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BILANȚ DE MUNCĂ
AL STUDENȚILOR BUCUREȘTENI

2,5 milioane ore de muncă în marile întreprin
deri, pe șantiere de construcții și alte unități 
economice au prestat, in acest an, cei 15 000 de 
studenți bucureșteni de la facultățile cu profil 
tehnic din Capitală, sub conducerea cadrelor di
dactice. Este o cifră elocventă pentru modul în 
care învățămînțul superior bucureștean a fost 
orientat spre integrarea tot mai accentuată cu 
producția.

Legarea procesului educativ cu activitatea 
practică a cunoscut, în acest an, o trecere mai 
rapidă de la forme simple la altele mult mai 
complexe și eficiente. Astfel, in majoritatea in
stitutelor de învățămînt superior din Capitală 
munca practică se desfășoară, pe bază de plan, 
în ateliere proprii, în echipe mixte de muncitori 
și studenți, precum și în secții și sectoare eco

nomice integral preluate și administrate de stu
denți și cadre didactice. Semnificativ, in acest 
sens, este faptul că numărul catedrelor integra
te a crescut de la 32 la 193, ele finalizind o se
rie de teme în baza a 400 de convenții încheiate 
cu 357 unități economice.

De asemenea, tematica proiectelor de diplomă 
este tot mai mult orientată spre nevoile concrete 
ale activității economice și sociale. La Institu
tul de arhitectură, de pildă, totalitatea proiect»1 
lor rezolvă asemenea probleme concrete, iar li 
Institutul politehnic, ele dețin o pondere d» 
peste 60 la sută.

Valoarea contractelor de cercetare a ajuns, în 
felul acesta, in prezent, la 116 milioane lei, fiind 
de 2,5 ori mai mare decît cu doi ani in urmă.

Pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan

FIECARE ZI ESTE ACUM DECISIVĂ
LA PANOUL 
DE ONOARE

• ÎNTRECEREA OȚELA- 
RILOR REȘIȚENI pentru a- 
tingerea producției de un 
milion tone oțel in anul 1974 
a intrat în faza finală. în- 
tiietatea de a înscrie această 
cifră record în palmaresul 
oțelăriei și-o dispută echi
pele de topltori, care, în pri
mele 6 zile din această lună, 
au adăugat Ia sporul de 
40 000 tone oțel, realizat in 
cinstea Congresului partidu
lui, incă 1 000 de tone peste 
prevederile planului la zi. La 
toate locurile de muncă ale 
oțelăriei se dă acum bătălia 
pentru „scurtarea" anului, 
fiecare minut ciștigat aici 
insemnind mai mult metal. 
Pe această cale s-a obținut 
în 1974 cea mai mare pro
ducție de oțel pe m.p. vatră 
de cuptor și zi calendaristică.

• COLECTIVELE UNI
TĂȚILOR aparținătoare Cen
tralei minereurilor din De
va, care lucrează de la în
ceputul lunii octombrie in 
contul ultimului an al cin
cinalului, au realizat, in zi
lele care au trecut de la Con
gresul al XI-lea al partidu
lui, cel mai mare spor de 
producție, majorind astfel 
depășirile de plan, de la în
ceputul anului, la peste 55 
milioane lei. La aceste reali
zări o contribuție substan
țială are colectivul Exploa
tării miniere Certej, care 
și-a onorat in întregime pre
vederile de plan pe întregul 
cincinal.

• IN ULTIMII DOI ANI, 
în întreprinderile industriale 
din județul Iași au fost in
troduse in fabricație 760 de 
noi sortimente și au fost a- 
plicate în procesul de pro
ducție peste 60 de noi teh
nologii. In rindui unităților 
fruntașe se situează Combi
natul de fire și fibre sinteti
ce, întreprinderea mecanică 
Nicolina și întreprinderile 
industriei ușoare din muni
cipiul Iași.

• IN MUNICIPIUL SATU 
MARE a fost dată în exploa
tare înainte de termen, la 
întreaga capacitate de 3 000 
de linii, noua centrală tele
fonică automată. Dotată cu 
instalații moderne, ea va per
mite conectarea acestui cen
tru industrial din nordul ță
rii la rețeaua telefonică auto
mată interurbană.

(Agerpres)

In amfiteatre

A ÎNCEPUT
Tinerii înscriu noi succese în cronica întrecerii
9?
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN-

PRODUCȚII
SUPLIMENTARE

Puternica citadelă a industriei 
chimice românești, Combinatul 
chimic din Tîrnăveni se află 
antrenat într-una din cele mai 
efervescente bătălii cunoscute 
vreodată de-a lungul istoriei sa
le, vizînd atingerea unui obiec
tiv 
mă 
te : 
cincinalului 
un avans consi
derabil de timp. 
O bătălie in ca
drul căreia cei 
mai tineri mun
citori ai combi
natului se află 
antrenați cu în
treaga pasiune și hotărîre spe
cifice virstei uteciste.

— Pe tineri — ne spune to
varășul Teodor Spineanu, se
cretarul comitetului de partid al 
combinatului — contăm foarte 
mult. Mă gindesc la acele situa-

de maxi- 
însemnăta- 

realizarea 
cu Din raportul 

chimiștilor 
din Tîrnăveni

ții mai dificile în care inter
vențiile tinerilor au fost deose
bit de eficiente, ca și la acțiu
nile lor cotidiene. Iată, de pildă, 
secția prelucrări mecanice a re
alizat suplimentar pînă în pre
zent utilaje pentru industria 

chimică în va
loare de aproa
pe 4 milioane 
lei. Tot ei, ti
nerii, au reușit 
să încheie lu
crările de re
parații capitale 
la cuptorul de 
carbid nr. 5 cu 
13 zile mai de
vreme. La rin

dui lor, uteciștii de la cup
torul nr. 6, numit și cupto
rul tineretului, au realizat 
peste plan 2 000 tone carbid din

MIRCEA BORDA
(Continuare în pag. a ll-a)

Lăcătușii Gheorghe Dorobanții și Ilie Frichiaș, de la întreprinderea „Semănătoarea”, montînd cea de-a
206-a combină „Gloria C-1'2", dată în acest an peste plan Foto : GH. CUCU

PE OGOARE —ACTIVITATE NEÎNTRERUPTA

ARĂTURILE ADÎNCI
ÎNGRĂȘĂ MINTELE

două lucrări hotărîtoare pentru
soarta viitoarei recolte

în
dinei 
tuate ...
prafață planificată, manifestîn- 
du-se preocupare pentru pregă
tirea în cit mai bune condiții a 
viitoarei recolte. Din păcate, a- 
ceasta este o apreciere de an
samblu, deoarece în particular

județul Alba arăturile a- 
de toamnă au fost efec- 
pe aproape întreaga su-

în 6 decembrie la C.A.P. 
au fost arate doar ceva

ale cooperativelor agri-

ca sa

situația diferă flagrant de la o 
unitate le alta, alături de rea
lizări remarcabile înregistrîn- 
du-se și unele rămîneri în urmă 
cu totul nejustificate, datorită 
slabei coordonări a muncii în 
secțiile S.M.A., atenției necores
punzătoare acordate acestei lu
crări de către cadrele de con
ducere 
cole.

Pînă
Sincel
mai mult de 500 hectare din cele 
700 planificate, ritmul de lucru 
fiind necorespunzător și în pre
zent. Pînă la orele 15, cind se 
putea lucra din plin, majoritatea 
tractoarelor staționau la sediul 
S.M.A. într-o deplină relaxare. 
Mecanizatorii, în frunte cu șeful 
secției, se împrăștiaseră care în
cotro.

— Cit ați arat astăzi ?, l-am 
întrebat pe tînărul Emanoil Bor- 
cea, care mai zăbovea prin 
curtea secției.

— Nu prea mult !, ne-a răs
puns el rușinat. Zece tractoriști 
au realizat zece hectare. Se lu
crează greu...

Așadar, față de două hectare 
planificate zilnic pe tractor, »e 
realizează cel mult un hectar. 
Cu o asemenea viteză... de melc 
aratul nu se va termina în nici 
un caz in 3—4 zile, cum ne-a

asigurat Corneliu Paler, ingine
rul șef al cooperativei agricole. 
Pentru lichidarea răminerilor în 
urmă trebuie să se folosească 
cu randament maxim fiecare 
oră prielnică, să se lucreze în 
schimburi prelungite și chiar in 
două schimburi, deoarece timpul 
o permite. Nu mai insistăm asu
pra faptului că pînă la această 
oră nu a fost administrat nici 

• un gram de îngrășăminte chi
mice, iar gunoiul de grajd a 
fost transportat doar pe 5 din 
cele 30 hectare planificate.

O situație și mai critică am 
întilnit la C.A.P. Vinerea, unde 
arăturile au fost efectuate pe 
numai jumătate din suprafața 
preconizată. Și aici timpul e 
irosit cu ușurință, așteptîndu-se 
zile călduroase care,-știm cu to
ții, nu vor veni curînd. Pînă la 
orele 10 mecanizatorii ședeau 
impasibili într-o Încăpere, ți- 
nînd probabil ședință. Cind au 
aflat că este în mijlocul lor „ci
neva de la ziar" și-au luat gră
biți căciulile și s-au prefăcut că 
pleacă în cîmp. Ion Dubleș, șe
ful secției S.M.A., care, în pa
ranteză fie spus, nici nu știa ce 
suprafață de arături trebuie să

AL. BALGRADEAN

(Continuare in pag. a ll-a)

SESIUNEA
DE EXAMENE

Ieri, studenții, au început pri
ma sesiune de examene din a- 
cest an universitar. Sesiunea a 
fost pregătită cu maximă res
ponsabilitate, perioada fiind 
marcată de desfășurarea istori
cului eveniment politic — Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. în atmosfera 
de lucru a mărețelor înfăptuiri 
ale întregului nostru popor, stu
denților le revine firesc datoria 
de a promova examenele cu re
zultate bune și foarte bune. Un 
înalt stimulent este și desfășu
rarea întrecerii, la nivel de gru
pe și ani de studiu, „Fiecare a- 
sociație a studenților comuniști 
— colectiv de, educație prin 
muncă și pentru muncă", între
cere care include printre obiec
tive și aspecte legate de pro
movarea examenelor.

La Institutul agronomic „Ni.- 
colae Bălcescu" din București 
primii care au intrat în atmos
fera „fierbinte" a sesiunii de 
iarnă au fost studenții anului 
intîi de la Facultatea de agro
nomie. La examenul de mate
matică a și fost îndeplinit unui 
din obiectivele întrecerii : pre
zența de sută la sută. Tovarășa 
conf. univ. Emilia Andreescu 
ne spunea, după terminarea lu
crării scrise : „Acest colectiv^ 
de studenți a avut o pregătire' 
bună și în timpul semestrului.

Participarea largă la cursuri și 
consultații a atestat seriozitatea 
și interesul susținut pentru pre
gătire. S-au remarcat pină a- 
cum studenții Eugenia Bîrzan, 
Pavel Mircea Boitor, Constantin 
Năstăsache, Ioana Florescu, Ște
fan Stelian". La oral, afirmațiile 
s-au confirmat, Eugenia Birzan 
obținînd nota 9, iar Mircea Boi
tor — 8.

Sevastian Udrescu, președin
tele consiliului U.A.S.C. din in
stitut, afirma cu același prilej : 
„Asociațiile studenților comu
niști au depus toate eforturile 
pentru îndeplinirea riguroasă a 
tuturor obligațiilor profesionale. 
Sesiunea va măsura exact, cu 
exigență și corectitudine, gradul 
de pregătire al studenților. Spe
răm să obținem rezultate mult 
mai bune decît în sesiunile si
milare din anii precedent! pen
tru a răspunde, astfel, îndemnu
lui adresat tineretului studios 
de secretarul general al_ parti
dului, tovarășul ’ ~
CEAUȘESCU, de a 
mai temeinic, de a 
exemplar pentru 
pentru viață".

Deci sesiunea care a început 
ieri se va desfășura sub semnul 
calității. Să le urăm tuturor stu
denților mult succes !

NICOLAE 
învăța cit 
se pregăti 
profesiune,

C. STANCULESCU

CREDINȚĂ NESTRĂMUTATĂ
Un nou contingent de tineri 

a depus jurămîntul militar
Sîmbătă dimineața, în unitățile forțelor noastre 

armate a avut loc solemnitatea depunerii jură- 
mîntului militar de către contingentul recent în
corporat. La festivități au participat generalul 
de armată Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale, generalul-colonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, Teodor Coman, prim-adjunct al 
ministrului de interne, reprezentanți ai organe-

lor locale de partid și de stat, membri ai gărzi 
lor patriotice, ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, pionieri, părinți 
ai ostașilor.

Solemnitatea a avut caracterul unei înălțătoa
re angajări a tinerilor militari și, odată cu ei, 
a întregului personal al armatei la înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor de răspundere ce le revin 
din Programul P.C.R. și din documentele adop
tate de Congres.

Cu mina pe lancea drape
lelor unităților, cei mai tineri 
soldați ai țării s-au legat, 
prin jurămint, că vor deveni 
ostași vrednici ai Republicii 
Socialiste România, că vor 
respecta întocmai regulamen
tele militare, că vor îndeplini 
fără șovăire ordinele coman
dantului suprem al forțelor 
armate, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, că se vor pre
găti in așa fel, aici, Ia școala 
vieții ostășești, pentru a fi 
oricînd gata să apere pămîn- 
tui strămoșesc, independența 
și suveranitatea patriei, cauza 
socialismului.

„Sîntem emoționați — ne 
declara soldatul Ștefan Ște- 
fănescu, dintr-o unitate me-
Lt. colonel C. BOTONCEA 

(Continuare in pag. a ll-a)

S-au calificat în uzină
...In stația de autobuze „muni

cipiu", din Pitești, în fiecare zi, 
la aceleași ore, din ghereta pe 
care scrie „Loz în plic" privirile 
Florinei Dumitrescu te îmbie 
să-ți încerci norocul. Florina are 
21 de ani. S-a calificat filatoare 
la „Argeșana". A părăsit fabrica 
pentru că nu-i convenea să lu
creze în schimburi. Aici e 
bine. N-are bătaie de cap. Une
ori vinde cîte o pungă și jumă
tate de lozuri, alteori nici măcar 
atît. Cîștigă însă puțin pentru că 
oamenii trăiesc din muncă și nu

SPORT
i

CUPA
TINERETULUI

ale 
ati- 
fost

Cea mai mare competiție 
sportivă de masă, Cupa tinere
tului, ediția de iarnă, a debutat 
pe data de 3 noiembrie.

Succesele de anul trecut 
mării întreceri de masă — 
tea cîte au fost și unde au
— ne încredințează că orice e- 
fort, orice investiție de inteli
gență și inițiativă in lărgirea 
bazei sale de cuprindere nu 
este zadarnică. Competiția a 
dat un nou impuls mișcării 
sportive de masă (la ambele 
ediții circa 3 000 000 de partici- 
panți), a determinat crearea de 
baze sportive, prin acțiuni pa
triotice, în toate localitățile, 
tării, constituindu-se, în același 
timp, ca un izvor de descope
rire a talentelor pentru sportul 
de performantă. Sigur, ar fi de 
observat că nu peste tot s-au 
organizat întreceri la nivel de 
unitate, secție, sat, clasă, facul
tate ; că n-a fost suficient 
popularizată prin mijloace ex
presive, convingătoare ; că s-a 
pus accent pe partea festivistă, 
în loc să se insiste asupra mo
bilizării întregii mase de tineri 
la întreceri ; într-o serie de ju
dețe nu s-au organizat întreceri 
deloc la unele ramuri sportive 
(inot, gimnastică etc.) ; in altele 
la etapele județene sau la fina
le n-au avut reprezentanți din 
mediul rural, de la studenți sau

vinda
din noroc, așa că s-a gîndit.să ple
ce. In nici un caz înapoi în fabri
că. l-a promis o rudă să-i facă loc 
la... „Alimentara". Cam atît cu
prinde biografia unei tinere 
care-și risipește forțele, talentul, 
priceperea.

...Urcăm scările care duc spre 
locuința operatorului chimist 
Steluța Pitea din Brăila. Între
barea noastră ce legătură există 
între pofesiunea de bază, era să 
zicem de credință, și meseria de 
barman pe care o practică are

VASILE CABULEA 
(Continuare in pag. a III-a)

loz în plic ?
darul să o deranjeze. Așa că ne 
atrage atenția că n-are chef să 
intre în pămînt, că vrea să-și 
vadă de viața ei. Ne încumetăm 
să-i mai adresăm o întrebare: 
„Cînd ați urmat școala știați că 
veți lucra în fabrică ?“

— Știam. In definitiv mi-am 
respectat contractul. Am stat 3 
ani. Dacă nu era contractul nici 
nu mai am nici o obligație.

Așa să fie oare ? Mentalitatea 
aceasta sofisticată nu-i este străi
nă nici soțului, nici mamei, care

conchid „are cu ce trăi, poate să 
stea și acasă".

Încercăm să dăm de, urma al
tor tineri brăileni care, cîndva, au 
optat pentru o profesiune, s-au 
calificat beneficiind de toate 
condițiile asigurate în acest sens 
și care mai apoi au abdicat de 
la îndatoririle sociale. Operatorul 
chimist Elena Erușenco a pă-

L. POPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Pe traseul întrecerilor finale ale campionatului de karting pe 
anul 1974, disputate duminică in incinta Complexului expo- 
zițional din Piața Scinteii — concurenții din proba de 175 cm1 

Foto ; V. RANGA 
în pagina a lll-a

Știri și comentarii pe marginea 
competițiilor sportive interne și internaționale :

FOTBAL • Diagrama etapei a XVII-a a campionatului 
național. e Clasamentul definitiv al turului • Teme de me
ditație pentru viitorul sezon fotbalistic • Rezultatele jocu
rilor Diviziei B.

RUGBI o Prima etapă a returului • Surprizele sînt o 
prezență și în rugbi • Campionii vacanței.

ȘAH • Campionatul național masculin văzut de redacto
rul nostru, Florin Gheorghiu.

CROS • întrecerea tradițională a tipografilor.
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» cri/roM
iași CERCUL TINERILOR CREATORI
lașul, oraș cu tradiție cul

turală și efervescență a vie
ții spirituale, cunoaște nu de 
mult și activitatea unui cerc 
al tinerilor creatori. „înfiin
țarea cercului tinerilor crea
tori în orașul nostru — ne 
spune tovarășa Angela Tra
ian, secretara acestui cerc 
pe municipiu, a avut darul 
de a dinamiza viața artiști
lor. în orice ca2, s-a produs 
o certă dezmorțire a unor 
spirite". „înființarea cercului 
tinerilor creatori la Iași — 
ca să folosim cuvintele to
varășului Ion Chiriac, direc
torul Casei Tineretului — 
sistematizează un potențial 
artistic, creează un obiectiv 
mai precis forțelor exis
tente".

în cadrul cercului funcțio
nează (sau urmează să func
ționeze) trei cenacluri : lite
rar, plastic și muzical. Vom 
cita cîteva dintre manifestă
rile plănuite, cu atit mai 
concludente cu cit multe se 
datoresc inițiativei membri
lor cercului. Astfel în luna 
decembrie in cadrul coloc
viilor „Idei contemporane" 
este programată o intîinire 
cu Marin Preda axată pe 
tema „Inspirație și liberta- 
tate". O altă manifestare : 
Tribuna dezbaterilor : „Idei
le noastre". Aceasta va fi o 
acțiune cu periodicitate lu
nară, in cadrul căreia fie
care membru al cercului, 
prin rotație, va prezenta o 
idee originală intr-un dome
niu cultural-artistic. Va func
ționa, de asemenea, o re
vistă orală, pentru cele trei 
domenii de activitate ale 
cercului. Mai există multe 
activități plănuite, intere- 

( sânte și substanțiale toate, 
cel puțin după cum se vede 
după titlurile respective. Nu 
are rost insă a insista asu
pra lor cu atit mai mult cu 
cit aproape toate vor avea 
loc și nu au avut loc. Se ob
servă de aici un anume ritm

„CÎNTEC NOU 
ÎN MEHEDINȚI"
Duminică s-a încheiat Festi- 

valul-concurs de folclor „Cîntec 
nou în Mehedinți", la care au 
participat aproape 80 de soliști 
vocali și creatori din 28 de ju
dețe. Primul loc și titlul de 
laureat al celei de-a patra e- 
diții a festivalului a fost obținut 
de Maria Răchițeanu Voicescu, 
reprezentantă a județului Dolj 
— la creație și de solista Letiția 
Chescu, din Sibiu.

lent in a porni la treabă, 
care pune întrucîtva sub 
semnul întrebării promptitu
dinea cu care vor fi îndepli
nite punctele prevăzute in 
planul de activități. Măsura 
de înființare a cercului de 
tineri de la Iași a ajuns la 
urechile .organelor locale 
U.T.C. in luna august : s-a 
trecut cit de cit la treabă în 
septembrie („Era cam toată 
lumea plecată în vacanță" — 
ne-a declarat tovarășul Lu- 
crcțiu Mazilu, secretar al 
comitetului județean U.T.C.) 
dar acțiunile propriu-zise 
trecute în planul de activi
tăți încep din luna octom

brie. Alături de alte finali
tăți avute în vedere, realiza
torii revistei orale „Jurnalul 
artelor" (crearea unui nu
cleu puternic al mișcării Ii- 
terar-artistice din Iași ; con
stituirea unei antologii liri
ce de medalioane dedicate 
poeților ieșeni ; constituirea 
unei biblioteci-autograf de 
volume și manuscrise ; ex
poziții plastice inspirate din 
creația literară a poeților ie
șeni : repertoriu muzical și 
dramatic inspirat din creația 
acestor poeți) au prevăzut-o 
și pe aceea de creare a unor 
condiții reale de lansare a 
noilor talente pentru a fi 
stimulată în acest mod acti
vitatea cenaclurilor tinerilor 
creatori. Iată un deziderat 
întru totul legitim. Problema 
ar reveni, de altfel, adesea, 
și în discuțiile cu membrii 
celor trei cenacluri ; cu Car
men Vulpoi, Emilian Marcu, 
Aura Mușat ș. a. (de la ce
naclul literar), cu Gr. Beje- 
naru. Gh. Bălțotu, Cecilia 
Wagner ș. a. (de la cenaclul 
de arte plastice), cu Teodor 
Ceciore. Mihacla Constantin,

Prima ediție a Festivalului bienal 
de teatru de păpuși

începînd de duminică Sinaia 
găzduiește timp de opt zile pri
ma ediție a Festivalului bienal 
de teatru de păpuși, „Lumea 
păpușilor — lumea tuturor vîrs- 
telor", manifestare la care par
ticipă 16 teatre din țară. Acea
stă primă ediție și-a propus va

Gabriela Marcovici ș. a. (de 
Ia cenaclul muzical). Poeții 
vor să publice volume per
sonale și nu se mulțumesc 
cu apariția numelui lor în 
plachete colective. Revistele 
literare au — uneie — o ru
brică de lansare a tinereloi 
talente. Dar a „impune" in
tr-un număr al revistei nu 
mele unui poet, apoi al al 
tuia, apoi al unui al treilea 
etc. este destul de puțin 
pentru a-1 impune realmen
te pe fiecare in parte. Ar
tiștii plastici doresc și ei 
deschiderea unor expoziții 
personale, iar cei de la ce
naclul muzical au deziderate 
asemănătoare, specifice ar
tei lor. Aceste dorințe își au. 
repetăm, îndreptățirea lor. 
Printre obiectivele importan
te in vederea cărora au fost 
înființate cercurile tinerilor 
creatori se află tocmai aces
ta. de depistare și promovare 
susținută a artiștilor tineri. 
Pentru a coopta noi membri 
ai cenaclului literar, și im
plicit pentru a-i ajuta să se 
afirme, criticul Al. Călines- 
cu, conducătorul acestui ce
naclu. împreună cu colabo
ratorii a și pornit o acțiune 
ce se anunță promițătoare, 
prin licee și facultăți. Ac
țiuni asemănătoare au inițiat 
și conducerile celorlalte ce
nacluri. Nu trebuie scăpat 
din vedere însă nici celălalt 
aspect al problemei : dacă 
cercul are ca obiectiv pro
movarea tinerelor talente, 
apartenența cuiva la cerc nu 
trebuie să-i favorizeze „a- 
firmarea" în caz că nu o 
merită. înființarea cercului 
— trebuie înțeleasă ca o cale 
pentru a facilita promovarea 
valorilor, dar a valorilor 
reale. Ambițiile artistice, 
oricit ar fi de mari, trebuie 
dublate de severitatea tină 
rului creator față de sine și 
față de creația confratelui 
său.

VICTOR ATANASIU

lorificarea genului scurt — re
citaluri, monologuri, scheciuri, 
versuri, scenarii poetice și mu
zicale.

în prima zi â festivalului, în 
prezența unui numeros public, 
au prezentat spectacole tea
trele de păpuși din Ploiești și 
Constanța.

Festivalul 
filmului 
la sate

Un număr de aproape 100 de 
cinematografe din județul Timiș, 
au găzduit, duminică, reprezen
tațiile de gală ale noii ediții a 
Festivalului filmului de la sate, 
în prima etapă, aceste cinema
tografe vor prezenta pelicule 
inspirate din istoria milenară a 
poporului român, din cronica 
anilor de luptă revoluționară a 
Partidului Comunist Român 
pentru eliberarea patriei și din 
epopeea construirii societății 
socialiste. Sint, de asemenea, 
programate jurnale documenta
re despre istoricul Congres al 
XI-lea al partidului, despre vi
zitele secretarului general al 
partidului in județul Timiș șl 
in alte zone din țară, filme cu 
caracter științific, seriale pentru 
tineret și alte pelicule realizate 
de cinematografia românească și 
din alte țări.

Teatrul dramatic 
si Filarmonica 

„Gheorghe Dima“ 
din Brașov 

la un sfert de veac
Două prestigioase instituții 

de artă brașovene — Teatrul 
dramatic și Filarmonica „Gheor
ghe Dima" sărbătoresc zilele 
acestea un sfert de veac de 
activitate. Jubileul va fi marcat 
printr-o suită de manifestări 
artistice cu participarea unor 
invitați din centrele culturale 
ale țării și din străinătate. Du
minică a fost deschisă expozi
ția ..Retrospectivă teatrală și 
muzicală brașoveană". iar sea
ra a fost prezentată în premieră 
piesa „Sărutul" de Dan Tăr- 
chilă.

Spectacol prezentat 
de ansamblul 
„MANSUDE" 
din Phenian

Pe scena Operei Române din 
București a avut loc duminică 
seara un nou spectacol prezen
tat de Ansamblul artistic „Man- 
sude" din Phenian (R.P.D. Co
reeană), care, ca și cel prece
dent,, s-a bucurat de un frumos 
succes.

(Agerpres)

Lucrări hotărîtoare 
pentru soarta viitoarei recolte
(Urmare din pag. I)

execute în această toamnă, ne-a 
declarat că în perimetrul C.A.P. 
Vinerea nu se poate lucra de
oarece „pămîntul este prea u- 
med", dar a adăugat el, „timpul 
nu-I pierdem, ii ajutăm cit pu
tem pe cei din Blandiana, unde 
ieri am trimis 6 tractoare, iar 
azi trimitem încă 6“. Adică trac
toarele pleacă la orele 10, ajung 
acolo la 12 și se întorc pe la 
14—15, lucrînd efectiv 2—3 ore. 
Un asemenea ajutor se trans
formă în pagubă, deoarece lu
crările nu acoperă nici măcar 
valoarea carburanților consumați 
pe drum. De fapt plecarea gră
bită a tractoriștilor spre Blan
diana a fost o înscenare, deoare
ce întorcindu-ne după vreo ju
mătate de oră la sediul secției 
de mecanizare i-am întîlnit din 
nou acplo.

în dimineața respectivă pe la 
secție nu a trecut nici un cadru 
de conducere al cooperativei

EFORTURI ÎNCUNUNATE 
DE SUCCES

Un plus de opera
tivitate, un ritm su
perior anilor prece
dent caracterizează 
activitatea depusă in 
această campanie de 
către lucrătorii o- 
goarelor vilcene. în
deosebi mecanizato
rii s-au remarcat 
prin ritmuri de lucru 
înalte, ceea ce a fă
cut ca arăturile de 
toamnă pe întreaga 
suprafață planifica
tă de 23 000 hectare 
să fie executate in 
perioada optimă și 
încheiate zilele aces
tea , cu succes. Tim
pul favorabil a per
mis ca la sfirșitul 
săptămlnii arăturile 
să fie continuate pe" 
toate porțiunile de 
teren din majoritatea 

unităților agricole. 
Concomitent. mij
loacele de transport 
au fost mobilizate în 
acțiuni vizînd ferti
lizarea solului cu în
grășăminte naturale 
și administrarea a- 
mendamentelor pe 
toate terenurile. Ca 
și în anii precedent!, 
tinerii dintr-o serie 
de localități cum ar 
fi Galicea, Olanu și 
din alte unități agri
cole, îndeosebi de 
pe văile Cernei și 
Oltețului au consti
tuit echipe perma
nente de fertilizare 
a solului, pentru 
transportul Îngrășă
mintelor la cîmp, 
care au și trecut la 
acțiune.

Este de asemenea

pentru a se întocmi un plan de 
bătaie pentru ziua respectivă. 
Chiar dacă nu se putea ara, deși 
unii cooperatori susțineau con
trariul, existau posibilități pen
tru transportarea îngrășăminte
lor și a furajelor, lucrări de a- 
semenea întîrziate. La sediul 
C.A.P. n-am întîlnit decît două 
ajutoare de contabil care n-au 
știut să spună decit atît că „pre
ședintele, contabilul și inginerul 
șef au plecat la Alba Iulia". Nu 
știm ce treburi urgente i-au che
mat pe toți trei la reședința de 
județ, ori dacă «-au du» cu a- 
devărat acolo, cert este că lu
crările cele mai urgente ale zi
lei au fost lăsate pe planul al 
doilea. Direcția generală agri
colă județeană, ceilalți factori 
de răspundere trebuie să ia mă
suri hotărîte pentru executarea 
arăturilor și a celorlalte lucrări 
de sezon pe toate suprafețele 
planificate, să nu accepte nici 
un compromis atunci cînd se 
află in joc soarta viitoarei 
recolte.

de remarcat faptul 
că in cooperativele 
agricole unde s-au 
prevăzut plantații 
noi de vie a început 
acțiunea de desfun
dare a terenurilor in 
vederea plantării, 
într-un stadiu avan
sat cu aceste lucrări 
se află unitățile agri
cole din Orlești, 
Drăgășani, Măciuca. 
Mitrofani. Crețeni și 
altele. Cit privește 
pe pomicultori, ei 
au trecut la efec
tuarea tăierilor la 
pomi pentru iernare. 
operație executată 
pînă acum pe 1 110 
hectare și la care ti
nerii și-au adus, de 
asemenea, o contri
buție însemnată.

DORU MOȚOC

IERI TRACTOARELE
S AU AFLAT ÎN BRAZDĂ

De citeva zile, în județul Mureș a început să ningă. Lună de 
iarnă, decembrie își cere drepturile. Recolta anului fiind de a- 
cum in hambare, eforturile se îndreaptă spre pregătirea celei 
viitoare, pentru ca recolta ultimului an al actualului cincinal să 
fie cit mai bună. în timp ce in unitățile cooperatiste se încheie 
bilanțul agricol, se întocmește planul de producție, se stabilește 
amplasamentul culturilor, țăranii cooperatori transportă îngră
șăminte, fertilizează ogoarele. Ca întotdeauna, mecanizatorii se 
află la loc de frunte. Ieri pentru toți mecanizatorii a fost zi 
plină de lucru. Hotărîți să-și manifeste adeziunea față de che
mările celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. prin fapte, el își 
sporesc eforturile pentru a incheig cu succes anul agricol, la 
ordinea zilei fiind arăturile.

La Acățari 13 tractoare erau lingă piriul Vețca. Tinerii Ștefan 
Nagy, Eugen Siicosd, loan Comirzan au ieșit primii la arat. In
ginerul Martin Csiszer, directorul S.M.A., ne informează că la 
Văleni. Păsăreni, Troița mai lucrează 35 tractoare.

La Agriștea. tinerii Roman Ștefan. Ion Truță, Carol Baraboș 
sint trei din cei 13 mecanizatori care ară in lunca Tirnavei. 
Aflăm că din cele 1 800 hectare planificate pentru arături adinei 
s-au realizat pînă simbătă seara 1 500. Mai sint deci de arat in 
jur de 300 hectare, suprafață pe care, înaintind cu un ritm zilnic 
de 40—50 hectare, o vor termina în scurt timp.

Responsabilitate și dăruire profesională inseamnă și prezența 
în cîmp a mecanizatorilor de la Sîngeorgiu de Pădure, Ghindari. 
Chibed. Treisate și in alte localități din văile Tîrnavelor și Mure
șului. Condițiile de lucru nu sint dintre cele mai favorabile, 
insă o duminică in haine de lucru, care se adaugă altor duminici 
lucrate in campania de toamnă, le dă acum satisfacția asigură
rii recoltei anului viitor, a unei contribuții reale la încheierea 
cu succes a campaniei de toamnă.

M. BORDA

Producții suplimentare
(Urmare din pag. I)

cele 12 000 tone obținute pe an
samblul combinatului.

în ansamblul eforturilor pe 
care întreg colectivul combina
tului le depune pentru autode- 
pășire se detașează, prin efec
tele lor economice, numeroase
le inițiative lansate in această 
perioadă, care au ca semnatar 
organizația U.T.C. de aici :„Du- 
minica în haine de lucru" ; „Eu 
controlez, eu execut, eu răs
pund" ; „Nici o mașină să nu 
funcționeze in gol" ș.a. Oglindi
tă în cifre, eficiența acestor ac
țiuni este evidentă : pină în 
prezent, au fost depășite pre
vederile la zi cu 420 tone la 
micromat de sodiu, cu 1 000 to
ne la sulfat de sodiu, cu 3 000 
tone Ia sulfat de aluminiu, s-a 
obținut un avans de peste 185 
milioane lei in realizarea planu
lui cincinal.

— Cînd venim duminica la 
lucru, ori' cind răminem după 
program — ne spune Dorin 
Groza, secretarul comitetului 
U.T.C. pe combinat, nu numă
răm orele. Ne propunem să fi

nalizăm o lucrare. Nu ne inte
resează. deci, orele, ne intere
sează lucrarea și stăm pină O 
terminăm.

într-adevăr, finalizarea lucră
rilor, respectiv repunerea cup
torului in funcțiune, i-a intere
sat pe tinerii Ladislau Stan, 
Vian Dolcoș, Cornel Stan, Arpad 
David, Iosif Marian, Ion Rogo- 
jan, maistrul Mihai Cucui, cind 
le-au reparat. Nu au numărat 
orele. Numărul lor ii dau cele 
aproape 3 000 tone carbid rea
lizate suplimentar prin scurta
rea termenului de reparații. La 
fel, orele tinerilor din echipele 
conduse de Ion Sălișteanu, Da
niel Konerth, Ion Csikoș, Ion 
Vraciu, Mihai Sărișan, Vasile 
Horvath, Ion Ibichiș și ale mul
tor altora din cel aproape 200 
uteciști evidențiați in producție, 
inseamnă realizarea la sfirșitul 
lunii noiembrie a planului valo
ric la export pe întregul cinci
nal 1971—1975. fapt ce va permi
te livrarea suplimentară către 
beneficiarii externi, pînă la 
sfirșitul anului, a 15 000 tone 
carbid. 8 000 tone sulfat de alu
miniu. 2 000 tone carbonat de 
bariu și alte produse.

Patriei socialiste,
credință nestrămutată

(Urmare din pag. I) 

canizată — pentru că ne 
aflăm in fața îndeplinirii 
unui act ostășesc de foarte 
mare răspundere care ne 
cere să nu ne cruțăm forțele 
și chiar viața de va fi nevoie 
in scopul apărării cu strășni
cie a cuceririlor revolu
ționare ale poporului, pre
zentul luminos și viitorul co
munist al României. Cel mal 
înalt model de patriotism 
fierbinte, de curaj și abnega
ție, de luptă și muncă va fi 
întotdeauna, pentru noi, pri
mul ostaș al țării și al parti
dului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

„Patria poate avea deplină 
încredere in noi — ne spu
nea și soldatul Costică Stra- 
tulat. Sîntem abia ia începu
tul activității ostășești, dar 
am trăit, deja, bucuria pri
melor succese : întreaga
noastră subunitate a execu
tat, recent, prima ședința de 
tragere cu calificativul foarte 
bine. Personal, îi asigur pe 
siderurgiștii gălățeni. din 
rîndurile cărora am plecat,

pe tinerii organizației U.T.C. 
în care pînă mai ieri am 
activat, că imi voi onora ju- 
rămintul așa cum m-au 
sfătuit ei : cu demnitate 
muncitorească, comunistă !“.

Soldatul Eugen Marin a 
ținut să ne mărturisească : 
„Acum cîteva zile m-a vizi
tat la unitate tatăl meu. El 
s-a instruit tot în acest re
giment. doar cazarma era 
alta, așa incit într-un fel eu 
continui și prin aceasta o 
tradiție. Desigur, sint stă- 
pinit de o anume mîndrie. 
Dar ăsta mă obligă să mă 
comport astfel incit faptele 
mele să concorde cu respec
tul și iubirea ce le port pă
rinților. foștilor mei colegi de 
muncă".

în discuția noastră inter
vine și soldatul Vasile Do- 
mocoș: „Trăim sub puternica 
impresie a lucrărilor recen
tului forum comunist, in ale 
cărui documente elaborate 
sint bine definite rolul și 
misiunea armatei. Pentru 
noi, armata se dezvăluie mai 
intîi ca o școală politică.

pentru că aici am început 
activitatea de studiere cu 
atenție a documentelor Con
gresului. Un bun ostaș tre
buie să cunoască, evident, 
foarte bine politica partidului 
și statului. Ne dăm seama că 
ne aflăm în pragul unor în
făptuiri tot mai mari în do
meniul economic și social. 
Acestor infăptuiri viitoare, ca 
și celor de pînă acum, Ie 
vom fi strajă și> >n măsura 
in care pentru a construi 
va fi nevoie și de aportul 
nostru, vom fi bucuroși să 
punem umărul".

Ginduri tinere ia început 
de drum ostășesc. Ginduri 
ale unui contingent care se 
remarcă printr-o bună pre
gătire politică și culturală, 
cu o bună experiență în pro
ducția materială, harnici și 
plini de dorința de a-și în
suși cit mai repede și mal 
temeinic toate cunoștințele 
militare. Acești tineri au 
jurat solemn să fie ostași de 
nădejde in slujba patriei so
cialiste, a viitorului ei stră
lucit.

(Urmare din vag. I)

răsit, după trei ani, C.C.H. unde 
lucra ca finisor hîrtie ți a deve
nit funcționară la depozitul de 
confecții; tehnicianul agronom 
Stamatina Lazăr este gestionară 
la unitatea 177, instalatorul Pe- 
truș Mânu — gestionar la un t, 
autobar, Eugen Coman, lăcătuș 
mecanic, este magazioner la 
carburanți, Stoian Georgeta, ca
lificată ca lustruitoare îți irosește 
forța de muncă într-un bazar, iar 
tractoristul Gheorghe Petruș, 
care nu a depășit 34 de ani, a 
lucrat ca ospătar la „Lotca" Și 
acum tot ca gestionar la bufetul 
„Paharul de aur" (măcar să-i fi 
zis... „Tractorul de aur"!!!). 
Exemplele pot continua, se pot 
amplifica la nivelul altor muni
cipii, județe, pentru că în destul 
de multe cazuri tineri care s-au 
calificat pentru diverse meserii 
pentru industrie, agricultură, s-au 
aciuat prin debite, unități Loto- 
pronosport sau Loz în plic, prin 
depozite și unități ale intreprin- 
derilor comerciale de stat pen
tru alimentație publică, prin fri
zerii etc. Sigur, nu li se poate 
imputa faptul că nu muncesc. In 
definitiv și în aceste locuri este 
nevoie de oameni. Numai că 
te-aștepți să întîlnești aici per
soane care din diferite motive nu 
pot exercita munci ce solicită 
eforturi fizice mari, care reclamă 
vigoarea tinereții, ochi sigur și 
mina îndemînatecă. Și cînd colo,

găsești tineri plesnind de sănă
tate, grijulii să-și menajeze cit de 
mult forțele. Dacă se poate să 
treacă neobservați, prin ușa din 
dos a vieții.

Evident, nu o asemenea men
talitate tributară satisfacerii unor 
interese mărunte, personale, ca
racterizează .tineretul nostru. Cei 
mai mulți s-au dăruit profesiu
nii, se confruntă cu greutățile, își 
împlinesc aspirațiile, participă 
direct, cu brațele și mintea, la 
crearea avuției naționale. Din 
păcate și în rîndul celor ce ab
solvă o facultate sau un institut

neri, un economist fi un subin- 
giner. Asemenea situații întîlnești 
în fiecare an, n-are rost să mai 
reproducem statistici, ți nu se 
poate să nu te întrebi dacă toa
te au „acoperire legală". Alții au 
„populat" atelierul de proiectări. 
Nu contestăm faptul că specia
liștii cei mai buni, cu experiență, 
trebuie promovați în sectoarele 
de concepție, proiectare, cerceta
re, unde este nevoie de price
perea și competența lor. După ce 
legi însă unii proaspeți absol
venți ai facultăților de construc
ții sint trecuți direct la proiecta-

există atit la Slatina cit și la Tg. 
Jiu.

— Am încercat să-i deplasăm pe 
șantiere, îmi spunea ing. Țugui, 
fi am constatat că unii preferă 
să părăsească unitatea decît să 
meargă la muncă concretă. O ase
menea situație am avut-o cu ing. 
Eugen Olaru care lucra la pro
iectare. L-am repartizat la Șan
tierul 3 Podari. A plecat la 
Cooperativa „Constructorul". De 
două luni de zile se află în con
cediu medical. Pe Eugenia Vidai- 
cu am repartizat-o pe șantierul 
din Reșița. A refuzat categoric,

S-au calificat în uzină ca să vîndă loz în plic?
există destui specialiști care, așa 
cum spunea Nicolae Iorga, fac 
din blocul unei zile în care ar fi 
putut sculpta o faptă mare, o 
grămăjoară fugară de nisip. 
Trustul de construcții industriale 
Craiova primește anual un nu
măr relativ mare de specialiști.- 
O parte se integrează în colectiv, 
muncesc cu seriozitate, așa cum 
au făcut-o ing. Victor Bica și 
Costel Mitmche ; alții însă pun în 
mișcare toate resorturile, bat la 
uși, pentru a obține o negație, tin 
transfer, o schimbare de reparti
ție. Din promoția anului 1972, 
ca să dăm un singur exemplu, 
au plecat, prin transfer, 7 ingi-

re ? Ce știu ei despre șantier, 
despre problemele cu care se 
confruntă el ? In birou însă nu 
bate vîntul, nu arde soarele, se 
mai poate bea, lejer, la o adică, 
o cană de cafea, se mai poate 
sta la o șuetă... La ora actuală 
sint aici 80 de specialiști. Dacă 
așa cum susține ing. Emil Țugui, 
directorul Trustului, este necesar 
ca grupa care se ocupă cu orga
nizarea de șantier să se afle la 
centru, tehnologii, cei ce repre
zintă ponderea în atelierul de 
proiectare (50) ar trebui deplasați 
pe șantiere. Condiții pentru or
ganizarea 'unor nuclee compacte

cu toate că nu a promovat exa
menul de stat și de loc este din 
împrejurimi. A luat concediu fără 
plată, concedii medicale, așa că 
șase luni de zile nu a făcut ni
mic. Un specialist repartizat la 
Slatina a cerut să plece acasă, 
la Alexandria, un altul a schimbat 

i șantierul cu 0- cooperativă. De
zertări de la datorie, fuga de 
răspundere pe care o presupune 
profesia. Eu mi-am început ca
riera de inginer ca maistru pe 
șantier, inginer la comprimări și 
glisări, șef de lot, șef de șantier... 
Am cunoscut cum se spune „bo
tezul focului", m-am format la

școala șantierului. Unii specia
liști, puțini la număr, trag spre 
birouri, uită ce au învățat în 
școală sau facultate, le este ruși
ne să mai învețe. Ar trebui să 
existe o legislație care să interzi
că plecarea specialiștilor din sec
torul productiv cel puțin 10 ani, 
să-i lege de locurile de muncă 
pentru care au fost pregătiți, 
unde au fost repartizați. Așa nu 
vor mai trage nădejdea că în 5—6 
luni pot pleca la cooperativă

Ar trebui o lege! Poate. Dar 
indiferent dacă va exista sau nu 
asemenea prevederi, socotim că 
oamenii care conduc diverse in
stituții nu trebuie să admită ca 
specialiștii, absolvenți de facul
tăți sau de alte forme, să fie 
angajați sau menținuți în alte 
posturi decît acelea pentru care 
s-au pregătit. Promovarea unei 
asemenea practici reprezintă o 
gravă abatere de la normele ti- 
cii și echității socialiste, cu im
plicații în economia națională, în 
evoluția ulterioară a fiecăruia 
dintre ei. Aranjamentele de tot 
felul soldate, de la caz la caz, 
cu negații, schimbări de reparti
ții, concedii fără plată, plecări, 
nu este vorba de cele temeinic 
justificate, facilitează dezertarea 
unor tineri de la îndatoririle lor 
civice, le alimentează mentalita
tea că pot trăi bine fără prea 
mari eforturi. Este, prin urmare, 
nevoie în qceastă privință de 
acțiune perseverentă ți mult mai 
hotărîtă.

INSTITUTUL DE MEDICINA ȘI FARMACIE 
BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ
1. Profesor — Catedra 9 — Disciplina de Microbiologie

pentru Medicină generală, poz. 1.
2. Profesor — Catedra 25 — Disciplina de Chirurgie 

Colentina, poz. 1.
3. Conferențiar — Catedra 25 — Disciplina de Chirurgie

Urgență, poz. 4.
4. Șef lucrări — Catedra 35 — Disciplina de Pediatrie

Gr. Aiexandrescu, poz. 10.

FACULTATEA DE PERFECȚIONARE
5. Profesor — Catedra 23 — Disciplina de Chirurgie

toracică Filaret. poz.> 1.
6. Conferențiar —• Catedra 18 — Disciplina de Cardiologie

ASCAR, poz. 2.

FACULTATEA DE PEDIATRIE
7. Profesor — Catedra 16 — Disciplina de Radiologie

C. Davila, poz. 1.

Candidați! la concurs vor depune la secretariatul rectora
tului din București, str. Dionisie Lupu nr. 37. in termen de 
30 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul Ofi
cial partea a IlI-a, cererea de înscriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic 
din R.S. România, publicată în Buletinul Oficial partea I, 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului în- 
vățămîntului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămint su
perior sînt obligați să comunice în scris rectorului acesteia 
înscrierea la concurs.

Concursul se va ține în termen de 90 zile de la data expi
rării termenului de înscriere.

ÎNVĂȚAȚI
STENOGRAFIA

Metodă modernă și rapidă

DACTILOGRAFIA

Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic)
sau

4 luni, de 3 ori pe săptămînă 
SECRETARIAT

Și 
MAȘINI DE CALCULAT 

ELECTRICE.ȘI MANUALE 
Cursurile se predau de : 

SPECIALIȘTI CU ÎNALTĂ CALIFICARE 
de la prima școală de stenografie a statului 

LA
CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 4 

Str. Mircea Vodă nr. 5

Informații și înscrieri zilnic la secretariatul 
Casei de cultură, tel, 21 54 96. și 22 2494.

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ
o producție a Casei de filme Trei

UN ZÎMBFT PENTRU MAI TÎRZIU

Scenariul : MIHAI CARANFIL ; Regia: ALEXANDRU BOIAN
GIU ; Imaginea : COSTACHE DUMITRU-FONI ; Aranjamente 
muzicale : MIHAELA SERGESCU ; Decoruri : Arh. CONSTAN
TIN SIMIONESCU ; Costume : OLTEA IONESCU.

In distribuție : Dumitru Furdui, Marin Moraru, Octavian Co- 
tescu, Petre Gheorghiu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Olga Tudo- 
rache, Dora Ivanciuc, George Motoi, Ștefan Radoff, Mircea An- 
ghelescu, Mihai Mereuță, Cottin Prișcoveanu.

TINERI:
în cadrul acțiunii „TINERILOR, CĂRȚI — PRIETENI 

PENTRU O VIAȚA", vă puteți procura, la alegere, prin di- 
fuzorii din întreprinderi sau instituții, cărți politice, tehnice, 
de informare, beletristice, de artă, sport și turism utile lăr
girii orizontului politic și ideologic, pregătirii și perfecționă
rii profesionale, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care iși vor procura — in condiții de plată avanta
joase — cărți in valoare do cel puțin 100 lei vor participa 
GRATUIT Ia tragerea la sorți a tichetelor ce II se eliberează 
de către difuzor!.

Vor fi acordate 1 200 premii in cărți.
Pentru informații suplimentare adresați-vft difuzoriior de 

cărți din întreprinderea sau instituția dv.ZIARE ȘI REVISTE
pe anul 1975

PENTRU TOATE CATEGORIILE DE CITITORI

Pentru ca primirea publicațiilor să înceapă din 
ianuarie, achitați din timp abonamentele la ofi
ciile și factorii poștali, precum și difuzoriior de 
presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

Consultați catalogul presei editate în Republica 
Socialistă România.
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Excelentei Sale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secrelar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Strălucita dumneavoastră realegere in funcția dc secretar ge
neral de către cel de-ai XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român îmi oferă o dată in plus plăcutul prilej de a vă 
adresa, in numele poporului congolez, al partidului și al gu
vernului, precum și în numele meu personal, cele mai 
călduroase felicitări. Sint convins că această realegere, este con
firmarea înaltei aprecieri de care Excelența Voastră se bucură 
din partea întregului popor român pentru eforturile pe care nu 
încetați să le depuneți în vederea progresului și a fericirii sale, 
în această .fericită împrejurare, țin să vă exprim din nou sen
timentele mele de inaltă stimă și de profundă prietenie.

Cu cea', mai înaltă și amicală considerațiune, ,

MARIEN N’GOUABI
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, ■ 

Președintele Republicii 
și șeful statului

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Partidului Socialist Portughez și al meu personal, vă 

transmitem cele mai călduroase felicitări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist 
Român.

PLECĂRI

mi- 
Emi- 

secre- 
Radu

Tovarășul Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a plecat, 
duminică după-amiază, la Mos
cova, pentru a participa la cea 
de-a VIII-a ședință a Comite
tului C.A.E.R. pentru colabora
re în domeniul activității de 
planificare.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
prezenți Gheorghe Cazan, 
nistrul industriei ușoare, 
lian Dobrescu, ministru 
tar de stat la C.S.P., și 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică.

Erau de 
Ambasadei 
București.

față membri ai 
Uniunii Sovietice la

★
economică guver- 

română, condusă de
Delegația 

namentală 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, a părăsit, duminică 
dimineața, Bucureștiul, îndrep
tindu-se spre Mexic, unde va 
face o vizită oficială la invita
ția guvernului acestei țări.

★
Duminică după-amiază, a ple

cat la Moscova o delegație de 
activiști de partid, condusă de 
tovarășul Ion Catrinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.C.U.S., va e- 
fectua o vizită în schimb de 
experiență în Uniunea Sovie
tică.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost condusă de tovară
șul Petre Dănică, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

VIZITĂ
Delegația Grupului parla

mentar de prietenie Turcia- 
România, condusă de Hifzî 
Gguz Bekata, senator, vicepre
ședinte al grupului, însoțită de 
Avram Bunaciu, președintele 
Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România- 
Turcia din Marea Adunare Na
țională, a făcut» o călătorie în 
județul Argeș, unde a avut o 
întrevedere cu Ion Dincă, pre
ședintele Consiliului . . 
județean, și a vizitat Uzinei^, 
de autoturisme din Pitești.

în cursul zilei de duminică, 
Oaspeții turci au 
cartiere de locuințe 
lă și alte obiective 
turale bucureștene.

popular

vizitat noi 
din Capita- 

SOciâl-cul-

EXPOZIȚIE
expozițional 
s-a deschis 

expoziția 
ani- 
’74". 
de-a 
zil- 

pînă

La Complexul 
din Piața Scînteii 
duminică dimineața 
republicană de păsări și 
male mici „Expo Âvirom

Expoziția, aflată la cea 
doua ediție, este deschisă 
nic între orele 11,00—19,00, 
la 17 decembrie, inclusiv.

CRONICA
U.T.C.

Simbătă a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre patrie, 
delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din R.P. Bulgaria 
condusă de Anton Toncev, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C.D., care, la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, a efectuat o vizită 
in țara noastră.

La plecare, delegația a fost 
salutată de Octav Cosmîncă, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Simbătă dimineața a pără
sit Capitala tovarășul Petre 
Bratu, activist Ia C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
lucrările Congresului de con
stituire a Uniunii Tineretului 
Comunist din Elveția.

Simbătă a sosit in Capita
lă o delegație a Federației 
Studenților din Peru, forma
tă din Rodriguez Tineo, pre
ședintele Federației și Quin- 
tano Cardenas, secretar al 
Federației, care, la invitația 
U.A.S.C.R., va face o vizită 
țu România. 

MARIO SOARES
Secretar general 

al Partidului Socialist Portughez

ÎNTILNIRE
La Vărădia, în județul Caraș- 

Severin a avut loc duminică o 
emoționantă întilnire a fiilor 
satului, prilejuită de sărbători
rea a 250 de ani de la înființa
rea în această comună a primei 
școli de cultură generală cu 
limba de predare română din 
Banat. Locuitorii comunei au 
invitat pe cei reveniți în vatra 
lor natală, să viziteze comuna, 
căminul cultural, școala și alte 

ridicate în acești ani în 
frumoasă așezare bănă-

edificii 
această 
țeană.

Cu prilejul 
comemorării 
dr. Petru Groza

Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea dr. Petru 
Groza, mare, patriot, luptător 
pentru întrfegirea națională a 
țării, eminent om de stat, mi
litant neobosit pentru înfăptui
rea politicii partidului de con
solidare a puterii populare, de 
construire a socialismului, sîm* 
bătă, la statuia sa din Capitală 
și la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului popular al 
municipiului București.

Zeci de pionieri au depusj la 
rîndul lor, jerbe de flori la mor- 
mintul marelui dispărut.

★
în aceeași zi, la Deva a avut 

loc, in semn de adine și vibrant 
omagiu, solemnitatea depunerii 
de coroane și jerbe de flori la 
statuia doctorului Petru Groza, 
fiu al meleagurilor hunedore- 
ne. Au luat parte reprezentanți 
ai organelor lodale de partid și 
de stat, membri ai gărzilor pa
triotice, ' elevi și pionieri, nu
meroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, mem
bri ai familiei.

★
La Budapesta, in memoria lui 

Petru Groza, a avut loc o so
lemnitate, în cadrul căreia dr. 
Molnar Bela, secretar al Con
siliului Național al Frontului 
Popular Patriotic, precum și re
prezentanți ai altor instituții au 
depus coroane de flori la placa 
comemorativă de pe strada care 
poartă numele eminentului om 
politic și de stat român. De a- 
semenea, a fost depusă o co
roană de flori din partea Am
basadei române din Budapesta.

Pasiunea pentru sport se vede 
pe stadion I

DAR Șl Ibl FAȚA
TE LEVIZORULUI

i
IU®

Iată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, 
ARIA — cu diagonala dc 47 cm, OPERA, SATURN, DIANA — 
cu diagonala de 59 cm și ASTRONAUT — cu diagonala de 65 cm.

Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, 
televizoarele au o mare stabilitate in funcționare ; imagine și 
sunet de calitate.

De vînzare și cu plata în rate lunare.

Sportul studenfesc înscrie spectaculos și învinge — e drept, la limită — F.C.M. Reșița cu 1—0.

fotbal xvii Țeme de meditație
Turul campionatului național 

s-a încheiat ieri, consemnind 
rezultate care n-au schimbat 
prea multe în clasament. Modi
ficările din subsolul lui nu sint 
edificatoare, deși victoria de la 
Vîlcea ar fi de reținut, poate ca 
o promisiune pentru viitorul 
Sezon.

Dacă, in ciuda timpului rece, 
jocurile au fost mai vii, disputa 
mai atractivă, acum la încheie
rea turului nu se poate să nu 
ne reamintim desele jocuri șter
se, plictisitoare, deși avem ju
cători talentați și antrenori ca
pabili. Toate acestea nu trebuie 
uitate acum cînd avem în față 
Cîteva luni bune de răgaz (retu
rul începe la 2 martie 1975) pen
tru o analiză minuțioasă, pentru 
evidențierea punctelor slabe, 
pentru pregătirea temeinică a 
tuturor loturilor divizionare. în
treruperea campionatului va fi 
de aceea nu o vacanță, ci o pe
rioadă intensă de antrenament, 
de pregătire a jucătorilor. Mă
sura in care conducerile loturi
lor vor ști să folosească aceste 
luni va fi un test hotărîtor, va 
fi examenul dificil pe care sint 
datori să-1 dea în fața zecilor de

DIAGRAMA ETAPEI
DINAMO — STEAGUL ROȘU

1— 0 (1—0). în pofida timpului 
nefavorabil, peste 10 000 de spec
tatori au urmărit o partidă a- 
tractivă, în care dinamoviștif au 
dominat cu autoritate, obținînd 
o victorie la limită, prin golul 
înscris de Dinu (min. 28). Ast
fel, Dinamo devine campioană 
de toamnă, o'cupînd primul loc 
în clasament, cu un avans de 
patru puncte. La tineret-speran
țe, victoria a revenit gazdelor 
cu 2—0.

U.T.A. — STEAUA 3—1 (0—0). 
Prima repriză a fost echilibrată, 
cu numeroase faze spectaculoase 
create de ambele formații. în 
min. 50, în urma unei acțiuni 

,a : lui Năstase, Iordănescu des
chide scorul. Din acest moment, 
arădenii atacă tot mai insistent 
și reușesc, abia în ultimele șap
te minute, să modifice tabe
la de marcaj, prin golurile 
înscrise de fundașii Kukla (min. 
83), Pojoni (min. 84) și atacan
tul Broșovschi (min. 90). La ti- 
nere't-speranțe, gazdele 
tigat cu 1—0.

F. C. ARGEȘ — A.S.A 
MUREȘ 1—0 (1—0). O 
viu disputată, încheiată 
cesul la limită al gazdelor. Ra
du II a „semnat" golul victoriei 
în min. 35. La tineret-speranțe,
2— 0 pentru piteșteni.

OLIMPIA SAT'U MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—0 (0—0). Sătmărenii încheie 
acest sezon fără ca să cunoască 
nici un eșec pe teren propriu 
și ocupă poziția a 6-a în clasa
ment. Au înscris : Kaizer (min. 
48) și Borota (min. 54).

au cîș-

TÎRGU 
partidă 
cu suc-

REZULTATELE DIVIZIEI B
Seria I. Sport Club Bacău — 

Chimia Brăila 6—0, Relonul Să- 
vinești — Unirea Focșani 2—0, 
Progresul Brăila — C.S.U. Ga
lați 1—0, Foresta Fălticeni — 
Ceahlăul Piatra Neamț 1—0, O- 
țelul Galați — C.F.R. Pașcani 
3—1, Metalul Plopeni — Gloria 
Buzău 0—0, Constructorul Ga
lați — Știința Bacău 0—0, C.S.M. 
Suceava — Celuloza Călărași 
2—0, Sport Club Tulcea — Pe
trolul Ploiești 2—0.

Sport Club Bacău ocupă pri
mul loc cu 22 puncte, urmată

PRIMI 

*

mii de suporteri. Pentru că, este 
bine să precizăm, loturile divi
zionare dc fotbal au mari obli
gații față de suporterii lor, obli- 
gajii de care să se achite nu 
printr-o victorie smulsă oricum, 
ei prin prestarea unui joc dc înal
tă clasă, constant, spectaculos și 
eficace. Interesează mai puțin 
locul in clasament, victoria obți
nută oricum. Aprecierea care 
ține seamă numai de locul ocu
pat în clasament este nu numai 
eronată, dar poate aduce deser- 
vicii, poate duce mișcarea fot
balistică intr-un impas. Eșecul 
echipelor de club angrenate in 
competițiile internaționale poa
te avea o asemenea explicație. 
Așadar, nu locul in clasament 
contează in primul rind, ci jocul 
prestat, calitatea lui, pregătirea 
fizică și teoretică a fotbaliștilor, 
capacitatea lor de a se achita de 
obligațiile și încrederea cu care 
au fost investiți.

In subsolul clasamentului si
tuația este dramatică, dar retro
gradarea nu este inevitabilă și 
mutații se vor mai produce. Dar 
parcă unele echipe prea au de
venit furnizoare sigure de punc
te, victime către care te îndrepți

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— F. C. GALAȚI 6—0 (2—0). în 
vervă de joc, studenții craioveni 
au realizat scorul etapei și al 
turului campionatului. Au în
scris : Bălăci, de două ori (min. 
18 și min. 67), Oblemenco, de 
trei ori (min. 45, min. 77 din pe
nalty, min. 83) și Țarălungă 
(min. 52). La tineret-speranțe, 
2—0 pentru gazde.

JIUL — „U“ CLUJ-NAPOCA 
1—0 (0—0). Joc viu disputat, în
cheiat cu victoria la limită a 
gazdelor, prin golul înscris de 
Mulțescu în min. 59. La tineret- 
speranțe, scor egal, 1—1.

CHIMIA RÎMNICU VÎLCEA
— POLITEHNICA IAȘI 4—1
(2—1). Confirmînd evoluțiile.,
bune din ultimele etape, vilce- 
nii au repurtat o victorie meri
tată, prestînd un joc superior, 
răsplătit cu vii aplauze de cei 
aproape 8 000 de spectatori. Au 
marcat Tătaru (min. 4), Șutru 
(min. 12), Iordache (min. 46) și 
Haidu (min. 69), respectiv Si- 
mionaș (min. 8). La tineret-spe
ranțe, gazdele au cîștigat, tot 
cu 4—1.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
F. C. CONSTANȚA 0—0. Ambe
le formații au luptat cu ardoa
re, pe un teren acoperit de un 
strat de zăpadă, supunîndu-le 
la un efort deosebit. Partida de 
tineret-speranțe s-a .încheiat tot 
cu un rezultat egal, 1—1.

SPORTUL STUDENȚESC — 
F.C.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). Ma
ries a „semnat" golul victoriei 
în min. 68.

Progresul Brăila tot cu 22 
cu 21

de 
puncte și Gloria Buzău 
puncte.

Seria a II-a. Metalul București
— Dinamo Slatina 3—1, Metalul 
Mija — Electroputere Craiova 
1—0, Metrom Brașov — Rapid 
0—0, Metalul Drobeta Tr. Seve
rin — Tractorul Brașov 1—0, 
S. N. Oltenița — C. S. Tîrgoviște 
1—0, Progresul București — Au
tomatica Alexandria 5—1, Voin
ța București — Gaz metan Me
diaș 1—1, C.S.U. Brașov — Fla
căra Moreni 3—0, Oltul Sf. 
Gheorghe — Autobuzul Bucu
rești 0—3.

Rapid ocupă primul loc cu 28 
puncte, urmată de Metalul 
București cu 23 puncte șl Dina
mo Slatina cu 22 puncte.

Seria a Ill-a. Minerul Baia 
Mare — Vulturii Lugoj 3—0, 
Victoria Călan — Ind. sîrmei 
C. Turzii 0—1, U. M. Timișoa
ra — Metalurgistul Cugir 4—0, ■ 
Rapid Arad — C.F.R. Timișoa
ra 3—1, Metalul Aiud — Mine
rul Baia Sprie 2—2, Victoria 
Cărei — Mureșul Deva 5—1, 
F. C. Bihor — Minerul Anina 
10—0, Șoimii Sibiu — Corvinul 
Hunedoara 2—0, Arieșul Turda
— Minerul Moldova Nouă 5—1.

F. C. Bihor termină pe primul 
loc cu 24 puncte, secondată de 
Șoimii Sibiu tot cu 24 puncte și 
Minerul Baia Mare cu 23 puncte.

CUPA TINERETUL UI
(Urmare din pag. 1)

ase- 
ex- 
de 

cu-loială,

din cooperația meșteșugăreas
că ; încâlcind regulamentul și, 
deci, normele etice, unii orga
nizatori au introdus în între
ceri sportivi legitimați.

Asemenea neajunsuri, 
menea fenomene trebuie 
cluse dintr-o competiție 
masă, care se vrea 
rată.

Prima ediție fiind 
tă ca experiment, 
doua trebuie să beneficieze de 
condiții mult mai bune de or
ganizare și desfășurare. în prir 
mul rind comisia centrală a 
luat în dezbatere cîteva propu
neri privind îmbunătățirea re
gulamentului, printre care este 
și aceea a acordării dreptului 
de participare aceluiași concu
rent la mai multe discipline. E 
in discuție problema participă
rii sportivilor cu clasificare in
ferioară.

Cum se știe, competiția se în
cheie cu finală pe țară din 2 în 
2 ani. Ediția din 1975 urmează 
să se desfășoare pînă la nivelul 
etapei județene. De stringentă 

considera- 
cea de-a

fără probleme, fără emoții, fără 
un cit de cit mic semn de în
trebare.

Să nu fie in stare aceste echi
pe de surprize ? Să se fi resem
nat doar la gindui că vrind- 
nevrînd au activat un an-doi 
in prima divizie ? Dacă așa stau 
lucrurile nu este firesc să ne 
punem întrebarea, fireasca în
trebare, cum de își pot permite, 
și cine le îngăduie să gindească 
astfel ? N-ar fi oare timpul ca 
fotbaliștii și antrenorii care 
dezamăgesc cu o imperturbabilă 
perseverență să se gindească la 
faptul că în alte discipline spor
tive se obțin titluri balcanice, 
europene, mondiale și olimpice 
și cu toate acestea, totuși, ci, 
fotbaliștii și antrenorii lor, ră- 
mîn răsfățații publicului larg ? 
Nu trebuie să răsplătească și ei, 
odată și odată, această atenție ? 
Poate acest răgaz le va 
prilejul să se gindească și la 
astfel de firească întrebare.

AL. DOBRE

oferi 
o

CLASAMENT
DINAMO 17 13 1 3 32-13 27
F.C.M. Reșița 17 10 3 4 26-15 23
A.S.A. Tg. Mureș 17 10 1 6 24-20 21
U.T.A. 17 8 3 6 19-15 19
Univ. Craiova 17 7 4 6 25-16 18
Olimpia S. M. 17 7 4 6 16-15 18
C.F.R. Cj-Napoca 17 6 6 5 14-15 18
Steaua 17 7 3 7 27-20 17
„U“ Cj-Napoca 17 6 5 6 14-19 17
Jiul 17 6 4 7 24-15 16
F.C. Constanța 17 6 4 7 17-19 16
Poli. Timișoara 17 7 2 8 13-20 16
Steagul roșu 17 6 3 8 23-16 15
F.C. Argeș 17 7 1 9 22-21 15
Sp. studențesc 17 6 3 8 17-22 15
Chimia Rm. V. 17 4 5 8 15-32 13
Poli. Iași H 6 0 11 20-34 12
F.C. Galați 17 4 2 11 6-27 10

„Tînărul" Demian este și acum imbatabil la tușă
Fotografiile rubricii — VASILE RANGA

RUGBI

Etapa I a
gazdă 
etapă

a 
a 

Din

Capitala a fost ieri 
șase partide din‘prima 
returului campionatului, 
cele mai disputate am remarcat 
din seria I întîlnirea dintre 
Steaua — Sportul studențesc, 
terminată cu scorul de 26—12, 
victoria studenților de la Uni
versitatea Timișoara care au 
dispus de Dinamo cu 9—3 și 
succesul Politehnicii Iași în fața 
echipei Gloria : 4—0. La Buzău, 
Constructorul a realizat o pre
țioasă victorie în fața C.S.M. Si
biu : 7—3. După aceste rezulta
te continuă să conducă în cla
samentul seriei I, Universitatea 
Timișoara cu 20 puncte.

în seria a Il-a, pe terenul 
Parcul Copilului, Farul a învins 
pe Grivița Roșie cu 9—3, după 
un joc în care constănțenii me-, 
rită toate laudele. Avind un lot 
de jucători de mare talent, din- 

actualitate este, in acest mo
ment, întocmirea, în fiecare 
județ, a unui program foarte 
concret privind competițiile in 
sporturile de iarnă : schi, sanie, 
patinaj, hochei. De asemenea, 
in săli, se pot practica șahul, 
tenisul de masă, trînta, luptele 
etc. • Trebuie întreprinse ac
țiuni urgente de reparare și 
punere la punct a materialelor 
sportive, de amenajare a pirtii- 
lor de schi, și sanie, a patinoa
relor naturale. Concomitent 
trebuie extinse centrele pen
tru învățarea și .practicarea 
sporturilor specifice anotimpu
lui rece. în acest sens, C.C. al 
U.T.C., C.N.E.F.S., M.E.Î., M.A.N. 
vor proceda la dotarea a circa 
100 de localități montane cu 
schiuri în vederea dezvoltării 
unor puternice centre pentru 
învățarea și practicarea de că
tre tineri a acestui sport. Se va 
iniția un curs pentru asigurarea 
instructorilor necesari in aceste 
centre. O serie de județe au 
dobîndit o frumoasă experiență 
in amenajarea de patinoare 
(Harghita, 14 — în 1973) și in 
organizarea de competiții popu-

o amplă Întrecere
de CROS sponnwow

CUPA 13 DECEMBRIE** 
/

concursuri
duminică,

Seria popularelor 
de cros a continuat, 
în Capitală, cu o amplă între
cere organizată de Uniunea sin
dicatelor din poligrafie, presă, 
radioteleviziune și edituri, în 
colaborare cu Comisia de sport- 
turism a U.G.S.R. și federația 
(je specialitate. Este vorba de 
tradiționala competiție dedicată 
Zilei de 13 Decembrie, la care 
au participat peste 700 de tineri 
și tinere din Capitală și din ța
ră. Acestora li s-au alăturat și 
o serie de atleți și atlete de la 
clubul sportiv Gornik Zabrze- 
Polonia, invitați de comisia d,e 
organizare a competiției. Deși 
timpul a fost nefavorabil, un 
număr mare de spectatori a ur
mărit disputa pasionantă a ti
nerilor alergători, care s-au în
trecut în cele cinci probe prevă
zute în programul crosului dotat 
cu trofeul „Cupa 13 Decembrie".

Competiția a fost inaugurată de 
o cursă de fond rezervată junioa
relor. avînd ca principale prota
goniste pe tinerele Rodica Popa 
(Slobozia), Doina Utan (Cluj-

★

întrecerile din cadrul etapei 
de masă a „Cupei tineretului" 
au polarizat duminică interesul 
a numeroși iubitori de sport din 
județul Suceava. Desfășurate in 
școli, cluburi muncitorești și că
mine culturale, întrecerile au 
reunit circa 3 000 de participant.

în aceeași zi, pe pîrtiile alpi
ne din bazinul Domelor — la

SFERTURILE
ÎN C. C. E. LA HANDBAL

DE FINALĂ

La Basel a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni la hand
bal. Iată programul întîlnirilor 
ce se vor disputa între 17 ianua
rie și 6 februarie 1975 : Mascu
lin : Steaua București — Skoda 
Plsen (Cehoslovacia) ; Sparta- 
kus Budapesta — V.F.L. Gum
mersbach (R.F.G.) ; F. I. M. 
Leikafelag Hafnarfjardar (Is
landa) — Vorwaerts Frankfurt 
pe Oder (R.D.G.) ; Borac Ban
ja Luka (Iugoslavia) — Aarhus 
(Danemarca) ; Feminin: I.E.F.S. 
București — Swift Roermond 
(Olanda) ; Ruch Chorzow (Po-

returului
tre care pentru partida de ieri 
ii scoatem în evidență pe Mari- 
ca și Cristea, prestînd un rugbi 
in viteză, robust, Farul va avea 
un cuvint greu de spus în ac
tualul campionat. Este, după o- 
pinia specialiștilor, o echipă de 
titlu. Alte rezultate din serie : 
Rapid — Agronomia Cluj-Na- 
poea : 10—10, Vulcan — Tc. Ind. 
Constanța : 8—12 și Rulmentul 
Birlad — Știința Petroșeni : 
10—8 (partida s-a disputat 
miercuri). În clasamentul, aces
tei serii conduce autoritar Fa
rul cu 23 puncte.

După această etapă, sezonul 
de rugbi intern și internațional 
din acest an se încheie cu re
zultate care ne îndreptățesc să 
ne gîndim pentru anul viitor lâ 
noi succese.

GABRIEL FLOREA

pati- 
po- 

toa-

lare pentru schi, hochei, 
r.aj. Asemenea experiențe 
zitive trebuie extinse în 
te județele. Se cere efectuată, 
grabnic, o nouă reglementare a 
accesului tinerilor la patinoare
le artificiale' existente, în sen
sul. sporirii numărului de ore în 
care publicul să beneficieze de 
aceste baze sportive.

Și, ca o ultimă chestiune — 
promovarea, de către factorii 
cu răspunderi în domeniul spor
tului, printr-o conlucrare fruc
tuoasă — a continuității activi
tăților sportive de masă în se
zonul rece. Adică să nu se li
miteze 'numai la desfășurarea 
etapelor succesive ale Cupei- 
tineretului, ci să inițieze și să 
organizeze competiții pe plan 
local în mod continuu, sistema
tic, la care să angreneze în
treaga masă de tineri. După 
cum nu trebuie să se limiteze 
doar la disciplinele înscrise în 
regulamentul Cupei, ci, acolo 
unde există tradiție și posibi
lități 
zeze _ _____ r
pline sportive pentru care tine
rii manifestă interes fi pasiune. 

materiale, să se organi- 
întreceri și la altș disci-

Napoca) și Maria Mihăescu (Li
ceul poligrafic București), cla
sate pe primele trei locuri. Pro
ba de senioare, desfășurată pe 
distanța de 2 000 m a fost cîști- 
gată de atleta poloneză Krystina 
Lekh, urmată de Alexandra Du- 
plicka (Polonia) și Tudorița Ne- 
delea (Metalul București). A- 
proape 200 de tineri s-au între
cut, apoi, în cursa de 3 000 m 
pentru începători, prilejuind o 
dispută dîrză și care s-a înche
iat cu victoria lui Ion Neacșu, 
din Slobozia, urmat in clasament 
de Dumitru Tapelea, de la Arte 
grafice București și Petre Gigi- 
iice, din Alexandria. Ultima pro
bă, rezervată atleților clasificați, 
a fost cîștigată de Constantin 
Bebereche, de la Metalul Bucu
rești, iar pe locul 2 s-a clasat 
atletul polonez R. Ligarschi. La 
întrecerea seniorilor au luat 
startul și „veteranii" curselor de 
fond Ion Tărtăreanu (68 de ani), 
Mihai Babaraica (54 de ani), ca 
și fostul campion republican O- 
vidiu Lupu, care s-au menținut, 
'în fruntea plutonului.

★

de schi și 
sezon de 

prefațează 
a tradițio- 
sporturilor

Vatra Dornei, Iacobeni, Dorna 
Cindrenilor și Coșna — au avut 
loc primele întreceri 
săniuțe din actualul 
iarnă, întreceri care 
cea de-a patra ediție 
naiului „Festival al 
de iarnă", ce va avea loc în lu
nile următoare la Cîmpulung 
Moldovenesc.

Za-
lonia) — Spartak Kiev ; F.I.F.
'Copenhaga — Locomotiv 
greb ; Vasas Budapesta 
Ț.S.K.A. Sofia.

• Turneul internațional mas
culin de handbal, organizat la 
Katowice, cu prilejul Zilei 
minerului, a revenit formației 
poloneze Pogon Zabrze, care a 
întrecut în finală cu scorul de 
15—13 (10—8) formația Politeh
nica Timișoara. în meciul pen
tru locul trei, echipa Empor 
Rostok (R.D.G.) a învins cu 
21—16 (14—7) formația Munkash 
Pecs (Ungaria).

• VOLEI

Primul turneu 
al diviziei A

sistem divizie, tur și 
etape programate lă 
săptămînă.
turneu feminin s-a 

: în Sala sporturilor

Campionatul diviziei A de vo
lei a început de patru zile, reu
nind 12 echipe feminine și tot 
atitea formații masculine. A- 
mintim că actuala ediție se des
fășoară după o nouă formulă 
competițională, prin care se ur
mărește o creștere calitativă a 
jocurilor dintre formațiile din 
primul eșalon și asigurarea unei 
activități mai intense elemente
lor tinere, de perspectivă, așa 
cum ne-a precizat maestrul e- 
merit Ștefan Roman, antrenor 
federal. Respectiv, in luna de
cembrie au loc trei turnee de 
sală, cu un număr de 11 etape. 
După aceste jocuri preliminare, 
echipele urmează să fie împăr
țite în cite două serii valorice, 
ținînd seama de locurile ocu
pate în clasament. Primele pa
tru clasate se vor întrece pentru 
a desemna campioanele, iar for
mațiile clasate pe locurile 5—12 
vor juca i ' ' 
retur, cu 
Sfîrșit de

Primul 
desfășurat 
din lași, fiind dominat de Dina
mo, Rapid și Penicilina Iași, ca
re au obținut victorii scontate. 
Mai echilibrate și spectaculoase 
au fost jocurile dintre formațiile 
masculine, disputate, timp de 
patru zile, în sala „Olimpia" 
din Timișoara. De altfel, în a- 
ceste întreceri s-au înregistrat și 
unele rezultate surpriză. în pri
ma etapă, noua promovată 
C.S.M. Suceava a dispus cu 3—2 
de Rapid, iar C.S.U. Galați, du
pă ce a opus o dîrză rezistență 
voleibaliștilor de la Steaua, în 
fața cărota a cedat cu 2—3, a 
doua zi a întrecut formația cam
pioană, Dinamo, cu 3—1. Notăm 
îriceputul promițător al echi
pei Explorări Baia Mare, care a 
cîștigat detașat primele 
jocuri.

Complexul turistic pentru tineret Bușteni, plăcută invitație pentru 
practicarea sportului de sezon

AUREL URZICĂ
CAMPION

NATIONAL DE ȘAH

anterioare, 
final și în 
care de o- 

săvîrșesc

Cursa de urmărire în care au 
fost angajați pină în ultima 
rundă cei doi lideri ai finalei 
din acest an a campionatului 
național masculin de șah a luat 
sfîrșit cu victoria meritată a 
tinărului maestru Aurel Urzică; 
el a izbutit la finiș să-și men
țină avantajul minim de o ju
mătate de punct și să cuce
rească, astfel, titlul de campion 
național. Este o victorie meri
tată, rod al unui joc matur și 
bine orientat tactic, cu realizări 
bune în multe partide ale aces
tei finale (cum ar fi cele cu 
Radovici, Ghindă, Buză sau 
Stanciu). în acest campionat 
Urzică s-a arătat în real progres 
față de evoluțiile 
mai ales în jocul de 
lupta pozițională, în 
bicei tinerii maeștri 
destule greșeli. O evoluție la fel 
de bună a avut și principalul 
său concurent în lupta pentru 
primul loc, Gh. Mititelu, care 
pînă în ultima rundă a păstrat 
șanse reale de a cuceri titlul. Un 
plus de nervozitate, manifestat 
îndeosebi în penultima partidă 
— cu Stanciu —, în care a tre
cut pe lingă un cîștig destul da 
simplu, l-a privat de un rezul
tat și mai bun in această finală, 
în care a desfășurat un joc de 
bună calitate. Practic, in ulti
mele zile ale concursului șansa 
pentru primul loc nu au avut 
decit acești doi jucători și din 
această cauză (prin diferența de 
puncte de 1,5—2, practic irecu
perabile), lupta pentru urmă
toarele tocuri în clasament s-a 
desfășurat în umbra disputei 
pentru primele locuri. Trebuie, 
totuși, remarcată evoluția meri
torie a maeștrilor Partoș și Vai- 
sman, care au ocupat, la ega
litate, locurile 3—4 în clasament, 
reeditînd prin aceasta bunele 
comportări din campionatele tre
cute. Desigur, pentru o evoluție 
viitoare in lotul național, in ve
derile selecționerilor Intră și 
maeștrii Stanciu, Ilijin, Pavlov 
și Ungureanu, toți jucători ex
perimentați și capabili de bune 
rezultate. După o lungă absen
ță a revenit în finală maestrul 
internațional Radovici, care a 
lăsat din nou 0 bună impresie, 
in ciuda faptului că a manifes
tat unele scăpări inerente în 
cîteva partide. Au decepționat, 
in schimb, parțial, evoluțiile ti
nerilor maeștri Șubă și Ghindă, 
de la care specialiștii și specta
torii au așteptat, desigur, mai 
mult. Iată cum arată clasamen
tul final al concursului : URZI- 
JCA 12 pct. — campion național, 
Mititelu 11,5 pct. Partoș, Vais- 
man 10 pct., Stanciu, Ilijin 9,5, 
Ungureanu, Pavlov 9, Șubă, Ra
dovici 8,5, Ghindă 8, Pușcâșu, 
Voiculescu 7.5, Georgescu, Griin- 
berg, Buză 7, Kertesz 6,5, Maca- 
rie 5 pct.

Se poate spune, în general, că 
a fost o finală interesantă, de 
luptă, în care s-au impus unii 
jucători mai noi și care a fost 
atractivă mai ales prin numărul 
destul de redus de remize în
registrat și datorită unor mo
mente inedite din lupta pentru 
titlul.

FLORIN GHEORGHIU

• Duminică seara, la Dresda, 
s-a disputat a doua întilnire in
ternațională de hochei pe ghea
ță dintre echipele R.D. Germa
ne și României. Jocul s-a înche
iat cu scorul de 3—1 (1—0, 0—0, 
2—1) în favoarea gazdelor’. 
Punctul echipei române a fost 
marcat de Costea.

• Meciurile disputate In cea 
de-a doua zi a turneului final 
al Cupei campionilor europeni 
la polo pe apă s-au soldat cu 
următoarele rezultate : Partizan 
Belgrad — Dinamo București 
7—6 (2—1, 2—2, 1—2, 2—1) ;
O.S.C. Budapesta — Den Roben 
(Olanda) 7—3 (3—1, 1—1, 1—1, 
2—0).

• Finala turneului internațio
nal de tenis de la Adelaida se 
va disputa între suedezul Bjhrn 
Borg și neozeelandezul Onny 
Parun. în semifinale, Borg l-a 
învins cu 6—4, 6—4 pe austra
lianul Colin Dibley, iar Parun 
a dispus cu 6—3, 6—4 de jucă
torul sovietic Aleksandr Metre-

1
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Obiectivele actuale
ale tinerilor comuniști

Cipru: după revenirea
președintelui Makarios

Reuniunea

din Canada
▼ Nicosia a făcut

Interlocutorul nostru: ELIZABETH HILL, 99Soiuz-16“ s-a reîntors
secretar general al Ligii Tineretului 

Comunist din Canada
pe Terra

a programului de lucru la bordul

Recent, o delegație a Ligii Tineretului Comu
nist din Canada, condusă de Elizabeth Hill, 
secretar general al organizației, a făcut o vizită 
în România la invitația C.C. al U.T.C. înainte 
de a părăsi Bucureștiul, Elizabeth Hill a avut 
amabilitatea să răspundă la cîteva întrebări.

' l-am adresat mai întîi rugămintea de a ne face 
o scurtă prezentare a situației economice și po-

. litice actuale din Canada.
— Ca Și celelalte țări ca

pitaliste, Canada traversează 
în prezent o perioadă de cri
ză economică. Rata de creș
tere a inflației depășește pc 
cea a creșterii salariilor, ceea 
ce duce la scăderea nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii. La aceasta sc adaugă 
creșterea șomajului, care a- 
fectează 
populației, 
constituie,

"’’care l-au 
problemă.
această situație se datorează 
monopolurilor străine, îndeo
sebi americane, care dețin 
poziții puternice în economia 
canadiană in exploatarea 
vastelor resurse naturale 
ale Canadei (nichel, pe
trol, uraniu, lemn, imens po
tențial energetic etc.). Pro
blemele economice au jucat, 
după cum se știe, rolul pri
mordial în alegerile generale 
de anul trecut. Partidul Con
servator, care propusese în
ghețarea atît a prețurilor, cil 
și a salariilor — care ar fi a- 
fectat veniturile oamenilor 
muncii — a ieșit infrint. Pro
blema principală constă în a 
împiedica monopolurile să 
majoreze arbitrar prețurile. 
De asemenea, noi propunem 
ca economia canadiană să se 
dezvolte în conformitate cu 

“ interesele noastre naționale, 
căci viitorul nostru va fi pe
riclitat dacă resursele natu
rale vor fi în continuare în
străinate.

o mare parte a 
în sfîrșit, chiriile 
prin nivelul pe 

atins, o adevărată 
în mare măsură,

devăr interesele. Una din 
direcțiile principale ale ac
tivității noastre ește, de a- 
ceea, lupta pentru creșterea 
nivelului de trai, pentru 
combaterea inflației și șo
majului. O a doua preocu
pare majoră a organizației 
noastre este acțiunea pe ca
re o desfășurăm pentru a- 
doptarea unei Carte a drep
turilor tineretului. O rezolu
ție in acest sens a fost adop
tată la 
greș.

ultimul nostru Con-

să 
Cartă ?

Ce drepturi ar urma 
consfințească această

• Cum Se repercutează 
această situație 
neretului ?

asupra ti-

economice 
categoriile 

ță-

— Problemele 
interesează toate 
de tineri — muncitori, 
răni, studenți, elevi. Aș spu
ne chiar că tinerii sînt cei 
mai afectați de actuala criză, 
în acest sens aș menționa 
că 50 la sută din șomeri sint 
în vîrstă de sub 20 de ani. 
Un tinăr muncitor trebuie să 
plătească jumătate din sala
riul său numai pentru locu
ință. Dacă respectivul tinăr 
are și copii, un loc la grădi
niță — dacă are norocul de 
a-1 obține, căci numărul cre
țelor și grădinițelor este in- 
suficient — " 
ia sută din 
agricultură situația nu este 
roză. Prețul furajelor a cres
cut vertiginos 
timp, afectînd 
gospodării. '

— în principiu, această le
ge ar trebui să stipuleze și 
să garanteze drepturile de 
bază ale tineretului : dreptul 
Ia învățătură, dreptul Ia un 
loc de muncă, dreptul la po
sibilități adecvate de petre
cere utilă și plăcută a timpu
lui liber. Iată, spre exemplu, 
problema practicării sportu
lui. Țara noastră va organiza 
la Montreal următoarea edi
ție a Jocurilor Olimpice, dar 
posibilitățile de practicare a 
sportului în școli și universi
tăți sînt limitate, activitatea 
sportivă ocupind un loc cu 
totul minor. Sperăm ca prin 
campania pentru Carta 
drepturilor tineretului să u- 
nim intr-un • larg front co
mun tineri de diverse cate
gorii și să atragem cit mai 
mulți dintre ei de partea 
noastră. Numai astfel vom 
avea șanse de succes. O a 
treia preocupare constantă 
sint acțiunile de solidaritate 
cu tineretul și popoarele ca
re luptă pentru eliberarea 
lor socială sau națională. In 
această 
nadicni 
tivi.

privință, tinerii ca- 
sint deosebit de ac-

voltarea
U.T.C. ?

Cum apreciați dez- 
relațiilor cu

il costă încă 25 
salariu. Nici în

in ultimul 
numeroase

principalele• Care sînt 
preocupări ale Ligii Tine
retului Comunist din Ca
nada în momentul de față?

— în primul rînd, desigur, 
ne străduim să convingem 
masele populare că partidul 
nostru este singurul care le 
reprezintă și le apără intr-a-

— Organizația noastră a 
întreținut și întreține relații 
frățești cu Uniunea Tinere
tului Comunist din România. 
Am primit cu deosebită plă
cere invitația 
România, care 
posibilitatea de 
mai îndeaproape 
porul dumneavoastră, 
și activitatea tineretului ro
mân și a organizației sale 
revoluționare. Impresiile din 
această vizită sînt deosebit 
de pozitive. în primul rînd 
ne-am putut convinge că ti
neretul român participă din 
plin Ia întreaga viață socială 
și politică a țării. Sînt sigu
ră că relațiile cu U.T.C. 
vor dezvolta și 

urma acestei

de a vizita 
ne-a oferit 
a cunoaște 
țara și po- 

viața

in

se 
mai puternic 
vizite.

Interviu realizat de
BAZIL ȘTEFAN

Naționalizarea industriei»

fierului în Venezuela

După încheierea cu succes
navei cosmice sovietice „Soiuz-16“, cosmonauții Anatoli Filip
cenko și Nikolai Rukavișnikov s-au reîntors duminică pe Pă- 
mint. La 8 decembrie, ora 11,04 (ora Moscovei), capsula de co- 
borire a navei cosmice „Soiuz-16“ a aterizat lin pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, la 300 km nord de orașul Djezkazgan. Sta
rea sănătății celor doi cosmonauți este bună.

In timpul celor șase zile de zbor in spațiul circumterestru, 
cosmonauții au experimentat noul agregat de cuplare și dis
pozitivele sale automate, sistemele de orientare ale navei, dis
pozitivele de dirijare și de asigurare a unor condiții prielnice 
ecologice, modernizate in conformitate cu necesitățile experien- 

navelor „Soluz"ței sovieto-americane de cuplare in cosmos a 
și „Apolio", ce se va efectua in anul 1975.

Potrivit programului, cosmonauții Filipcenko 
au realizat cercetări științifice și au fotografiat 
ale teritoriului U.R.S.S., in interesul economiei

în tot cursul zborului, aparatele de la bordul navei „Soiuz-16“ 
au funcționat normal. Rezultatele experiențelor se află in curs 
de prelucrare.

și Rukavișnikov ■ 
diverse sectoare 
naționale.

ATENA
^TINERETUL LUMII

Soarta lui
Salvatore

Un muncitor și-a pierdut 
viața. O simplă dramă de 
șantier ? Una din acele ne
norociri pe care cronica fără 
de sfîrșit a construcțiilor le 
înregistrează cu litere de 
singe ? Informația lapidară 
pe care FRANCE PRESSE a 
transmis-o între evenimente
le zilei, între acele eveni
mente care ocupă titlurile 
gazetelor și ecranul televizi
unii, ne-a reținut atenția. In 
12 rinduri redactate in stilui 
telegrafic, rece, al transmisii
lor marilor agenții de presă, 
se relatează o intimplare cu
tremurătoare. Un anume 
Salvatore Boila muncea pe 
un șantier din ■ Catania. îm
preună cu alți angajați, mun
cea pentru ca un imobil să 
se planteze în peisajul ora
șului sicilian. Dar o încărcă
tură de var s-a răsturnat 
peste el. Neglijență, lipsă de 
prevedere sau absență a mă
surilor de securitate — fap
tul n-are importanță acum, 
va fi elucidat. Arsurile au 
fost îngrozitoare. După cîte
va minute de agonie, Salva
tore a murit. O agonie cum
plită. Cînd s-au întocmit ac
tele necesitate de înfiorătoa
rea împrejurare, s-a consta
tat că Salvatore avea... 11 
ani.

La 11 ani Salvatore și-a 
pierdut viața pe șantier. La 
vîrstă cînd ar fi trebuit să 
învețe, la vîrstă cind ar fi 
trebuit să zburde nepăsător, 
să se joace cu alți copii, la 
această vîrstă, Salvatore, pri
vat de bucuriile elementare 
ale copilăriei, devenise sa
lahor. Muncea ore in șir — 
muncă dură, istovitoare — 
pentru o plată 
Muncea deoarece 
era împovărată 
existenței intr-o
nu înseamnă doar huzur tu
ristic și plajele din ilustrate
le frumos colorate.

Drama de la Catania a re
adus in atenția opiniei pu
blice italiene nu numai con
dițiile de pe șantiere, unde 
absența măsurilor de securi
tate periclitează viața a ne- 
numărați lucrători, ci și pro
blema exploatării copiilor. 
Deși legile italiene interzic 
munca copiilor, mii și mii de 
băieți și fete de vîrstă lui 
Salvatore sînt angajați atit 
în mediul urban, cit și în cel 
rural. Plata lor este, de obi
cei, derizorie. Această mină 
de lucru ieftină este utiliza
tă. profitîndu-se de grava si
tuație a multor familii.

FRANCE PRESSE afirmă 
că „o anchetă a fost deschi
să". Nu ar fi prima anchetă. 
Care vor putea fi, însă, re
zultatele ei ? Indignarea pro
dusă de nenorocirea de la 
Catania va pune oare capăt 
folosirii tinerilor muncitori 
„clandestini" ? Mormîntul 
proaspăt al lui Salvatore este 
un teribil act dc acuzare la 
adresa profitorilor muncii 
copiilor.

de nimic, 
familia sa 

de grijile 
Sicilie care

Comitetul pentru proble
mele politice și de securita
te al Adunării Generale a 
O.N.U. și-a încheiat dezba
terile în legătură cu proble
ma coreeană, votul asupra 
rezoluțiilor supuse la acest 
punct urmînd să aibă loc 
luni. Eugene Makon (Congo) 
a subliniat, in intervenția sa, 
datoria Adunării Generale de 
a pune capăt folosirii de că
tre trupele străine staționa
te in Coreea de Sud a dra
pelului O.N.U. drept paravan 
pentru amestecul in treburi
le interne ale acestui .popor. 
F.E. Boaten (Ghana) a spriji
nit cererea retragerii tutu
ror trupelor străine din Co
reea de Sud pentru facilita
rea dialogului între repre
zentanții celor două părți ale 
Coreei.

primire triumfală pre
ședintelui Makarios. 
Reîntoarcerea sa
insulă, desfășurată 
sub semnul bucuriei
populare, reprezintă 
un eveniment ale că-
rui semnificații sînt 
lesne de sesizat.

Primele rezultate ale
referendumului grec

Datele par fi ale indică o victorie netăf
a partizanilor republicii

Electoratul din Grecia s-a pro
nunțat duminică, în cadrul unui 
referendum, asupra viitoarei for
me de stat a țării. Rezultatele 
parțiale, anunțate la Centrul 
presei din Atena, pină la ora 
20,30. indică VICTORIA NETA 
A PARTIZANILOR REPUBLI
CII PARLAMENTARE PRE
ZIDENȚIALE, ÎNTR-O PRO
PORȚIE DE CEL PUȚIN 3 LA x 
1 FAȚA DE CEI CARE S-AU 
PRONUNȚAT ÎN FAVOAREA 
MONARHIEI. Important apare, 
de asemenea, procentul de ne- 
participare la vot, determinat în

principal de faptul că referen
dumul a intervenit la numai 3 
săptămîni după alegerile parla
mentare, precum și de obligația 
prevăzută de sistemul electoral 
grec ca cetățenii să voteze în 
localitatea în care s-au născut, 
și nu unde domiciliază în pre
zent.

Comunicarea rezultatelor a 
continuat pe tot parcursul nop
ții, ministrul afacerilor interne 
dînd asigurări că verdictul ofi
cial va putea fi cunoscut pînă 
luni la prînz.

După cum s-a anunțat, pre
ședintele Carlos Andres Perez a 
emis, la 7 decembrie, decretul 
privind naționalizarea industriei 
fierului. Primul dintre obiecti
vele fixate de autoritățile de la 
Caracas, trecerea în proprieta
tea statului a activităților din 
cadrul industriei fierului — con
trolată pînă acum de subsidiare 
ale firmelor nord-americane de 
specialitate „U. S. Steel" și 
„Bethlehem Steel" — va intra 
efectiv în vigoare . începînd de 
la 1 ianuarie anul viitor. După 
cum s-a precizat în capitala ve- 
nezueleană, decretul-lege vizind 
naționalizarea acestei ramuri in
dustriale, a doua ca importanță 
după industria hidrocarburilor 
(care urmează să fie preluată 
de stat în cursul anului 1975), 
a fost acceptat de reprezentan
ții companiilor „Iron Mining" 
și „Orinoco Mining". Acestea 
produc în prezent o cantitate de 
20 milioane tone de minereu de 
fier pe an și dețin in Venezuela 
bunuri în valoare de 320 milioa
ne dolari. în conformitate cu 
termenii acordului intervenit

HAROLD WILSON : ANGLIA 
Șl PIAȚA COMUNĂ

ÎNTR-UN DISCURS rostit cu 
prilejul întîlnirii cu primarii 
laburiști, primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, a 
declarat că va recomanda men
ținerea țării în Piața comună, 
in cazul in care aceasta va be
neficia de schimbările dorite ale 
termenilor aderării. Premierul 
britanic a arătat, de asemenea, 
că dacă negocierile desfășurate 
in acest scop vor eșua, guvernul 
laburist nu va considera preve
derile 
Pieței 
pentru 
caz. a
poporul in ceea ce privește re
tragerea noastră din C.E.E.

între cele două țări, guvernul 
venezuelean va plăti partea ne
amortizată a acțiunilor deținute 
de companiile menționate în 
bonuri pe perioada următorilor 
zece ani, cu o dobindă de șapte 
la sută.

Preluarea instalațiilor minie
re, echipamentelor și proprietă
ților concesionate celor două 
companii nord-americane — 
care acționează pe teritoriul ve
nezuelean de aproape un sfert 
de secol — intervine cu doi ani 
înainte de data prevăzută pen
tru expirarea concesiunilor, fi
xată pentru sfîrșitul anului 1977.

„Această măsură — sublinia 
șeful statului venezuelean in
tr-o declarație oficială — con
stituie prima etapă pe care ac
tualul guvern o amorsează in 
cadrul politicii de recuperare a 
resurselor naturale ale țării, 
politică ce cuprinde și naționa
lizarea industriei petroliere, 
principala ramură a economiei 
naționale". Referindu-se la’ ex
ploatarea în cadru național a 
rezervelor de fier — estimate 
la 1 800 000 000 tone — pre
ședintele Perez a afirmat că a- 
cestea vor garanta Venezuelei 
o dezvoltare crescindă a indus
triei siderurgice.

E. O.

Noi demonstrații stu
dențești în Malayezia

In capitala Malayeziei con
tinuă demonstrațiile în spri
jinul adoptării unor măsuri 
eficiente împotriva inflației 
și pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață.

Sîmbătă dimineața, un 
grup format din mai multe 
sute de studenți a reușit să 
iasă din orășelul universitar 
și a împrăștiat manifeste, 
chemînd populația să spri
jine mișcarea studențească 
de protest.

Demonstrații ale studen
ților au avut loc și la Pe
nang și in alte localități.

tratatului de creare a 
comune ca obligatorii 
Marea Britanie. în acest 
precizat el, vom consulta

Vedere din Ulan Bator, capitala R. P. Mongole

• PREȚUL ZIARELOR AMERICANE a fost, în ultima perioa
da, în continuă creștere. Potrivit datelor furnizate de Asociația 
editorilor americani, majoritatea cotidienelor americane costă in 
prezent 15 cenți, față de 10 cenți într-un trecut nu prea Îndepăr
tat, numărul celor al căror preț este de 20 de cenți inregistrînd 
o sporire substanțială. Aceleași tendințe s-au semnalat șl în 
ceea ce privește edițiile de duminică, dintre care unele costă 
în prezent 35 de cenți. Editorii americani apreciază că princi
pala cauză a scumpirii ziarelor o constituie creșterea prețului 
hîrtiei, care in prezent, este de 235 dolari tona, față de 185 do
lari în urmă cu un an. • IN AUTOMOBILISM SE POT DOBO
RI ȘI ALTFEL DE - --------------------------------------------
ță și regularitate. A 
din R.F.G., care, cu 
șase luni penalizări 
mărci, reprezentînd . . _ .. __________ __=____
care. e UN NOU CUTREMUR s-a produs, sîmbătă, in regiunea 
italiana Umbria. El a fost mai puternic resimțit în zona mun- 

i s-au 
ul- 
in- 
nu 
IN 
In 

--------  --------------- _________________  șapte 
patru băieți și trei fete. e ACCIDENTUL AVIONULUI

RECORDURI decit cele de viteză, rezisten- 
dovedit-o un locuitor al orașului Dortmund, 
un autoturism relativ modest, a realizat în 
totalizind „frumușica" sumă de 5 080 de 

amenzi pentru încălcarea regulilor de par-

toasă din apropierea orașului Perugia, ai cărui locuitori 1 
adăpostit în corturi, după mișcările seismice înregistrate în 
timele 48 de ore. Nici cel mai puternic dintre cutremurele 
reglstrate, de gradul 5 pe scara Mercalli, care numără 12, 
s-a soldat cu victime sau cu pagube materiale. • CEA MAI 
V1RSTA LOCUITOARE A R.F. GERMANIA, Bertha Joost, 
etate de 108 ani, a încetat din viață sîmbătă. Ea avea 
copii . ' ' - L
„Boeing-727" de duminică, la aproximativ 80 km de Washington, 
într-o zonă muntoasă, s-a produs ca urmare a coborîril apara
tului sub altitudinea de 1 030 m obligatorie pentru regiunea res
pectivă. au indicat autoritățile aviatice americane. Pentru mo
ment, nu se cunoaște dacă pilotul a coborît sub acest plafon din 
proprie inițiativă, sau a făcut acest lucru in urma unor indi
cații primite de la turnul de control al aeroportului Dulles, din 
Washington, spre care se îndrepta. • STOFE DIN CE IN CE 
MAI PRACTICE. Catifeaua s-a numărat dintotdeauna. pe lîngă 
mătase, printre cele mal elegante stofe pentru rochii de oca
zie, fiind, spre regretul general, totodată unul dintre materia
lele cele mai dificile de întreținut. Recent, la tîrgul „Interstoff" 
din Republica Federală Germania a fost prezentată pentru pri
ma oară catifea din diolen, ușor de întreținut, neșifonabilă, in
sensibilă la apăsare, extrem de rezistentă la cusături și ușoară 
ca fulgul. Un metru pătrat nu cintărește decit 200 grame. Din 
noua catifea lansată in nuanțe diferite pot fi confecționate atît 
costumășe pentru .copil cit șl taloare elegante de damă, e JA- 
CINTHE GISCARD D’ESTAING, fiica cea mai tînără a președin
telui Franței, a luat parte sîmbătă seara la un concurs hipic In
ternațional organizat la Paris. In evoluția el, dînd dovadă de 
mult singe rece, a cucerit numeroase aplauze, inclusiv din par
tea părinților șl a unei surori, prezențl în tribune. • O EXPEDI
ȚIE FEMININA JAPONEZA va tncerca în anul viitor escalada
rea Everestului. Cel mai înalt vîrf din lume (8848 m), n-a fost 
„cucerit" încă de nici o femeie. Grupul japonez condus de doam
na Hissno, în vîrstă de 41 de ani, se compune din 15 dintre cele 
mai bune alpiniste nipone. El va pleca probabil la începutul lui 
februarie și se încearcă atingerea vîrfului către jumătatea lunii 
mai. Pentru a elimina cît se poate riscurile unei astfel de în
cercări, expediția va urma calea — sud. tradițională, pe care au 
foloslt-o cu succes alte echipe. Mai multe tentative de a es
calada piscul prin partea pietroasă din sud-vest au eșuat pînă 
în prezent.

, UN ZIMBET PENTRU MAI TIR- 
ZIU ; Scala (ora 20 — Gala filmu
lui).

IUBIRE : Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

O ZI DE NOIEMBRIE : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15).

UN GEKTLEMEN IN VESTUL 
SĂLBATIC : Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), Bucu
rești (orele 8.30; 11; 13,15; 16; 18,30: 
21), Casa Filmului (orele 10; 12,30; 
16).

TIMPURI NOI : Capitol (orele 9; 
10,45; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR Doi
na (orele 11: 13; 15,15; 19,30), la 
orele 9,45 și 17,30 — program pen
tru copii.

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE : Patria (orele 9; 11,15;
13,30: 15.45: 18; 20.15), Favorit
(orele 9.15: 11,30: 13,45: 16; 18,15; 
20.30).

CAVALERII TEUTONI : Excel
sior (orele 9: 12,30: 16; 19,30). Me
lodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Gloria (orele 9; 12,30: 16; 19,15).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD : Sala Palatului (o- 
rele 17,15; 20.15). Festival (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,30: 20,45).

ZIDURI VECHI : Bucegi (orele 
16: 18: 20).

LOCOTENENT COLUMBO : Fe
roviar (orele 9,15: 11,15: 13,30;
15,30; 17,45; 20), Modern (orele 9; 
11.15; 13,30: 16: 18,15; 20,15).

AGENTUL STRANIU : Giuleștl 
(orele 15,30; 18; 20,15), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15). i

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grl-

ste, desigur, 
momentul exa
minării perspec
tivelor evoluți
ei cipriote. Se 
încearcă acum

să se identifice posibilitățile 
existente pentru o normali
zare reală și deplină a situa
ției din insulă, pentru solu
ționarea complexelor proble
me pe care le-au generat lo
vitura de stat din iulie și 
evenimentele care au ur
mat-o. Dar incursiunea spre 
viitor nu poate să ignoreze 
trecutul apropiat. Autorii a- 
venturii împotriva lui Maka
rios și a politicii sale au su
ferit o certă înfringere. A- 
ceastă înfringere este plină 
de învățăminte. Conspirato
rilor nu le-au lipsit nici mij
loacele materiale, nici pro
tecțiile străine, nici meticu
loasa organizare. Scenariul 
loviturii de stat a fost pus in 
aplicare cu precizie. Un sin
gur factor a fost trecut cu 
vederea : realitățile insulei. 
Incapacitatea de a ține seama 
de realități a dus la falimen
tul celor care au regizat lo
vitura de stat. S-a dovedit, 
încă o dată, că în zilele noas
tre operațiuni tenebroase de 
acest gen, menite să abată 
popoare de pe drumul ales 
de ele în mod suveran, sînt 
sortite inevitabil eșecului. 
Ciprioții au dat dovadă de o 
remarcabilă fermitate în a- 
părarea dreptului lor de a 
trăi în liniște și pace, la adă
post de orice imixtiuni. Re
venirea președintelui legitim 
al Ciprului înseamnă o victo
rie a forțelor care au militat 
cu consecvență pentru res
pectul suveranității și inde
pendenței insulei, pentru o 
orientare democratică, pro
gresistă, care să țină seama 
de interesele unui popor mic 
care trăiește într-o zonă ne
vralgică a planetei, intr-un 
punct de deosebită valoare 
strategică.

Ciprul pe care l-a regăsit 
președintele Makarios nu 
mai este cel din primele zile 
ale lui iulie. S-au schimbat 
multe situații ca rezultat al 
succesiunii de evenimente 
din acest an. Urmele trage
diei născute dintr-o aventură 
politică și militară, extrem 
de periculoasă, rămîn vizibi
le. Războiul cu distrugerile și 
pierderile de vieți a alungat 
din așezările lor 200 000 oa
meni, adică aproximativ o 
treime din populația insulei. 
Rănile lăsate de vărsarea de 
singe sînt incă deschise. Pro
bleme presante își cer solu
ționarea. Aglomerarea de tzu- 
pe străine pe mica insul S^in 
Mcditerană nu poate fi con
siderată drept un factor de 
stabilitate. Persistă semne 
de întrebare și în ceea ce 
privește , raporturile din in
teriorul comunității cipriote 
grecești. Schimbarea de re
gim din Grecia lipsește pe 
adepții defunctului general 
Grivas de un sprijin esen
țial. în noile condiții vor re
nunța membrii EOKA-B la 
provocări ? Se vor înclina ei 
în fața interesului național ? 
La Nicosia se avertizează că 
„pericolele nu au fost incă 
înlăturate". în ceea ce-1 pri
vește, Makarios a afirmat ; 
„Nu doresc redeschiderea 
rănilor trecutului. Voi întin
de tuturor greco-ciprioților 
mina cu ramura de măslin".

Reîntoarcerea președinte
lui legal al țării a fost pre
cedată de convorbiri între 
Makarios și Clerides, care a 
deținut interimatul funcției 
de șef al statului cipriot. Cei 
doi conducători au avut, de 
asemenea, prelungite întil-

niri la Atena cu premierul 
Caramanlis și alte oficiali
tăți grecești, in cadrul căro
ra, potrivit comunicatului fi
nal, „o linie comună a fost 
trasată pentru a face față 
problemei cipriote". Cleri
des — principalul negociator 
al comunității cipriote gre
cești — a primit un mandat 
clar, ai cărui termeni au fost 
redactați „în scris". Acest 
mandat îngăduie lui Clerides 
să poarte 
fondului 
Climatul 
Clerides 
liderul < 
turcești, s-a ameliorat 
stant, 
se progreseze în direcția so
luționării unor probleme cu 
caracter umanitar. Convor
birile s-au desfășurat nu nu
mai la „linia verde", graniță 
artificială in inima Nicosiei. 
Clerides a efectuat o scurtă 
vizită în zona controlată de 
partea turcă. în momentul de 
față devine necesară aborda
rea esenței problemei rapor
turilor dintre cele două co
munități. LE MONDE ob
serva că „discuțiile in jurul 
problemelor umanitare se 
apropie de sfîrșit și mai de
vreme sau mai tîrziu va tre
bui, oricît ar costa aceast lu
cru, să se vorbească despre 
politică".

Fără îndoială, o bază pen
tru soluționarea de fond a 
problemei o poate reprezenta 
rezoluția din 1 noiembrie a.c. 
a Adunării Generale a O.N.U, 
privind criza din Cipru, re
zoluție pe care au acceptat-o 
toate părțile implicate în 
conflict — Cipru, Grecia și 
Turcia. Rezoluția prevede :

• respectarea suveranită
ții, independenței, integrită
ții teritoriale și a nealinierii 
Ciprului ;

e evacuarea 
turor trupelor

• afirmarea 
unice a celor 
tați cipriote 
constituționale ,

• încurajarea 
și negocierilor 
nitare în curs, în 
bertate și pe picior de egali
tate :

• reîntoarcerea de urgență 
a refugiaților la căminele lor.

Rezoluția ia în considerare 
posibilitatea unor noi nego
cieri in cadrul O.N.U., in caz 
de necesitate, ca și posibili
tatea întăririi forței Națiu
nilor Unite de menținere a 
păcii în Cipru, precum și 
continuarea ajutorului uma
nitar pentru locuitorii insu
lei. Makarios a apreciat că 
rezoluția conține „toate cle
mentele pozitive care stabi
lesc cadrul pentru soluționa
rea problemei cipriote".

Deși Grecia și Turcia au 
acceptat conținutul rezoluției 
O.N.U., concepțiile lor in 
ceea ce privește modul con
cret de aplicare a prevederi
lor rămîn, actualmente, de
părtate. La Ankara se insis
tă asupra necesității de a se 
lua în considerare noua rea
litate și de a se proceda la 
instituirea unui sistem fede
rativ pe bază geografică. A- 
cest punct de vedere nu este 
împărtășit la Atena, fiind 
socotit drept o împărțire de 
fapt a insulei. Atît Ma
karios, cît și Clerides, au ac
ceptat principiul federaliză
rii, președintele refuzînd, 
însă, o federalizare pc baze 
geografice care să comporte 
transferuri forțate de popu
lație.

în pofida dificultăților, Ia 
Nicosia se păstrează speranța 
într-o soluție realistă. Esen
țial este ca dialogul interco- 
munitar să continue, iar re
zultatele sale să fie conforme 
intereselor tuturor locuitori
lor insulei.

de fa Lusaka
La Lusaka au continuat dumi

nică lucrările reuniunii la care 
au participat președinții Zam- 
biei, Tanzaniei și Botswanei — 
Kenneth Kaunda, Julius Nyere- 
re și Seretse Khama. precum și 
trei lideri ai mișcărilor naționa
le africane din Rhodesia — 
Joshua 
niunii 
babwe, 
der al 
cane Zimbabwe (ambele organi
zații interzise in Rhodesia), și 
Abel Muzorewa, lider al Con
gresului Național African. Par- 
ticipanții la reuniune au pus 
drept condiție pentru deschide
rea unei conferințe constituțio
nale participarea sporită a oa
menilor de culoare în forurile 
legislative, intrarea unor miniș
tri de culoare în guvernul lui 
Smith și angajarea Rhodesiei 
spre un sistem politic care să 
reflecte situația din țară prin- 
tr-o prezență majoritară a popu
lației de cuibare în funcțiile de 
conducere.

Nkomo, președintele U- 
Poporului African Zim- 
Ndabaningo Sithole, li- 
Uniunii Naționale Afri-

negocieri asupra 
problemei cipriote, 
convorbirilor lui 

ou Rauf Denktaș, 
comunității cipriote 

\ con-
ceea ce a permis să

rapidă a tu- 
străine ;

competenței 
două comuni- 
în problemele

contactelor 
intercomu- 
deplină li-

EUGENIU OBREA

★
După cum anunță agențiile de 

presă, într-o cuvîntare rostită la 
Salisbury, primul ministru al 
regimului de la Pretoria, Ian 
Smith, a respins propunerile 
reuniunii de la Lusaka, menite 
să ducă la o formulă de regle
mentare a problemei rhodesiene.

pe scurt
• LA BIBLIOTECA ROMA

NĂ din New York a fost orga
nizat un simpozion pe tema 
„Marketingul și dezvoltarea e- 
conomică a României", la care 
au participat membri corespon
denți ai Academiei de științe 
din S.U.A., profesori universi
tari, reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri, industriale și finan- 
ciar-bancare, economiști, mem
bri ai Agenției economice ro
mâne din New-York. Au fost 
dezbătute probleme privind re
lațiile economice român » ameri
cane, dezvoltarea comerțului ex
terior al României, nec<|:tatea 
așezării schimburilor comerciale 
dintre Statele Unite și România 
pe bazele solide ale clauzei na
țiunii celei mai favorizate.

e PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Valery Giscard d’Estaing, 
și-a exprimat, intr-o declarație 
făcută simbătă seara, dorința 
ca reuniunea la nivel înalt a 
C.E.E., ce va începe luni după- 
amiază, la Paris, să fie prima 
dintre întrunirile de lucru ale 
șefilor de guverne din ceie nouă 
țări membre, „caracterizată prin 
simplicitate, franchețe și spi
rit de decizie, într-un moment 
in care lumea este în căutarea 
unui nou echilibru". „Cei 9" 
— a apreciat el — își pot adu
ce o contribuție esențială iu 
această direcție.

SUCCESUL FILARMONICII 
DE STAT „GEORGE ENES- 
CU" ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu" din București, 
care a întreprins un turneu in 
R.S.F. Iugoslavia, a prezen
tat un concert în fața publi
cului din Zagreb. Ca și la 
Belgrad, Novi Sad, Maribor 
și Osiek, publicul a răsplătit 
cu îndelungi aplauze arta in
terpretativă a reputatului co
lectiv bucureștean, dirijat de 
Mircea Cristescu și avîndu-i 
ca soliști pe Ion Voicu și Va
lentin Gheorghiu.

Ziarele iugoslave au publi
cat numeroase cronici, subli
niind că Filarmonica de stat 
„George Enescu“ din Bucu
rești este una dintre eminen
tele orchestre simfonice din 
Europa.

250 DEPUTAȚI CER NAȚIONA
LIZAREA INDUSTRIEI ZAHĂRU

LUI DIN INDIA
• PESTE 250 de deputați ai 

Parlamentului indian din par
tea partidului de guvernămint 
— Congresul Național Indian — 
și ai Partidului Comunist s-au 
pronunțat pentru naționalizarea 
industriei zahărului din India, 
una dintre principalele ramuri 
ale economiei naționale. într-un 
memorandum adresat primului 
ministru, Indira' Gandhi, depu
tății subliniază că naționaliza
rea industriei zahărului va crea 
condiții favorabile sporirii pro
ducției acestuia și creșterii co
telor pentru export.

• PAKISTANUL a ridicat, 
sîmbătă, în mod oficial, res
tricțiile asupra legăturilor co
merciale cu India, în conformi
tate cu protocolul semnat de 
cele două țări la 30 noiembrie 
a.c.

pe scurt

vița (orele 9; 11,30; 15; 17.30; 20), 
Tomis (orele 9; 11.45; 14,30; 17,15; 
20), Flamura (orele 9; 11,45; 14,30; 
17.15; 20).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

POLIȚIA ACUZĂ, LEGEA 
ACHITA : Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30;16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

TINĂRUL COMUNIST : Pacea 
(oreie 15,30; 18; 20,15).

RUY BLAS : Victoria (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,30; 20,45), Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ANCHETA LA MARIENBAD : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY ; Lumina (orele 8,45; • 11; 
13.30; 16; 18,30; 20.45).

ALEXANDRU MACEDON : Vol
ga (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

HAIDUCII : Cotroceni (orele 16; 
18; 20).

URMAREȘTE-MĂ : Unirea (ore
le 16; 18: 20).

BUNICUL SIBERIAN : Moșilor 
(orele 15,30: 18; 20,15).

36 DE ORE : Lira (orele 15.30; 
18; 20,15).

ULTIMELE LOR CUVINTE : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL : Drumul Să
rii (orele 15.30; 18; 20,15).

IZVOARE : Flacăra (orele 15,30; 
19).

ȘAPTE PĂCATE : Crîngași (ore
le 16; 18; 20).

DUHUL AURULUI : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

CHITTY — CHITTY- — BANG, 
BANG : Floreasca (orele 15,30; 19).

PE ARIPILE VlNTULUI : Viito
rul (orele 10: 14.30: 19).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

ASTĂ-SEARĂ DANSĂM IN FA
MILIE : Vltan (orele 15,30; 18; 20).

RIUL ROȘU : Munca (orele 16; 
18, 20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Rahova (orele 10; 16; 19,15).

CASA PĂPUȘILOR : înfrățirea 
(orele 16; 18; 20).

Teatrul de Stat Sibiu (la Tea
trul ,.Lucia Sturdza Bulandra" — 
Schitu Măgureanu) : OMUL CEL 
BUN DIN SlCIUAN — ora 19,30; 
Teatrul ,,C; I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19,30,

Anton Achlței. 11.30 Suita de balet 
„Spărgătorul de nuci" de Ceaikov- 
ski. 12,00 Știri. 12,05 O operă pe 
săptămlnă. 12,55 Melodia zilei. 
17.00 Știrile dupâ-amiezii. • 17,05 
Alo, Radio 1 — muzică ușoară la 
cerere. 17,50 Piese corale. 18.00 
Șapte zile, șapte arte. Literatură. 
13.10 Muzică simfonică. 18,30 Ac
tori interprețl de muzică ușoară : 
Daliah Lavl și Sergiu Cioiu. 
Melodia zilei. 19,00 Cîntecele 
mele. 19,30 Știri. 19.35 Casa 
discuri „Da camera magna".
Munca — izvor de bucurie și îm
pliniri ; Uzina și oamenii el. 20,30 
Concert de muzică populară. 21,00 
Radio-fono-rama. Interpreți ro
mâni de muzică ușoară. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00 Vedete ale muzi
cii ușoare. 
Costtnescu.

18,55 
țării 

de
20,00

23,15 Poetica. Florin 
23,55—24,00 Ultimele

PROGRAMUL I

revoluției tehnlco-științlfice. 17.27 
• Zi și noapte la datorie... (1). 
17,37 a O melodie — trei interpre
tări. 17,40 a O viață pentru pămin- 
tul natal. 17,54 a Un tinăr solist 
pe scenele lumii. 18,04 a In culi
sele Thaliei. 18,25 a O melodie — 
trei interpretări. 18,28 a Oameni, 
oameni, oameni. Telefolleton. 18,45 
a Douăzeci de milioane. Muzică 
ușoară ; 19,00 Tribuna TV. Muncă 
și personalitate. Ascensiunea pe 
căile industriei viitorului, prefigu
rată de Documentele Congresului 
al XI-lea al partidului impune 
exigențe noi față de om în cali
tatea sa de personalitate creatoa
re ; 19,20 1001 de seri ; 19,30 Tele
jurnal a Toate forțele pentru fi
nalizarea cu succes a planului pe 
1974 ; 20,00 Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice ; 20,25 Roman- 
foileton : „Umbra turnului" — 
producție a studiourilor de televi
ziune engleze. Episodul I : „Co
roana în primejdie" ; 21,15 Opereta 
ciută tinerețea. Arii și duete din 
operete ; 21,30 Revista literar-ar- 
tlstlcă TV. ; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL III

9,00 știri. 9,05 Panoramic mu
zical. 9,55 Melodia zilei : „La mulți 
ani, frumoasă Românie". 10,00 
Clubul adolescenților. 11,00 Cronica 
Ideilor. 11,10 Profil pe portativ —

16,00 Telex ; 16,05 Emisiunile sâp- 
tămînii ; 16.15 Cîntec drag, munci
toresc : 16.30 Emisiune în limba 
maghiară • Entuziasmul și mun
ca avîntată a ‘ ‘
17,00
17,02 
țări.
17,15
Congresului al XI-lea. Sub semnul

intregulul poporr
a De la 5 la 7... Reportaje.
• O melodie — trei interpre- 
17,06 • Aldus, citlus, fortius.
• tn spiritul documentelor

17,30 Telex ; 17,35 Avanpremieră ; 
17.45 Film serial : „Legenda lui 
Stulpner" ; 18.40 Muzică populară ; 
19,00 Bucureștiul azi. Spiritul crea
tor în acțiune ; 19.15 Publicitate ; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejurnal ; 
20,00
20,25
20,35
21,05
garu.

Film serial pentru copii ; 
„La noi" — muzică ușoară s 
Reporter ’74 ; 21,00 Telex ; 
Telerecltal Alexandru Giu*
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