 
60 la sută a producției sale industriale, in 1973 inregistrîn-

Sîmbătă. s-a înapoiat în Ca
pitală, delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Constantin Potîngă, adjunct de 
șef de secție la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, care, la invitația Comite
tului Central al P.C.U.S., a fă
cut o vizită de schimb de expe
riență în Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost întîmpinată de to
varășul Constantin Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid. 
A fost, de asemenea, prezent N. 
V. Maslennikov, ministru con
silier al ambasadei U.R.S.S. la 
București.

In perioada 10—13 aprilie a.c., 
la invitația tovarășului Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, a avut loc 
vizita ministrului minelor, com
bustibilului și metalurgiei din 
Republica Cuba, Manuel Cespe
des Fernandez. Cu acest prilej 
s-au purtat discuții cu privire 
la stadiul acțiunilor de coope
rare româno-cubaneze în dome
niul industriei miniere și me
talurgiei neferoase, relevindu-se 
totodată satisfacția față de evo
luția ascendentă a relațiilor de 
colaborare dintre cele două mi
nistere.

• KIM IR SEN, secretar gene
rai al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
l-a primit pe Dumitru Popa, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Phenian, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, a avut lee a 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă sinceră, tovă
rășească.

Succese ale PĂ.I.G.C.

davâ portugheză situată între 
Rețxtbhca Zair n Republica 
Populară Cor go — ac fost aduse 
recent _1S batalioane de întă
rire. precum s. o mare cantitate 
de tare brindate s. nave de 
război portugheze*. Comunicatul 
relevă totodată că portughezi: 
au luat o serie de măsurv. spe
ciale de control imtotriva 
populației azteoieze din acest te
ritoriu. v P t . a — se spune in

interviu acordat postului de ra
dio Rabat. ministrul marocan al 
finanțelor. Bensalem Guessous, 
a relevat că. în vederea stabili
rii modali tățrior de participare 
la capitalul fiecăreia dintre ele. 
societățile de desfacere Angro au 
fost invitate de guvernul maro
can să prezinte, intr-un interval 
de două luni, bilanțurile finan
ciare si stocajul. EL a afirmat 
că _marocamzarea“ tuturor com
paniilor de distribuire a hidro-

Prin decret, tovarășul Lucian 
D. Petrescu a fost numit în ca
litatea de ambasador extraordi

Duminică dimineața, ministrul 
minelor, combustibilului și me
talurgiei. Manuel Cespedes Fer
nandez, a părăsit Capitala. Pe 
aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus de Bujor Almășan 
și de membri ai conducerii mi
nisterului.

A fost prezent Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, ambasado
rul Republicii Cuba la Bucu
rești.

• UN COMUNICAT DIFUZAT 
LA DAKAR de către conducerea 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) precizează că forțele 
armate ale patrioților continuă 
să dea lovituri serioase trupelor 
portugheze. Astfel, In a doua ju
mătate a lunii martie, unități dm 
armata Republicii Gmneea- 
Bissau au reușit să scoată com
plet din luptă numeroși soldați 
și ofițeri ai trupelor cotoniaiiste. 
Au fost distruse, de asemenea. 
13 mijloace de transport auto 
militare, fiind scufundată tot
odată. pe fluviul Jeba. o nava 
de transport.

• MIȘCAREA POPULARA 
PENTRU ELIBERAREA ANGO
LEI (M.P.L.A.) a dat publicității, 
la Brazzaville, un comunicat in 
care arată că la Cabinda — en-

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

inițiate de armata cotonialiștă 
portuxheză. care, in pofida 
eșecurilor înregistrate pe câmpul 
de luptă, cnctmuâ să masacreze 
populația.

Rabat : noi măsuri de 
„marocanizare"

• STATUL MAROCAN a bu
tan: să-și asigure o participare 
de 50 la sută la capitalul a zece 
societăți străine care operează 
pe teritoriul său in domeniul 
distribuirii hidrocarburilor rafi
nate și să -marocamzeze" in 
întregime capitalul societăților 
care se ocupă de -.--za-ea cu 
amănuntul a petrolului. Intr-un

carturilor trebuie să aibă loc 
pină la sfirșitul anului in curs.

• ÎN CADRUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA, ministrul 
relațiilor externe al Perului, 
Miguel Angel de Ia Flor Valle, 
a relevat că țara sa se pronun
ță pentru crearea de asociații 
ale statelor producătoare de ma
terii prime, in vederea asigură
rii unor prețuri juste și stabile 
ale acestor produse pe piața 
mondială. Apreciem ca deosebit 
de necesară — a declarat mi
nistrul peruan — constituirea a- 
cestor asociații ale statelor pro
ducătoare și exportatoare de 
materii prime, precum și crea
rea unui front unic, cu scopul 
ce a apăra prețurile la aceste

produse. de a evita o exploata
re irațională a resurselor natu
rale ale țării ș: de a avea o po
ziție fermă in negocierile cu ță
rile industrializate. Toate aces
tea. a arăta: ministrul. trebuie 
concepute in cadrul amplu al 
cooperării și conviețuirii pașni
ce mondiale.
• CONSILIUL UNIUNII PRO

GRESISTE SENEGALEZE, 
Partidul de guvemămint din Se
negal. a aprobat un plan de 
combatere a secetei, cuprinzînd 
atit hotăriri aplicabile in ter
men scurt, cit și o reorientare 
a metodelor și obiectivelor po
liticii agrare a țării.

Seceta a devenit un fenomen 
permanent, arată documentul 
respectiv, astfel incit s-a con
siderat necesar ca țara să fie 
înzestrată cu mijloacele care 
să-i permită asigurarea produc
ției in cele mai proaste condi
ții climaterice.

Finlanda sprijină propu
nerea ca cea de-a treia etapă 
a Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa 
să se desfășoare la nivelul 
cel mai înalt, fiind gata să 
găzduiască, la Helsinki, lu
crările acesteia — se arată 
intr-o declarație a Ministe
rului finlandez al Afacerilor 
Externe.
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TREI SCRISORI SECRETE — 
Gala filmului românesc : Patria 
(ora 20).

UN COMISAR ACUZĂ : Patria
(ora 9) Excelsior (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20,30), Melodia
(orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Flamura (orele 9; 11.15;
13.30; 16; 18.15; 20.30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA ; 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.30; 20.45), București (orele 
9; 11,15; 13.30; 16.30; 18,45; 21).

SAMBIZANGA : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30).

FLOAREA DE PIATRĂ : Doina 
(orele 9,30; 11.30; 13.45; 16; 18; — 
la ora 20 program de filme docu
mentare)

CE DRUM SĂ ALEGI : Scala 
(orele 9; 11,15; 13.45; 16.15; 18,45; 
21,15), Capitol (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30; 21), Favorit (orele 9.15; 
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN : 
Lumina '(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

RIO LOJ-JO : Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 21), Buzești

(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20,30). Gloria (orele 8,45; 11.15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20,30). Modem 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45).

CIDUL : Victoria (orele 9; 12 30; 
16,15; 19,45), Grivita (orele 9; 
12.30; 16; 19.15), Aurora (orele 9: 
12.15; 16; 19,15).

MONOLOG : Viitorul (ora 20 15). 
MERY POPPINS : Viitorul (o- 

rele 15,30; 18).
PĂCALĂ : Bucegi (orele 10; 16; 

19,15), Giulești (orele 10; 16; 19,15). 
Arta (orele 11.45; 14,30; 17,15; 20).

LE MANS : Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), Fla
căra (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI ; Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30). Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20 15).

ROMEO ȘI JULIETA : Rahova 
(orele 10; 15.30; 18.30)

PROPRIETARII : Pacea (orele 
16: 18: 20).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI „NEPTUN" : Unirea (orele 
15.45; 18; 20,15).

CĂLĂREȚ IA. FĂRĂ CAP : Lira 
(orele 15.39: 19: 29.15).

INSULA MISTERIOASA : Fe
rentari (orele 15.30; 18: 20.15).

SECRETUL LUI BUDHA : Flo- 
reasca (orele 15.30; 18: 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Cotroceni (orele 14; 
16: 20).

ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIA : Moșilor (orele 9; 
11.15; 13,30: 16; 18; 20.15).

SIMON TEMPLAR. INTERVINE: 
Cringași (orele 16; 18,15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : 
Munca (orele 16; 18; 20). Progre
sul (ora 15,30).

CEAȚA : Progresul (orele 18;
20.15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Vitan (orele 15,30; 
18; 20.15).

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

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE ; 
înfrățirea (orele 15.30; 18; 20,15).

DON QUIJOTE (ora 14.39); FER
MECĂTORII INOCENȚI (ora 
16.30); TOATĂ LUMEA PE STA
DION (ora 18.45): DOSAR SE
CRET (ora 20.45. rulează la Cine
mateca ..Union-.

PROGRAMUL III

IO

9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : LUMINI PE MU
REȘ de Th. Bratu. 10.00 Clubul 
adolescenților : Vacanța pe că
rările... primăverii ! 11,00 Cronica 
ideilor. 11,10 Profil : Ștefania 
Rareș. 11,30 Două tablouri core
grafice de Lucian Mețianu. 12,00 
Știri. 12,05 Din discografia lirică 
a marilor, dirijori. 12.55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 Știrile după- 
amiezii. 17.05 Alo. Radio ! _ mu
zică ușoară. 18,00 Șapte zile, șapte 
arte : Literatură. 18,10 Muzică

simfonici. 1155 Melodia zilei. 
19 .99 In diree.— de la Universal- 
Club din Bueurefti. 19.39 Știri. 
19.35 Casa de discuri Hungarotcn 
20.00 Munca — izvor de bucurie $i 
împliniri. în pruna linie a mun
cii — tun efigii. 29.39 Arii dia 
opere. 21.99 Radio-fono-rama. Astă 
seară interpret români de muzică 
ușoară. 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 2X39 Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii 
ușoare 23.15 Poetica. Rîui. ra
mul... 23.20 Opereta „Teatru 
plutitor- de Jerome Kerr, (frag
mente). 23.55—24 00 Ultimele știri.

Teatrul Național (Sala Come
dia) : TREI FRAȚI GEMENI VE- 
NEȚIENI — ora 19.30; Teatrul dc 
stat din Galați (la Teatrul Mic) : 
CĂSĂTORIE PRIN CONCURS — 
ora 19.30: Teatrul ,.C. Tănase- 
(Sala Savoy) : PARDON.. SCU
ZAȚI... BONSOAR ! — ora 19.

16.3* Emisiune In limba maghia
ră 19.** Bună seara vacanță ! 
Aventurile lui GuUiver. 19,20 1001 
de seri. 19.3* Telejurnal. 1 Mal 
1974 — sub semnul anului jubi
liar. 2*.** Panoramic științific 
39.3* Roman foileton : EDUCAȚIA 
SENTIMENTALA cu Franțoise 
Fabian și Jean-Pierre Leaud. 
Z1J5 Revista literar-artlsticâ TV. 
..Clntecul ce ți se cuvine, țară ! 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.3* Telex. 17.3S Avanpremieră 
săptămlnală. 17.40 Album coral. 
17.5* Film artistic : JALISCO NU 
va PIERI — producție a studiou
rilor mexicane. Un film muzical 
în premieră pe țară. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.0* Film 
serial pentru copii : Comoara din 
13 case (reluare). 20,30 Viața 
economică a Capitalei. 20.50 Mu
zica românească in contempora
neitate. 21,20 Drumuri in Istorie. 
21.40 Gala maeștrilor : Dan Ior- 
dăchescu. 22.05 Telerama. Cu tele
viziunea la... vinătoare și pescuit

du-se un spor de 19 la sută raportat la anul precedent. Exa
menul acestor cifre relevă progresele constante ale RtP.D. 
Coreene, obținute sub conducerea Partidului Muncii din Co
reea, in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. Sînt progrese înre
gistrate pe toate planurile — atestate de realitățile cotidiene. 
Dimensiunile eforturilor depuse de poporul coreean pentm 
dezvoltarea patriei sale, ale succeselor repurtate pe acest 
drum, sint evidențiate cu claritate de date recent publicate 
la Phenian. în comparație cu 1950, producția de tractoare 
este in prezent de opt ori mai mare iar cea de autocamioane 
a crescut de trei ori. In întreprinderile constructoare de ma
șini ale acestei țări, ce a cunoscut urgia războiului și epopeea 
reconstrucției, se produc generatoare de 50.000 Kw, transfor
matoare de 100 000 kw și nave de 10 000 tone. Industrializarea 
socialistă se înfăptuiește intr-un ritm rapid, vizind cu 
prioritate sectoarele-cheie, cele mai moderne. In trei ani 
s-au realizat peste 13.500 obiective industriale de diferite mă
rimi — de la combinate metalurgice și uzine textile pină 
la mine și puțuri petroliere. Producînd aproape 2.500.000 tone 
oțel, R.P.D. Coreeană își asigură pe deplin nevoile țării in 
acest domeniu vital pentru dezvoltarea economică. Faptul 
este semnificativ pentru schimbările intervenite, pentru cre
șterea potențialului ei economic într-o perioadă scurtă în 
care au fost învinse consecințele unui război distrugător.

Realizările R.P.D. Coreene nu se limitează la domeniul in
dustrial : agricultura cunoaște producții crescînde, dindu-se 
o bătălie continuă pentru valorificarea fiecărei palme de pă- 
mint, pentru utilizarea rațională chiar și a zonelor deluroase. 
In 1973, în provincia Pyongan de sud s-a obținut cea mai 
mare producție de cereale înregistrată vreodată pe aceste 
meleaguri. Tabloul realizărilor acestei țări cu un popor dîrz. 
care a demonstrat eroismul său în luptă și în muncă, tre
buie completat cu un aspect capabil să definească marile 
progrese : fiecare al patrulea locuitor al R.P.D. Coreene ur
mează o formă de învățămînt, în școli de diferite grade. In 
anii trecutului, cind poporul coreean nu era stăpîn pe soar
ta sa, țara nu avea nici un institut de invățămint superior. 
Actualmente, funcționează 140 de diferite institute și peste 
500 școli tehnice care asigură specialiști bine pregătiți in 
vederea acoperirii cerințelor tuturor sectoarelor economiei.

Prezentul R.P.D. Coreene reflectă forța creatoare a po
porului coreean, încrederea sa in viitorul luminos al patriei.

M. R.
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