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Noi înfăptuiri care întregesc bilanțul anului
întreprinderea 
de
TT*»  a,,» M.

întreprinderea de strunguri 
automate, una dintre cele mai 
tinere întreprinderi de pe plat
forma industrială a Tîrgoviștei, 
încheie acest prim an al cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice cu un bilanț caracterizat 
drept cel mai fructuos din 
scurta sa activitate. „Argumen
tele acestei afirmații sînt sus
ținute, ne spunea zilele trecute 
tovarășul Gavrilă Mureșan. in- 
ginerul-șef al întreprinderii, de 
faptul că pînă la sfîrșitul anu
lui se va depăși planul la pro- 
ducția-marfă cu peste 50 mi
lioane lei, în condițiile îndepli
nirii exemplare a planului fizic 
sortimental. 1976 a fost pentru 
tînăruil colectiv de muncă de 
aici, a cărui medie de vîrstă nu 
depășește 23 de ani, anul do- 
bîndirii unei inalte maturități 
tehnice, necesare desfășurării 
exemplare a procesului de pro
ducție deosebit de complex. 
Pentru că SARO — Tîrgoviște 
execută 20 de tipodimensiuni 
de bază, strungurile . fabricate 
acoperind integral gama de dia- 
metre de prelucrare. Deci o di
versificare a producției, o preo
cupare constantă pentru ‘asimi
larea unor noi tipodimensiuni 
de strunguri. Nu este deloc lip
sit de interes să consemnăm și 
faptul că strungurile fabricate 
la Tîrgoviște au devenit in 
scurt timp competitive be piața 
mondială, în 1972 au fost exe
cutate aici primele strunguri 
automate românești. Doi a.ni 
mai tîrziu, în anul 1974 sînt li
vrate la.. export ...primele două 
strunguri tîrgoviștene, pentru 
ca anul pe ~— 1 "—
cheia pest-e 
consemneze 
ternică 
numărul 
exportă strungurile 
dieîndu-se la peste 
ale lumii. Dinamica 
va cunoaște în acest 
creștere impresionantă. Față de 
anul 1976. 1980. ultimul an al 
cincinalului revoluției tehnico- 
stiințifice, va consemna o creș
tere a exportului de aproape 
3 ori. La SARO Tîrgoviște, ac-
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tionează o organizație U.T.C. 
puternică, mai bine de jumă
tate din angajații întreprinderii 
sînt membrii organizației de ti
neret. „Era deci, firesc, ne 
mărturisește tehnicianul Victor 
Nițescu, secretarul comitetului 
U.T.C.. ca principala noastră 
preocupare să o constituie inte
grarea deplină a tinerilor in 
eforturile pe care întregul co
lectiv le depune pentru îmbu
nătățirea calității produselor, 
creșterea continuă a producti
vității muncii.

Numeroase acțiuni și inițiati
ve uteciste', declanșate în aproa
pe toate secțiile întreprinderii 
au contribuit, desigur, la obți
nerea succeselor acestui an. Ast
fel, în secțiile mecanică grea, 
axe și roți dințate, sculerie și 
mecanică universală, secții unde 
se prelucrează repere de mare 
importanță și complexitate, ini
țiativa „Utilajul tineretului" a 
condus la creșterea considerabi
lă a productivității muncii. La 
mașinile și utilajele acestor sec
ții lucrează numai uteciștii, 
schimbul preluîndu-se din mers, 
economisindu-se astfel un timp 
prețios de lucru necesar reglă
rii după fiecare schimb a piese
lor pe mașini. Tinerii cuprinși 
în cadrul acestei eficiente ini
țiative printre care se numără 
strungarii Ion Matei, Florea So- 
rică, Nicu Bidireanu, rectifica
torii ghidaje Adrian Olteanu și 
Victor Enache, precum și nu
meroși alți uteciști au făcut ca 
în acest an productivitatea mun
cii pe angajat să crească cu 
peste 4 600 lei față de anul 1975. 
în secția de axe și roți dințate, 
uteciștii au preluat în totalitate 
o linie de fabricație denumită 
..linia de fabricație a tineretu
lui", preluînd astfel pe fluxul 
tehnologic execuția unor repere 
complexe. Rectificatorii 
Mușa și Silviu Chesaru, 
gării Nistor Tăbîrcă și 
Pintea, frezorii Comeliu 
voiu și Marian David, împreu
nă cu ceilalți colegi de muncă, 
au reușit în acest mod să scur
teze considerabil ciclul de fa
bricație al reperelor ce compun

strungurile, acordind o mare a- 
tenție și calității execuției.

O contribuție de prestigiu 
și-au adus-o tinerii și în acțiu
nea de asimilare a noilor pro
duse. „Comisia profesional-ști- 
ințifică a comitetului U.T.C., ne 
spune tînărul inginer Vasile 
Chivu, a preluat din planul teh
nic al întreprinderii 5 teme. Una 
dintre ele. cea a inginerului Va
lentin Negritu, responsabilul co
misiei, a adus întreprinderii eco
nomii de peste 300 000 lei valu
tă". De asemenea, o altă temă 
de cercetare realizată chiar de 
interlocutorul nostru, inginerul 
Vasile Chivu, în colaborare cu 
I.G.E.F. Rîmnicu Sărat, temă re
zolvată cu succes, a condus la 
obținerea unei economii anuale 
de 360 000 lei.

Desigur, asemenea exemple 
pot continua. Tineri ca ing. Radu 
Grigoriu, sau tehnician Sonia 
Bădoiu au rezolvat teme și stu
dii privind continua perfecțio
nare a strungurilor, atingerea 
unor parametri tehnico-funcțio- 
nali superiori, a unei calități 
ireproșabile.

Fără îndoială, 1976, cel de-al 
cincilea an de producție a 
strungurilor SARO, a fost un an 
rodnic, bogat în realizări de 
prestigiu pentru acest tinăr co
lectiv de muncă format intr-un 
timp scurt la școala muncii 
eforturilor pentru a face 
strungul SARO. un strung
noscut și apreciat atit in țară 
cit și peste hotare.

DAN VASILESCU
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RAPORT DE ONOARE AL
TINERILOR CONSTRUCTORI DE 

TRACTOARE BRAȘOVENI
Numeroase sint organizațiile 

U.T.C. care raportează îndeplini
rea planului la muncă patriotică. 
Dacă ne oprim, totuși, asupra 
activității tinerilor de Ia între
prinderea de tractoare Brașov 
o facem pentru că această ac
tivitate conține semnificații 
demne de relevat. Planul anual 
de muncă patriotică a fost în
deplinit aici încă din august. 
Și nu era vorba de sarcini mo
deste. Numai în ceer. ce pri
vește acțiunile finanțate, tine
rii constructori de tractoare 
aveau de realizat o valoare de 
208 000 lei. Ceea ce trebuie sub
liniat însă este faptul că pe
rioada care a urmat ă consti
tuit spațiul unor eforturi la fel 
de stăruitore, al unor inițiative 
deosebite, eficiente. Astăzi, în 
prag de an nou, Gbeorghe 
Fulga, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C., își îngăduie 
răgazul unui bilanț : „Cred că 
pînă in ultima zi a anului, va
loarea acțiunilor noastre finan
țate se va ridica la 400 000 lei". 
Cea mai mare parte din aceas
tă valoare s-a obținut ca ur
mare a unor activități strins 
legate de nevoile întreprinde
rii. Astfel, tinerii și-au asumat 
sarcina reparării tuturor con
tainerelor și paletelor de la 
eleclrostivuitoarele folosite in 
transportul uzinal. Se eviden
țiază în mod deosebit organi
zațiile U.T.C. din secțiile șasiu, 
autoutilări, depozite, turnăto
rie, care în chiar această lună 
realizează lucrări valorind in
tre 10 000—23 000 lei.

Dacă la acestea adăugăm și 
faptul că realizările la acțiuni-

Ion 
strun- 
Aurel 

Chi-

Bilanț rodnic pe șantierele muncii patriotice
în cursul acestui,, an, locuito

rii județului Dolj au executat 
prin muncă ■ patriotică lu
crări evaluate la 581 milioane 
lei. Au fost realizate aștfel cop-, 
strucții de străzi și trotuare pe 
1 075 000 mp, de drumuri pe a- 
proape 2 900 km ; au fost ame
najate 880 ha de noi parcuri și 
zone verzi ; au fost plantate 
peste 3 milioane pomi, arbori și 
arbuști ornamentali. Oamenii
---------------—.----- i--------------------------------------

muncii din acest județ au efec
tuat lucrări de îndiguiri pe 105 
km, precum și- un însemnat vo- 

. lum de tăluzări de maluri, de- 
■ secări ș.a. Ca fruntași în aceste 
acțiuni s-au remarcat locuitorii 
comunelor Ostrovenk Călărași, 
Poiana Mare, Dăbuleni, Ciuper- 
cenii Noi, Sălcuța, Bîrca, cei ai 
orașelor Băilești, Calafat, Filiași 
și ai municipiului Craiova.
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le finanțate depășesc de trei 
ori valoarea planului, avem o 
imagine cit mai apropiată de 
adevărata sa dimensiune, în 
ceea ce privește spiritul de 
muncă și inițiativă al tine
rilor de la ,,Tractorul“-Brașov. 
(I. ANDREIȚA)

Alături de ceilalți lucrători 
ai întreprinderii de utilaj greu 
„Progresul" Brăila, precum și 
ai Institutului de cercetări și 
proiectări utilaje de construcție 
de pe lingă întreprindere, tine
rii se află angajați din plin în 
acțiunea de reducere a consu- 

, murilor
pe scară tot mai largă a înlo
cuitorilor. Datorită activității 
lor a început nu de mult tipiza
rea calităților ” • -
de materiale, 
se va finaliza 
economii de 
tablă. Ca rezultat ... _____
inițiative, lansate si aplicate de 
către tinerii cercetători și pro- 
iectanți, precum și ca urmare 
a materializării lor prompte în 
secțiile și atelierele productive, 
uteciștii 
brăilene __ __ __r_______
sfîrșitul acestui an o reducere 
a consumului de oțel in șarjă 
cu peste 4 la sută, a consumului 
de feroma-ngan pentru oțel 
electric cu aproape 21 la sută, 
iar la piesele din fontă — o re
ducere de peste 5 Ia sută. în 
acest fel s-a deschis, o nouă 
fereastră spre noi și ambițioa
se inițiative pe care, cu sigu
ranță, anul 1977 le va consacra. 
(P. PAVEL)

și dimensiunilor 
preocupare care 

cu importante 
otel, profile și 

al acestor

marii întreprinderi 
vor putea raporta ia

ACTUALITATEA
PENTRU
TINERET

Festivaiul „Cîntarea Bomâ- 
Acorduri din marele•niei*  ___ __ _____

imn al muncii și creației ; Trei 
generații de elevi pe aceeași 
scenă q Manifestări dedicate 
Zilei Republicii © Centenarul 
corului din Șiria © Sărbătoa
rea majoratului © Cartea : 
Lcon Talpă — Pe drumuri de 
bazalt 
Poezia

și nisip 9 Plastică : 
cotidianului © Carnet 

de vacanță
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Un oraș in permanentă întinerire — Brașovul Foto : GHEORGHE CUCU

ACTIVITATEA SPORTIVA Cultura generala a omului contemporan

Garoafe de Ișalnița

componentă majoră a procesului 
de educație și formare multilaterală

■ ■

a tinerei generații
După cum se știe, Comitetul 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a adoptat un amplu Program 
privind dezvoltarea actuală și 
de perspectivă, pînă în 1980, a 
activității de educație fizică și 
sport, program ce trasează li
niile a căror riguroasă aplicare 
in practică este menită să con
tribuie la îmbunătățirea sub
stanțială a activității sportive 
de . masă și de performanță. A- 
tenția pe care partidul și statut 
nostru o acordă mișcării spor
tive se înscrie firesc în ansam
blul preocupărilor pentru crea
rea celor mai bune condiții de 
înflorire a vieții materiale și 
sociale, pentru sporirea con
tinuă a gradului de civilizație 
al națiunii noastre socialiste, al 
fiecărui membru al ei. în con
cepția partidului nostru, sportul 
este văzut ca unul din mijloa
cele principale de formare a o- 
mului nou, constructor al so
cialismului. îmbinat cu educa
ția cultural-politica, sportului ii 
revine un rol de seamă in îm
plinirea personalității umane, in 
întărirea vigorii și sănătății în
tregului popor, a tineretului, 
pentru a putea îndeplini cu 
succes mărețele sarcini de edi
ficare a societății socialiste și 
comuniste in România.

Amplul program adoptat re
cent vizează tocmai aceste dezi
derate. iar printre factorii che
mați să acționeze pentru trans
punerea lor in viață se află or
ganizațiile U.T.C.. asociațiile 
studenților comuniști, organiza
țiile de pionieri. Răspunderile 
organizațiilor U.T.C. privesc 
înainte de toate obiectivul fun
damental al programului, a- 
cela al atragerii și cuprin
derii întregului tineret în

practicarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice, sportului și turis
mului. în toate domeniile de 
activitate — începînd cu școlile 
și termi ni nd cu instituțiile și în
treprinderile — organizațiilor 
U.T.C. le sînt trasate sarcini 
concrete care urmăresc integra
rea educației fizice și a sportu
lui în contextul muncii educa
tive, creșterea contribuției a- 
cestora la dezvoltarea multila
terală a personalității tinerilor, 
cultivarea la aceștia a unor înal
te calități morale, mai ales a 
curajului și perseverenței, a do
rinței de afirmare și autodepă- 
șire. a simțului de răspundere 
și disciplină. Organizațiile U.T.C. 
din școli trebuie să acționeze 
pentru conceperea unor activi
tăți sportive diversificate cu e- 
'levii in scopul unei dezvoltări 
armonioase a acestora, îmbună

tățirii potențialului lor biologic 
și al calităților de bază — re
zistența, viteza, forța și inde- 
mi narea. Pentru aceasta, in 
toate școlile este necesar să se 
întocmească programe unice cu- 
prinzînd acțiuni sportive și tu
ristice săptămînale. pe clase, ani 
de studii și șcc-li, la care să 
participe sistematic, în timpul 
liber, întreaga masă a pionieri
lor și școlarilor. Organizațiile 
U.T.C., împreună cu consiliile 
locale pentru educație fizică și 
sport și conducerile școlilor, vor 
lua cele mai potrivite măsuri 
pentru perfecționarea activității 
tuturor asociațiilor sportive șco
lare, precum și pentru crearea 
unor asemenea asociații în șco-

TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a lll-a)
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® Calendarul competițiilor și activităților spor
tive de masă organizate de Uniunea Tineretu
lui Comunist în anul 1977 ® Atletismul - o 
problemă deschisă. Cine ridică ștacheta ? Trei 
obiective fundamentale — selecția, sistemul 
competițional, bazele de antrenament • Spor
tivi români în competiții internaționale • Din 
arenele sportului de masă • Ce fac fotbaliștii 

noștri iarna

T

*

f

ț

-Ă

Valorificarea
îmi amintesc bine ce repre

zenta, odinioară, 
trecut, fondul de 
care se constituia 
nerală — desigur 
giaților, care puteau aspira 
la ea. Prin cultută se înțe
legea, atunci, aproape exclusiv, 
cultura beletristică și artistică 
la care se adăugau cunoștințele 
informative din domeniile filo
zofiei, istoriei, geografiei, psiho
logiei, stăpînirea mai mult sau 
mai puțin corectă a unei sau 
unor limbi și literaturi străine, 
deci, mai cu seamă o pregătire 
pentru a avea o conversație 
spumoasă și nu pentru a o uti
liza în profesii. Cunoștințele de 
matematică, fizică, mecanică, 
biologie, chimie, de științe teh
nice sau economice erau consi
derate ca avînd caracter strict 
profesional, ca și cele de științe 
medicale său juridice. învăță- 
mîntul. secundar cuprindea, to
tuși, astfel de cunoștințe știin
țifice, avînd chiar' trei secții — 
reală, modernă și clasică : în 
toate acestea însă conținutul 
noțiunii de cultură generală se 
rezuma la ceea ce am mențio
nat mai sus. Dacă uneori cul
tura generală cuprindea întru- 
cîtva și unele cunoștințe biolo
gice sau geologice, în nici un 
caz nu includea matematica, fi
zica. chimia, științele tehnice ; 
acestea respectate de la distan
ță nu intrau în cultura generală 
a oamenilor epocii de atunci.

Tinerilor de azi li se poate 
părea stranie o asemenea alcă
tuire infirmă a culturii gene
rale, văduvirea ei de o parte 
atit de importantă a cunoaște
rii. într-adevăr. revoluția teh- 
nico-științifică mondială, care a 
promovat știința și tehnica la 
rangul de factori determinanți 
ai producției materiale și spiri
tuale începînd din cel de-al 
treilea deceniu al secolului nos
tru. a schimbat radical și con
cepția despre cultura generală, 
în special în țările cu adînciri 
sociale noi. 
listă este o

în regimul 
cultură din 
cultura ge- 
a privile-

Construcția socia- 
operă științifică,

în practică a cunoștințelor->
Acad.

Nicolae Teodorescu
fiind bazată pe concepția mate
rialist dialectică despre lume și 
viață. în consecință, activitatea' 
științifică, pusă în serviciul so
cietății. este o activitate socială 
de primă importanță, cercetăto
rii și oamenii de știință, savan- 
ții fiind promotori ai mijloace
lor celor mai eficiente de rezol
vare a problemelor majore ale 
construcției socialiste, alături 
de cercetătorii și oamenii de 
tehnică, inventatorii și creatorii 
cuceririlor uimitoare ale tehni
cii moderne.

Recentul Program de măsuri 
pentru aplicarea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului 
și ale Congresului educației po

litice și al culturii 
domeniul muncii 
cultural-educative 
claritate liniile mari spre care 
trebuie să se îndrepte învăță- 
mîntul de toate gradele. Aceste 
linii determină și cadrul amplu 
al conceptului de cultură gene
rală a omului contemporan în 
societatea noastră socialistă.

Pornind de la principiul că 
școala pregătește tineretul pen
tru viață și că pentru realiza
rea și desăvîrșirea construcției 
socialiste multilateral dezvol
tate, invățămintul trebuie să asi
gure o pregătire unitară, chiar 
in cadrul învățămîntului obliga
toriu de zece ani, cultura gene
rală minimală ce poate și tre
buie să fie realizată prin învă-

socialiste, în 
ideologice și 
trasează cu

(Continuare în pag. a Il-a)

Mi-a scris un copil : „Tovarășe, eu am 
făcut o invenție prin care se face economie 
de cîteva mii de lei pe an la încălzirea blo
cului în care stau. Vă rog să mă ajutați 
să-mi pun in aplicare invenția. Despre mine 
poate să vă spună și tovarășa profesoară 
de matematică și tovarășa profesoară de fi
zică de la școală". Și elevul din 
clasa a cincea a școlii nr... 
din Ploiești mi-a trimis o schiță 
în creion pe hîrtie milimetrică. 
Am trimis propunerea lui unor 
foruri de resort. Dar am păstrat 
această idee care mi se pare 
un lucru tulburător : eu am fă
cut o invenție. Este în acest co
pil patima frumoasă și inte
ligența unei generații care 
lucruri complicate învățate limpede, de la 
început, cu puterea de a transfigura ideile 
in jocuri grave. Poate mai solicitată decît 
generațiile precedente, dar nu mai puțin ca
pabilă de puritate, de copilărie adevărată. 
Mai ambițioasă, mai scormonitoare, îndoind 
cu întrebări ca un brici răbdarea părinților 
și a profesorilor.

Inventatori, campioni sportivi, artiști. Co-

Ne găsim în localitatea Ișal- 
nița, in apropierea Craiovei, 
în cel mai mare complex de 
sere din țară și unul din cele 
mai mari și mai moderne din 
Europa. Peste 200 hectare a- 
coperite cu sticlă, unde oa
menii au reușit să instaureze 
o „vară veșnică". Aici, la în
treprinderea de sere Ișalnița, 
activitatea productivă nu con
tenește nici o zi pe an. Din 
discuția pe care am avut-o 
cu inginerul Constantin Vi- 
foreanu, directorul tehnic al 
întreprinderii, aflăm că prin
cipalele culturi pe care com
plexul le livrează atit piețe
lor interne, cit și celor ex
terne, sint roșiile, castrave
ții și ardeii. Pentru comple
tarea planului de livrări, pe 
suprafețe mai mici, se cul
tivă varză, rădăcinoase și 
verdețuri. „Preocuparea noas
tră constantă — ne spune in
ginerul Constantin Viforeanu 
— este de a îm
bunătăți perma
nent calitatea 
produselor noas
tre. Colaborarea 
cu Stațiunea ex
perimentală legumicolă Ișal- 
nița, ale cărei încercări se 
efectuează în cadrul se
relor noastre, s-a mate
rializat în găsirea unor noi 
sortimente de legume cu ca
lități superioare. Dintre a- 
cestea se remarcă, în special, 
hibrizii de tomate pentru se
ră.
noastre 
plin de 
licitări 
ficiarii 
tru suplimentarea contracte
lor. Concret, in acest an, 
peste 80 la sută din produc
ția serelor a fost livrată la 
export, in aproape toate sta
tele din nordul continentului 
nostru. Chiar in aceste zile 
am reușit să livrăm ultimele 
cantități către beneficiari, 
astfel incit, la finele 
ne prezentăm cu un 
pozitiv".

Așa cum aveam să 
tăm, în toate sectoarele în 
care am intrat, lucrările se 
desfășurau din plin. In pa
ralel cu activitatea de lichi
dare a culturilor din ciclul II 
al anului 1976 a început pre
gătirea celor din primul ci
clu al anului viitor. „între
prinderea noastră — ne spu
ne Gh. Paliu, secretarul co
mitetului U.T.C., — este o uni
tate .tânără, atit din punctul 
de vedere al existenței ei, cit 
și al celor care lucrează aici. 
Tinerii dețin o pondere de 
peste 50 la sută în totalul an-

Căutările și eforturile 
sint răsplătite din 

numărul mare de so- 
primite de la bene- 
noștri externi, pen-

anului, 
bilanț

consta-

gajaților. Tocmai de aceea a- 
tenția noastră, a organizației 
de tineret, este în principal 
îndreptată spre ridicarea pre
gătirii profesionale a tineri
lor, pentru crearea unor con
diții de muncă și de viață 
cit mai bune. Chiar în aceas
tă toamnă, pentru 
liștii întreprinderii 
au fost date in folosință două 
cămine11. Am cunoscut și noi 
cîțiva dintre cei mai harnici 
legumicultori de la Ișalnița. 
Numele lor — Georgeta Ghi- 
ță, Rodica Bilitchi, Tudor 
Georgeta. Sint trei din. tine
rele care au ajuns pînă in 
faza pe întreprindere a con
cursului „Cea mai bună le- 
gumicultoare“.

Chiar la sosirea noastră în 
complex, inginerul Dan Chi- 
țu ne vorbea de o surpriză. 
Aveam să o aflăm la Ferma 
nr. 30. Aici, pe un hectar, în 
locul roșiilor sau castraveți

lor, se întinde 
un minunat co
vor de garoafe 
roșii, albe, gal
bene... „Din a- 
ceastă toamnă 

noastră livrează zil
nic peste 20 000 de fire de ga
roafe, cu mult peste planifi
cările noastre- — ne declară 
floricultorul Olimpia Popescu. 
Am trecut la producția de 
flori datorită permanentelor 
solicitări ale locuitorilor din 
municipiul Craiova. Pînă a- 
cum, garoafele se aduceau de 
la Codlea. In momentul ac
tual nu numai că satisfacem 
cerințele județului Dolj și pe 
cele ale județelor limitrofe, 
dar aprovizionăm cu garoafe 
și Capitala".

„Să nu credeți că a fost 
ușor — intervine tinăra Eca- 
terina Nuță, proaspăt absol
ventă a liceului agricol. Ga
roafa este o floare preten
țioasă. Iar noi nu avem prea 
multă experiență. Dar pe mă
sură ce florile creșteau și noi 
încercam să le descoperim 
tainele. Am reușit. Acum, în 
sera noastră se produc 
roafe in 9 variante de 
lori, ce pot fi oferite în 
mai diverse ocazii".

Ana Bălu, Ecaterina Răzni- 
ceanu, Constanța Staicu, Ele
na Tudor sînt citeva din fe
tele care se îngrijesc de flo
rile Ișalniței. Flori pe care, 
cu dragoste și pasiune, le-au 
făcut să înmugurească, să 
îmbobocească și să-și deschi
dă corolele parfumate. Sint 
minunatele flori ale Ișalni- 
tei...

nefami- 
noastre

ga- 
cu

cele

ION D. CUCU 
Foto : O. PLECAN

pii cu răbdarea muncii sistematice, serioase.
Cred că nu trebuie să ne temem pentru 

ei, pentru pierderea prematură a naivității, 
este cert, timpul are alte unități de măsură, 
de intensitate, avem mult mai puțin răgaz 
pentru bîjbîieli și experimente, trebuie să 
forțăm vocația lucrurilor definitive.

tră. Sigur că trebuie să le păzim creșterea, 
dar trebuie să înțelegem că și-au cîștigat 
prin inteligența lor superioară, prin informa
ția lor, dreptul la alte jocuri. Mai aplicate, 
mai aproape de ce vor fi și vor face. Știu 
să facă

ATENȚIE, COPII!
de Nicolae Dan Fruntelată

vine. Cu lata de ce mi se pare că, uneori, relațiile 
noastre cu ei sînt false, pornesc doar din 
unghiul nostru, din concepția noastră despre 
copilărie. Cărți cu un limbaj nenatural, bol
nav de diminutive, jocuri concepute de o 
imaginație necăjită, filmulețe în care se vor
bește în propoziții mai sînt încă destul de 
multe. Copiii citesc, se joacă, privesc, dar vă 
rog să observați că uneori cu plictis, alteori 
cu șireată îngăduință pentru plăcerea noas-

asta firesc, să învețe și să cuteze și 
dincolo de ambiția noastră de 
a ni-i face performeri.

Se naște în ei un gînd mai 
presus de orice, care este pen
tru țara aceasta, pentru deve
nirea ei un dat social : dorința 
de a fi utili, de a lucra pentru 
colectivitate. Scria copilul din 
Ploiești că ar vrea un spațiu în 
care să-și facă cercetările și ex

periențele. Și cred că va fi ajutat, trebuie 
să fie ajutat. Avem datoria s-o facem, să 
vibrăm la astfel de fapte. Sînt indicatori de 
circulație, sint mașini pe care scrie : aten

ție, copii ! Un semn transferat în simbol pen
tru o întreagă societate care veghează cu 
toate puterile la viitorul ei.

Deci, ATENȚIE, COPII I
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•) Expoziția de pictură și 
tapiserie — Gheorghe Spiri
don, Galeriile de artă „Ori
zont** — B-duI Bălcescu nr. 23.

întregii activități profesionale și 
sociale. Educația în domeniul 
culturii și artei trebuie îmbi
nată cît mai armonios cu pre
gătirea științifică pentru a asi
gura culturii generale acel ca
racter unitar ce se cere învăță- 
mîntului obligatoriu și apoi în
tregului învățămînt.

Educația patriotică revoluțio
nară, socialistă, căreia Progra
mul de măsuri acordă un rol ca
pital în formarea personalității 
omului nou, intră în cultura ge
nerală ca o componentă vitală.

Necesitatea unei culturi gene
rale, avînd la bază un mecanism 
științific de nivel ridicat, derivă, 
primordial, din democratismul 
profund și luminat al orînduirii 
noastre socialiste în care toți 
cetățenii patriei sint chemați să 
ia cunoștință de politica gene
rală de partid și de stat, să 
participe la discutarea preala
bilă a legilor și planurilor uni
tare de dezvoltare socio-econo- 
mică, să propună amendamente 
și îmbunătățiri, să ocupe locuri 
de conducere în producție, în 
învățămînt, în cercetare științi
fică, în organele administrative 
și politice și, nu în ultimul rînd, 
să facă posibile, prin munca lor, 
realizarea planurilor care se 
elaborează de partid pentru ri
dicarea țării noastre pe treptele 
înalte ale socialismului și comu
nismului.

PENTRU 
tineret!

imn al muncii și creației
La Bîrca, viitor oraș agricol 

în cîmpia olteană, festivalul 
Cîntarea României este. de 
fapt, sărbătoarea și cîntarea 
roadelor îmbelșugate, a muncii 
responsabile pentru edificarea 
urbană. E poate și motivul pen
tru care primarul comunei, to
varășul G. Bădeancă, a ținut să 
ne arate întîi diplomele și dis
tincțiile. mai vechi și mai noi, 
obținute în diferite domenii de 
activitate, să ne facă cunoscute 
recordurile acestui an, succese
le oamenilor din cele două coo
perative în sporirea productivi
tății muncii.

Cifrele și recordurile roadelor 
pămîntului nu sînt nicidecum 
separate de ideile și spiritul său.

Practic, aproape tot satul 
este antrenat, într-un fel sau 
altul. în activitățile festivalului, 
fie că este vorba de cele șase

Trei generații de elevi 
pe aceeași scenă

Prima zi de vacanță a debu
tat pentru elevii Liceului „Zota 
Kosmodemianskaia11 din Bucu
rești, printr-un reușit spectacol 
liric închinat patriei și tinereții, 
semnificativă prezență in cadrul 
Festivalului „Cîntarea Româ
niei44 a acestui vechi așezământ 
școlar care, in anul 1977, va săr
bători 125 de ani de la înfiin
țare. Lucru mai puțin obișnuit, 
atit în sală cit și pe scenă, s-au 
reunit reprezentanți ai mai mul
tor generații de elevi și pro
fesori, astfel că miercuri, 22 de
cembrie, timp de două ore, Sala 
mică a Palatului R.S.R. a găz
duit nu numai o manifestare 
artistică de o aleasă ținută, ci 
și o reintilnire emoționantă, in
tre colegi pe care, in ciuda pă
rului alb sau a titlurilor uni
versitare, ii unea sentimentul 
aceleiași descendențe spirituale.

Prima parte a programului 
a fost rezervată poemelor pa
triotice, directoarea liceului, 
prof. Mioara Zdrafcovici, avînd 
plăcerea să anunțe participarea 
la festival, alături de tinerele 
talente din rindurile elevilor de 
azi, a unor absolvenți din alte 
promoții. Prof. dr. docent Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, membru 
corespondent al Academiei, 
printr-o alocuțiune încărcată de 
emoția amintirii anilor de școa
lă, dar scinteind, ca de obicei, 
de idei și disocieri neașteptate, 
a relevat capacitatea poeziei de 
a fi un mesager al marilor vir
tuți civice, etice, estetice, cre- 
ind astfel un climat de maximă 
receptivitate pentru lecturile și 
recitările care au urmat. Scrii
toarea Lucia Demetrius a citit o 
patetică poemă în proză infă- 
țișînd chipul României socialis
te, text special scris pentru a-

SARBATOAREA 
MAJORATULUI

TÎRGU-MUREȘ
La Palatul culturii din Tg. 

Mureș peste 600 de tineri 
elevi, muncitori, reprezentanți 
ai celor 5 000 de tineri din 
municipiu care au ajuns la vir- 
sta majoratului, au participat 
Ia un atractiv dialog despre vii
toarele lor răspunderi in calita
te de cetățeni cu drepturi de
pline, in lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor impuse de dez
voltarea actuală și de perspecti
vă a localității în care trăiesc 
și muncesc, a patriei. Acestea 
au fost relevate în cuvîntul to
varășilor Florea Bogdan, secre
tar al Comitetului municipal 
Tg. Mureș al P.C.R., loan Fiî- 
luop, prim secretar al Comite
tului municipal Tg. Mureș al 
U.T.C., procurorul loan Blaj. 
Hotărirea tinerilor majori de a 
nu precupeți nici un efort în 
activitatea cotidiană de înfăp
tuire a politicii partidului și 
statului nostru, de a se angaja 
pe măsura puterilor intelectuale 
și fizice Ia realizarea Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism au fost exprimate în 
cuvinte calde, de recunoștință 
față de conducerea de partid și 
de stat, pentru grija cu care a- 
cestea înconjoară tinăra genera
ție de către muncitorul Gh. 
Teii, de la Combinatul de în
grășăminte chimice, Nagy Elisa- 
beta, „Prodcomplex**,  eleva Li
liana Cherebeciu, de la Liceul 
„Unirea**,  și alții.

In cinstea celor care au împli
nit 18 ani a fost prezentat un 
bogat program artistic, cu spri
jinul elevilor și muncitorilor 
din oraș.

M. BORDA

GALAȚI
Moise Dorel Constantin șl 

Ganea Constantin sînt colegi la 
Liceul de electrotehnică nr. 1 
din Galați. Moise Dorel Con
stantin s-a născut la Hune
doara, dar a venit la Ga
lați, însoțindu-și tatăl în pe
rioada cînd vechiul centru si
derurgic al țării trimitea spre 
noul centru al oțelului de pe 
malul Dunării sute și mii de 
cadre, muncitori și ingineri. 
Tatăl Iui Ganea este mecanic 
pe vasul „Grindul**,  dar el, 
Constantin, ca mulți copii din 
acești ani, și-a îndreptat visuri
le spre electrotehnică și elec
tronică. Deocamdată sînt amin- 
doi autorii unui aparat, pentru 
testarea operatorilor de calcula
toare, a programatorilor și mun
citorilor de concepție proprie. 
Prezentîndu-I în această vară 
la Sesiunea de comunicări ști
ințifice a elevilor, desfășurată 
la București, a obținut premiul 1 
pe țară. „Ideea ne-a venit, ne 
declară Moise Dorel, studiind 
un program de invenții și ino
vații al Ministerului Muncii. In 

formații de teatru, de montaje
le literar muzicale (ale sindi
catului, liceului și ale celor 
două cooperative agricole de 
producție), de brigăzile artis
tice, de coruri (dintre care unul 
reunește nu mai puțin de 250 
de membri), de cenaclul literar 
artistic, sau de secțiile cine- 
clubului. Căminul cultural, de 
fapt o veritabilă casă de cul
tură. a devenit, în aceste zile, 
neîncăpător. Se repetă, pînă 
noaptea tîrziu, uneori în con
diții de premieră, adică cu 
sala plină. Tinerii s-au grupat 
în patru echipe de dansuri, din
tre care două de dans tematic, 
în care vor fi simbolizate, cu 
mijloacele acestei arte, efortul 
muncii și belșugul pămîntului.

Recitatorii își aleg poeziile și 
dintre creațiile colegilor lor din 
cenaclul literar-artistic. (E vor- 

ceastă manifestare. Actrița Vio
leta Andrei de la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ a recitat 
două poeme, intre care, ca un 
omagiu adus lui Nicolae Labiș, 
la douăzeci de ani de la dispa
riție, acea nepieritoare „Moarte 
a căprioarei", a cărei expresivă 
interpretare a fost îndelung 
aplaudată. Poeții Niculae Stoian 
și Adrian Păunescu au prezen
tat, cu elanul cunoscut, cîteva 
poezii patriotice.

Corul liceului, numărînd pes
te două sute de eleve, toate in
tr-o elegantă ținută de concert, 
sub bagheta profesorului Victor 
Macarevici, a oferit un select 
program muzical, din care n-au 
lipsit unele dintre cele mai 
frumoase cintece închinate pa
triei și partidului. Un moment 
aparte, prțn rezonanța sa, l-a 
constituit interpretarea celor 
două imnuri ale liceului — cel 
creat in urmă cu 90 de ani de 
Al. Flechtenmacher (pe versu
rile elevei Ștefania Georgescu, 
din clasa V-a, adaptate în pre
zent) și cel scris in acest an, 
pentru jubileul liceului, de pres
tigiosul decan al muzicii noas
tre corale, Ioan D. Chirescu (pe 
versurile profesoarei Mariana 
Țăranu).

Debutind in urmă eu cîteva 
săptămâni prin serbări susținu
te in amfiteatrul festiv aflat in 
incinta acestui edificiu cultural 
conceput și realizat de marele 
arhitect loan Mincu, Festivalul 
„Cîntarea României*  a marcat 
la Liceul „Zoia Kosmodemian
skaia", prin originala manifes
tare de la Sala mică a Palatului 
R.S.R., o amploare demnă de 
remarcat.

M. PETRESCU

prezent lucrăm la un aparat de 
păstrare a informațiilor. încet, 
încet ne apropiem de ceea ce 
visăm**.  Ne vorbesc în continua
re, amîndoi, de laboratorul de 
electronică de la școală, despre 
munca lor de cercetare, despre 
îndrumarea de care se bucură 
din partea cadrelor didactice, 
de fapt despre condițiile create 
de societatea noastră pentru ca 
talentele lor să se împlinească.

La întreprinderea de mecani
că navală din Galați, într-unuJ 
din ateliere, îi cunoaștem pe 
ucenicii Gh. Antonel, Petrică 
Oancă și Ion Lazăr. De luna 
viitoare nu vor mai fi ucenici, 
ci muncitori. Deci principala lor 
realizare pînă în ziua cînd vor 
fi declarați majori este învăța
rea unei meserii. Desigur, sînt 
emoționați deși fiecare se simte 
în stare acum să lucreze singur 
la mașină, la strung, să fie la 
înălțimea exigențelor din cadrul 
procesului de producție. într-un 
atelier vecin, la aceeași vîrstă, 
la 18 ani, Tudorel Nour și Va- 
sile Avram sînt, de 12 luni, 
muncitori. La 18 ani, ei intră in 
rîndul muncitorilor buni, cu ex
periență. Trebuie să recunoaș
tem, e o realizare de prestigiu. 
„Eu, ne spune lăcătușul Va- 
sile Avram, îmi continui studii
le, sînt în anul I la Liceul me
canic nr. 2. Și încă ceva : de 
cînd lucrez în această uzină, de 
3 ani, nu am în dreptul nume
lui meu nici o absență nemoti
vată**.

Nu poți să nu observi însă că 
fiecare tînăr de 18 ani cu care 
stai de vorbă stăruie îndeosebi 
asupra proiectelor, fiecare riv- 
nind la noi și noi împliniri.

ION CHIRIC

• PESTE 800 DE TINERI DIN 
MUNICIPIUL PITEȘTI care au 
împlinit virsta de 18 ani au fost 
sărbătoriți aseară, în cadrul u- 
nei frumoase seri cultural-edu
cative, organizată de Comitetul 
județean Argeș al U.T.C., mani
festare la care au participat 
membrii biroului Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., invi
tați din instituțiile și unitățile 
economice piteștene, elevi și 
studenți. După festivitatea de 
felicitare a tinerilor care au îm
plinit virsta majoratului', in fa
ța celor prezenți în sala Casei 
de cultură a sindicatelor din Pi
tești, au evoluat mai multe for
mații artistice ale organizațiilor 
U.T.C. din județ și de la Clubul 
tehnic al tineretului. In această 
săptămină au mai fost organi
zate, din inițiativa uteciștilor, 
alte asemenea seri cultural-edu
cative in orașele Curtea de Ar
geș, Cimpulung-Muscel, Cos- 
tești, Topoloveni și la între
prinderea de autoturisme Pi
tești, unde cu același prilej mai 
mulți tineri s-au întrecut in 
cadrul unui concurs „Cine știe 
cîștigă" cu tema „Ideea de Re
publică la români". (NICOLAE 
MILITARU). 

ba de un cenaclu cu două sec
ții : de literatură — poezie, 
proză. folclor — și de artă 
plastică). Pictorul naiv Ghiță 
Mitrăchiță a devenit profesor 
ad-hoc. Zilnic îl vizitează zeci 
de tineri care vor să vadă ce a 
mai lucrat sau să le împărtă
șească din experiența sa. O 
face cu bucurie și competență, 
fără naivitate...

Un fapt notabil e orientarea 
cercului literar și spre culege
rea și valorificarea folclorului, 
spre cercetările etnografice. Di
rectoarea căminului cultural, 
profesoara Ianina Bogdan, ține 
să sublinieze omogenitatea cer
cului : ..Deși discuțiile sînt din 
cele mai aprinse, girul de calita
te al cenaclului neobținîndu-se 
ușor. pasionatii de literatură 
formează o adevărată familie 
spirituală. In jurul acestui nu
cleu. format din intelectuali, 
elevi și tineri cooperatori, in
tenționăm să organizăm pasiu
nea pentru lectură a tuturor să- 
tenilor**.

Am asistat la repetițiile unor 
echipe de teatru. Se citea la 
masă Comedie cu olteni de 
Gheorghe Vlad. Altă echipă era 
în repetiții avansate cu Tache, 
Ianche și Cadir de Victor Ion 
Popa. Dacă prima a fost aleasă 
pentru unele potriviri între 
realitățile comunei și „realită
țile**  piesei, cea de a doua va 
oferi inginerului agronom Ior- 
dache Stafie, primul pe județ 
în campania de recoltare, o 
creație actoricească de excep
ție în rolul lui Ianche. Din pă
cate. stagiunea teatrală a Bîr- 
căi. ca și a altor sate, este în aș
teptarea unor texte dramatice 
In care spectatorii să șe regă
sească în gîndurile și faptele 
personajelor de pe scenă.

GRIGORE TRAIAN POP

leonTal|,ă Pe drumuri de bazalt
Literatura de călătorie, gen cu 

îndelungată istorie și tradiție, 
înflorește mai ales in perioadele 
de deschidere ale Europei către 
lumi noi și necunoscute. în a- 
cest sens, epoca Renașterii e 
cea mai reprezentativă, atunci 
spiritul european eliberat de 
dogmele medievale iși asumă 
noi zone ale cunoașterii, ca ur
mare a orientării gindirii de la 
o lume ideală, către lumea na
turală și concretă. Apar in con
secință povestiri, jurnale, me
moriale de călătorie, relevind 
cititorului teritorii, țări, oameni 
și structuri sociale inedite, din 
Orient și din Occidentul ameri
can. abia descoperit. Genul cu
noaște o nouă resurecție cu bo
gata literatură de călătorie a ro
manticilor minați spre locuri 
exotice de spiritul lor neliniștit. 
S-ar părea că in veacul nostru, 
cînd Terra e străbătută si cu
noscută în toate unghiurile sale, 
prin cărți, fotografii, filme, sne- 
cia, cel puțin in forma clasică, 
și-ar fi pierdut obiectul, deci a- 
petitul cititorului. Insă genul 
continuă să existe, e drept mo
dificat conform normelor lite
rare moderne. Atenția cititoru
lui nu mai este captivată de 
elementul exotic in sine, cunos
cut din multe scrieri anterioare.

Manifestări cultural-artistice 
dedicate Zilei Republicii

Apropiata aniversare a zi
lei Republicii a determinat o 
intensificare a activităților 
politico-educative, cultural- 
artistice ce se desfășoară in 
unitățile și instituțiile mi
litare.

Membrii cenaclului literar 
„Jean Bart" de pe lingă casa 
armatei din Mangalia s-au 
deplasat in unități ale mari
nei militare și au susținut 
recitaluri de versuri cu te
matică patriotică și ostășeas
că.

La casa armatei din Timi
șoara a avut loc un frumos 
spectacol muzical-cqregrafic 
intitulat „Republică măreață 
vatră". La realizarea lui și-au 
dat concursul colonel doctor 
Victor Gorșcovăz, locotenent 
major Leca Crișovan, loco
tenent Carolina Orza. sublo
cotenenții 'Silvia Popescu și

CETĂȚENI!
Pentru ca trimiterile poștale expediate 

de dv. sâ ajungâ în cel mai scurt timp la 
destinație, trebuie sâ aibâ completate 
adresele expeditorului și destinatarului, 
neuitindu-se înscrierea numărului de cod 
poștal înaintea denumirii localităților 
celor doi.

CÎȘTIGLRI SUPLIMENTARE IA LOZ ÎN PLIC!

La seriile de Loz in plic ce au fost puse recent în vînzare 
se găsesc ciștiguri suplimentare oferite din fond special, pe 
lingă cele existente.

Aceasta este și explicația marelui număr de ciștiguri care 
au apărut in ultimul timp in toate colțurile țării și, desigur, 
un motiv in plus pentru a participa cu consecvență la acest 
sistem de ioc simplu și la îndemîna tuturor.

Nu uitați I Atribuirea de ciștiguri suplimentare este o in
vitație de a juca și dv. Io Loz în plic.

Numai cine joacă poate cîștîga I

Centenarul corului din Șiria
Satul lui loan Slavici a în

registrat duminica trecută un 
eveniment de seamă: cente
narul corului țărănesc. Corul 
din Siria, înjghebat acum o 
sută de ani de către învățătorul 
Nicolae Ștefu, a primit de-a lun
gul existenței sale aprecierile 
unor personalități ca Ciprian 
Porumbescu, George Dima, Io
sif Vulcan, Ion Vidu, Emil Mon- 
ția și alții, ceea ce atestă presti
giul artistic de care s-a bucurat, 
încă de la început, această for
mație ce astăzi numără 100 de 
coriști. Încă de la înființarea sa, 
corul, prin cintecele sale, a mi
litat pentru ideile de libertate 
și independență națională, îm
potriva asupririi și nedreptății 
sociale. In anii puterii popu
lare, formația corală și-a în
scris in repertoriul ei cintecul 
de masă ce reflectă transformă
rile revoluționare, prietenia 
dintre popoare, dragostea de 
țară și partid, construirea so
cialismului, lupta pentru pace.

Faimei harnicilor cooperatori 
din Șiria i se adaugă, în acești 
ani, numeroasele premii și di
plome obținute de talentații co

tit de modalitatea relatării. Ve
chiul descriptivism din operele 
romanticilor trece in planul 
secund, avansînd elementul li
ric, trăirea frustră a peisajelor, a 
zonelor istorico-geografice, care 
pentru cititorul contemporan 
nu mai sint decît semiexotice. 
In această, categorie se înscrie 
și „Pe drumuri de bazalt și ni
sip" de Leon Talpă. Autorul îs-

'CARTEA
suși, eonștient sau nu. o declară 
de la începutul expunerii, tind, 
in fața piramidelor egiptene, ni 
se confesează, a simțit „prăpas
tia de neumplut dintre imagi
nile văzute și comentarii
le citite despre aceste mi
nuni ale lumii și sentimen
tul pe care ți-l dă pre
zența ta în fața neasemuitei lor 
perfecțiuni". Și, ca să nu ră- 
mină o simplă declarație, în
cearcă să-și exprime acel „sen
timent" : „Simți făptura ta mic- 
șorindu-se miraculos. asimi- 
lindu-se intr-o umilă frăție cu 
nisipul, cu particulele minuscu
le, pe cit de multe, pe atit de 
neînsemnate, supuse vîntului și

Doina Mocanu, precum și 
formația de dansuri condusă 
de locotenentul major Mir
cea Stoica.

Cenaclul literar și grupul 
de recitatori — care activea
ză pe lingă casa armatei din 
Oradea — a organizat șeză
toarea literară „Odă acestui 
pământ" in fața elevilor și 
pionierilor școlii generale nr. 
3 din localitate. Tinerii spec
tatori au aplaudat cu căldu
ră creațiile căpitanului Mi
hai Lațiu, locotenentului ma
jor loan Țepelea, locotenen
tului Constantin Hoju și ale 
soldatului cu termen redus 
Constantin Encica. Activități 
similare au susținut in gar
nizoanele de reședință și ce
naclurile literare de pe lingă 
casele armatei din Cluj-Na- 
poca și Constanța. 

riști la concursurile județene 
sau republicane. Iar azi, la săr
bătorirea centenarului — Diplo
ma de onoare acordată de Con
siliul culturii și educației so
cialiste pentru merite deosebite 
in activitatea cultural-artistică 
de masă. Corul din Șiria o me
rită din plin !

Sărbătorirea centenarului a 
prilejuit, de asemenea, o serie 
de manifestări cultural-artistice: 
o sesiune de comunicări știin
țifice cu tema „Șiria — pagini 
de istorie", dezvelirea bustului 
lui Nicolae Ștefu — personalita
te marcantă a trecutului cultu
ral-artistic al județului Arad și 
primul dirijor al corului din Și
ria, concertul formațiilor corale 
fruntașe din județ: corul „Emil 
Monția" al Casei municipale de 
cultură din Arad, corul Cămi
nului cultural din Died, corul 
Casei orășenești de cultură din 
Ineu, corul Căminului cultural 
din Buteni și corul Căminului 
cultural „loan Slavici" din Șiria, 
condus de peste un sfert de 
veac de către inimosul profesor 
Dumitru Popovici.

RADU HOMESCU 

eroziunii, mișcătoare și efemere, 
toată masa lor enormă, toată în
tinderea nemărginită și înspăi- 
mintătoare in invirtejirea teri
bilă a furtunilor neputînd, nu 
numai egala, dar nici măcar să 
poată constitui un cit de mic 
termen de comparație cu subli
mul orgoliu al piramidelor, cu 
definitivul cuprins in linii și un
ghiuri. și masă, și proporții, și 
in necunoscutul fncă plutind fn- 
liuntral și in jurul lor*.  Trebuie 
menționat că autorul nu elu
dează nici mijloacele clasice ale 
speciei .• descrierea, informația, 
un anume retorism al relatării. 
Vine cu o documentație biblio
grafică bogată, cu notația exac
tă a datelor istorice, geografice, 
politice, etnice, dar toate aces
tea rămîn oarecum în laborato
rul scriitorului, nu sînt expuse 
strident, totul se subordonează 
unui fior liric care domină car
tea de la început și pînă in 
final. Dealtfel, Leon Talpă be
neficiază și de condiția, obiecti
vă a genului, R. D. P. a Ye
menului, țara de care ne vor
bește. a fost multe veacuri, prin 
concepția tradițională a locuito
rilor ei; un teritoriu realmente 
interzis vizitatorilor străini. 
„Pînă în urmă cu cîțiva ani. a- 
ceastă tară era inaccesibilă ori
cărui călător străin sub ppdeav- 
sa cu moartea". Astfel, fantale 
despre care scrie sînt impresio
nante și în sine : o țară cu o 
istorie multimilenară, bogată și 
spectaculoasă, o natură fabuloa
să. cu obiceiuri și forme de 
existență originale.

Maniera, stilul expunerii va fi 
adaptată scopului, mobilului in
terior. O mulțime de senzații și 
impresii, provocate de un peisaj 
uman, istoric, geologic, în care 
scriitorul este atras de contras
te. lumini si umbre, de culorile 
tari, de notele surprinzătoare — 
se desprind din fraza boqată, a- 
bundentă. cu întorsături și vo
lute largi, menită să fixeze, din
colo de reacția generală, o gamă 
Iarnă de nuanțe și trăiri.

Prea rar fraza scade în inten
sitate, devenind construcție 
verbală în sine, și numai atunci 
cînd descripțiile de peisaj a- 
bundă, iar expresiile se repetă, 
trădind o oarecare monotonie 
și oboseală a talentului, altfel 
incontestabil.

MARIAN VASILE

ILOHA =

Vă sugerăm cîteva ar
ticole ce pot constitui 
cadouri agreabile, ce vor 
fi primite cu îneîntare și 
pe care le găsiți in ma
gazinele și raioanele de 
confecții, încălțăminte, 
galanterie și marochină- 
rie ale COMERȚULUI 
DE STAT:

• paltoane, costume, 
taioare, fuste, pantaloni;
• cămăși, bluze, trico

taje ;
• fulare, șaluri, ba

ticuri, eșarfe, cravate, 
pălării și căciulițe ;

• genți, serviete, sa
coșe, cordoane, curele, 
mănuși ;

® pantofi, ghete, ciz- 
mulițe, papuci de casă.

NU UITAȚI I Vizitați chiar astăzi magazinele COMERȚU
LUI DE STAT pentru a pregăti din timp darul pe care-l 
veți oferi celor dragi.

NEAMȚ
„Punctele forte" ale vacanței 

tinerilor din județul Neamț le 
constituie Cluburile de vacanță 
deschise în localitățile Piatra 
Neamț, Roman, Tirgul Neamț, 
Bicaz, Roznov, Săbăoani, Borca 
și multe altele. în ambianța lor 
sărbătorească, rod al inventivi
tății decorative a elevilor, au a- 
vut loc primele șezători cultu
rale. In fiecare seară este gazdă 
o altă școală. Tot cluburile găzdu
iesc interesante expoziții foto Și 
de artă plastică,dedicate marilor 
evenimente — aniversarea Repu
blicii, Războiul Independenței, 
1907. Pentru orele dimineții, afi- 
șierele fac invitații la drumeții. 
Excursiile, reunite sub genericul 
„Să ne cunoaștem patria", cu
prind vizitarea Curții domnești 
a lui Ștefan cel Mare, Casei me
moriale Ion Creangă și a celei a 
lui Mihail Sadoveanu. Cetății 
Neamțului, rezervației de zimbri 
Dragoș Vodă, sau a noilor obiec
tive economice. După amiezile, 
tinerii sint invitați la „Festivalul 
filmului pentru elevi", care se 
desfășoară in toate localitățile 
județului și la spectacolele — în 
exclusivitate — oferite de „Tea
trul tineretului", din Piatra 
Neamț. (M.Z.)

BIHOR

400 de elevi se află în aceste 
zile in taberele de la „Stîna de 
vale" și „Barajul Leșu". După 
ce au participat la obișnuitul 
Carnaval, de deschidere a tabe
rei, iși consacră diminețile antre
namentelor pentru mult aștepta
tul concurs de schi — săniuțe 
care va marca închiderea tabe
rei și drumețiilor prin împreju
rimi, iar a doua parte a zilei, șe
zătorilor culturale și serilor dis
tractive.

De o vacanță la fel de dina- 
mică fi variată se bucură și ele
vii rămași in localitățile in care 
locuiesc și învață. Numai în a- 
ceastă săptămină, 3 500 de elevi 
?:.nt antrenați in excursii in in
teriorul județului, avînd ca o- 
biective unități economice, locuri 
istorice, muzee. Alte cîteva sute 
urmează trasee ce cuprind jude
țele Satu Mare. Cluj, Harghita. 
De la 22 decembrie, sportivii se 
întrec in Campionatul de gim
nastică. Campionatul de șah, 
Cupa Independenței la sporturi 
de iarnă — competiții ee-și vor 
desemna tiștigătorii in ultima zi 
a acestui an. Seara, elevii se re
unesc in cele 85 de cluburi de

PLASTICĂ Poezia cotidianului )
Gheorghe Spiridon, artist cu o 

mai îndelungată experiență atit 
în domeniul picturii de șevalet, 
cît și în domeniul artei decora
tive monumentale, se definește, 
fără echivoc, ca o natură lirică.

Culoarea este intensă și 
strălucitoare, ritmurile alerte, 
compoziția articulată spontan 
parcă (în ciuda unei elabo
rări*  atente, abil disimulate), 
mizînd, de regulă, pe con
traste puternice. între supra
fețe, contururi ori tonuri croma
tice. Lumea evocată are ceva 
din candoarea universului copi
lăriei, o prospețime și o senină
tate caracteristice, un fel de a 
privi în jur cu veșnică și surî- 
zătoare curiozitate. Opera sa se 
trădează a fi opera unui om ex
trem de tînăr sufletește. Pro
blemele artei sale sînt, în esență, 
problemele artei decorative. Ceea 
ce urmărește, cu precădere, este 
expresivitatea ornamentală a te
mei alese (dacă în unele situa
ții termenul „ternă**  n-ar fi 
de-a dreptul prezumțios). Nu 
întîmplător, se poate observa că 
între factura picturii și factura 
tapiseriilor există identități cer
te, pe toate planurile (de la 
mod de stilizare, pînă la viziu
nea propriu-zisă mai aproape de 
principii muzicale decît epic- 
narative). în chip firesc, deta
liile lucrărilor, care compun 
(prin repetiție și permanentă 
combinare) peisajul decorativ, 
sint frunzele, florile, fluturii, 
plantele acvatice, peștii, ca în 
ciclul „Delta**  sau în lucrările 
„Fluturii**,  ..Flori**,  „Rod“, 
„Toamnă**  sau în mai multe na
turi statice. Interesant de re
marcat. artistul se menține în 
interpretarea pe linia unei fer
me verosimilități. El nu inven
tează, ci observă și traduce plas
tic roadele observației. Realita
tea, existența cotidiană patro
nează structural orice demers 
întreprins. Este harul său de a 
extrage poezia din cele maimă- 

(Urmare din pag. I) 

țămînt trebuie să acorde o im
portanță capitală cunoștințelor 
științifice și tehnice. într-adevâr, 
formația unitară obținută prin 
învățămintul de zece ani trebuie 
să conducă pe absolvenți la în
cadrarea în muncă socială utilă.

Din cerința ca absolvenții pri
mei trepte a liceului să se poa
tă încadra intr-o muncă social- 
utilă, cerință impusă și absol
venților treptei a doua a liceu
lui, ca și absolvenților oricărei 
forme și oricărui grad de învă- 
țămînt, apare pe o treaptă înal
tă și nouă în cultura generală 
a omului contemporan, pregăti
rea sa practică productivă. „Ori
ce absolvent de liceu, paralel cu 
pregătirea sa științifică și cul
turală să cunoască și o meserie**  
prevede Programul de măsuri 
și, prin aceasta, se imprimă cul
turii generale o structură prin 
care ea se integrează în activi
tatea productivă și realizează 
caracteristica de bază a revolu
ției tehnico-științifice prin care 
știința și tehnica devin factori 
determinanți ai producției.

Desigur, o cultură generală a 
omului nou, constructor al so
cialismului și comunismului este 
de neconceput fără cunoștințele 
ideologice, politice și cultural- 
educative, acest fond de cunoaș
tere fiind punctul de plecare al

vacanță, organizate în licee și 
școli, care le oferă prilejul de a 
participa la seri distractive, la 
șezători literare, la carnavalurile 
vacanței. (M. Z.)

BRAȘOV
Bazele turistice din Brașov găz

duiesc elevi din București, Tul- 
c.ea, Teleorman, Brăila, Constan
ța. Zilnic, de aici se pleacă in 
drumeții pe traseele pitorești ale 
județului. Studenții din Brașov 
se întrec, in aceste zile, în com
petiții sportive, sau în mici con
cursuri artistice, cu colegii lor

VACANȚA
din centrele universitare Bucu
rești și Cluj-Napoca, în cadrul 
taberei de pe vîrful Cristianului 
Mare. Tot in masivul Postăva
rul, se fac ultimele pregătiri în 
vederea deschiderii celor 3 ta
bere cu profil de schi, pentru 
elevi.

Coborim in capitala județului; 
afișe numeroase ne invită la 
„Discoteca elevilor", cu program 
special de vacanță, deschisă in
tre 25 decembrie — 10 ianuarie, 
la Casa de cultură din Brașov: 
la manifestările cotidiene ale 
studioului de muzică și poezie 
al elevilor", găzduit de Casa.ști
inței și tehnicii, la marele spec
tacol „Cînt de generație", susți
nut de elevi din toate școlile ju
dețului pe scena „Teatrului dra
matic", din 29 decembrie, la „Se
rile cultural-distractive" din 
cluburile liceelor Andrei Șagu- 
na, loan Meșotă, Liceul de in
formatică și cel economic din 
Brașov, Liceul Radu Negru din 
Făgăraș. Liceul din Codlea, Li
ceul industrial „6 Martie" din 
Zărnești. (M. Z.)

SUCEAVA
La Flămlnzi, sat din județul 

Botoșani intrat in istorie prin 
faptul că aici a izbucnit flacăra 
răscoalei din 1907, sosesc în a- 
ceste zile zeci de grupuri de e- 
levi din județele Iași, Suceava, 
Botoșani, Bacău. Simbătă și du
minică s-a aflat la Flăminzi un 
grup numeros de elevi — pio- 

runte lucruri și atitudini conți
nute de viață. Este harul și pu
terea de transfigurare artistică 
în a conferi substanță unor su
biecte majore, cum sînt cele de
dicate vieții șantierelor sau evo
cării unor simbolice evenimen
te istorice. Asemenea lucrări 
au, dincolo de euritmia decora
tivă, o tensiune spirituală pro- 

Valorificarea în practică 
a cunoștințelor

nieri și uteclști — de la școlile 
generale din Dumbrăveni, Todi- 
rești și Bursuceni, județul Su
ceava, în cadrul acțiunii politico- 
educative „Cinstim memoria ce
lor care au luptat pentru drep
tate". Aici, elevii au vizitat mu
zeul, au discutat cu localnicii, au 
rememorat împreună momentele 
incandescente ale neuitatului an 
1907. In aceste zile, un alt grup 
de elevi-suceveni se pregătește să 
plece intr-o excursie tematică 
pe ruta „București — Giurgiu 
— Ruse — Grivița — Plevna".

Mai multe sute de elevi, din 
județul Suceava au plecat in 
alte excursii, către Miercurea- 
Ciuc, Șimleul Silvaniei, Bucu
rești etc. Județul este, totodată, 
o gazdă ospitalieră pentru elevii 
din diferite părți ale țării : la 
Iacobeni, de pildă, au sosit în 
tabără elevi din județul Vaslui, 
la Cîmpulung Moldovenesc, elevi 
din județul Galați, iar la Vatra 
Dornei, elevi din Bistrița- 
Năsăud. (D. H.)

TIMIȘ
Semenicul, Muntele Mic și 

Munții Ruscăi sint și în acest 
sfîrșit de an locuri de plăcută 
recreere pentru elevii și studen
ții timișoreni. Cinci grupuri, în- 
sumînd peste 250 de elevi de la 
Liceul industrial nr. 8 și Liceu1 
„Lenau" din Timișoara, liceul din 
comuna Făget și Liceul indus
trial din Lugoj se află la caba
nele „3 Ape", „Căpriorul" ș.a. 
Pînă la sfirșitul vacanței, prin 
taberele de munte vor trece 
peste 1800 de elevi din județul 
Timiș. De asemenea, mai multe 
grupuri au plecat in excursii pe 
diferite trasee, între care Valea 
Prahovei, Nordul Moldovei, 
București.

Pentru cei care au rămas a- 
casă, cluburile de vacanță orga
nizate în fiecare comună și oraș, 
precum și în fiecare cartier al 
municipiului Timișoara, prezintă 
în cadrul „Săptămânii filmului 
pentru elevi" creații cinemato
grafice reprezentative, ale pro
ducției naționale. Din programul 
„nonstop" al cluburilor de va
canță mai menționăm: întîlniri 
cu activiști de partid și de stat, 
cu vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, concursuri „Cine 
știe ciștigă", simpozioane, audi
ții muzicale, seri distractive ur
mate de dans ș.a. Totodată, for
mațiile artistice din fiecare 
școală se pregătesc intens pen
tru festivitatea sărbătoririi celei 
de a 29-a aniversări a Republi
cii. (D. H.),

prie, un patos al rostirii, un 
mesaj ideatic generos.

C. R. CONSTANTINESCU
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Activitatea sportivă — componentă majoră a procesului Din arenele sportului de masă
de educație și formare multilaterală a tinerei generații

Trei obiective fundamentale

„Scînteia tineretului44 ne in
vită să dezbatem unele aspecte 
legate de perspectiva atletis
mului. în rîndurile de mai jos 
voi încerca să-mi spun părerea 
în legătură cu trei probleme : 
selecția, sistemul competițional 
și bazele de antrenament.

Este bine cunoscut aportul 
atletismului, ca principal mij
loc in formarea corectă și dez
voltarea deprinderilor motrice 
de bază ale elevilor. în acest 
sens, programele de învățămînt, 
la toate nivelele, acordă atletis
mului locul cuvenit între celelal
te discipline sportive, cerînd 
profesorilor să procedeze ca ata
re. în aceste condiții ar urma ca 
profesorii și antrenorii care se 
ocupă de atletismul de perfor
manță, într-un cuvînt reprezen
tanții Federației române de at
letism, „beneficiarul44 acestor 
măsuri, să-i selecționeze pe cei 
mai dotați, călăuzindu-le pașii 
spre marea performanță. Dar 
nu în toate cazurile se întîmplă 
așa ! Asistăm la situații cînd 
primele noțiuni despre atletism 
se iau în cadrul secțiilor și nu 
cum ar fi normal în primele 
ore de educație fizică din școa
lă. (Sînt numeroase cazurile șl 
de studenți care nu știu cum se 
ia un start de jos,- sau n-au 
aruncat niciodată cu greutatea. 
O asemenea stare de lucruri se 
datorează nerespectării și nea- 
plicării în practică a programei 
de invățămînt, comodității unor 
profesori de educație fizică. De 
aceea, consider că este necesară 
efectuarea unul control mai 
riguros a felului cum se desfă- 
Îoară lecțiile de educație fizică, 
n acest scop, propun formarea 

unor corpuri de control care sâ 
verifice modul de aplicare a 
programei, a conținutului lec
țiilor, a felului cum sînt aduse 
la îndeplinire sarcinile educa
ției fizice în invățămintul de 
toate gradele. Nu mă refer 
acum numai la ponderea pe 
care ar trebui s-o aibă atletis
mul în lecție, ci in general^ la 
conținutul formativ și pregăti
tor pe 
lecția

Alexandru Bizin, 
lector univ., catedra de Educa

ție fizică, Universitatea 
București

(Urmare din pag. I)

Iile in care încă ele nu ființea
ză. O atenție sporită trebuie a- 
cordată extinderii și permanen
tizării formelor compeăționalc 
organizate pe categorii de vîrstă 
și ramuri de sport, astfel incit 
toți elevii să fie cuprinși in 
campionatele școlare in acțiu
nea de trecere a probelor com
plexului „Sport și sănătate-. îr. 
invățămintul superior sint pre
văzute. de asemenea. răspun
deri deosebite aut pentru orga
nizațiile U.T.C. din facultăți și 
institute, dt și pentru asociațiile

in

ie sportive se 
organizate « 
gorii de vir 
&er liber, la
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ar trebui să-1 aibă 
__ _   educație fizică in 
școală, căci prea auzim des că 
lecțiile de educație fizică au 
primit altă destinație, sau unde 
mingea este unicul și principa
lul mijloc de pregătire.

Hotăritoare sînt primele an-

care 
de

Sportivi români
in competițiiA

internaționale
Mai mulți sportivi fruntași 

vor petrece Revelionul peste 
hotare, urinînd să participe 
chiar din primele zile ale 
anului 1977, în importante 
competiții internaționale • 
Multiplu! campion național 
in cursele de fond, maestrul 
sportului Ilie Floroiu va evo
lua in noaptea de Anul nou, 
la tradiționala întrecere a- 
tletică „Crosul San Sjlves- 
tro44, care se desfășoară pe 
străzile orașului Sao Paqlo — 
Brazilia. • Aflat de cîteva 
zile in localitatea olandeză 
Groningen, tinărul șahist ro
mân, Ovidiu Foișor, va sus
ține, simbătă 1 ianuarie, o 
□ouă partidă în turneul Cam
pionatului mondial de ju
niori, care se va încheia la 
6 ianuarie 1977. • Componen- 
ții lotului republican de bob, 
conduși de maestrul emerit 
al sportului Ion Panțuru, vor 
evolua, în primele zile ale 
noului an, pe pîrtia de la 
Igls — Innsbruck (Austria), 
in proba de bob 4 persoane 
din cadrul „Cupei națiuni
lor" • Două loturi de hand
bal se vor deplasa, joi 30 
decembrie, la Berlin. Este 
vorba de o selecționată divi
zionară alcătuită din jucători 
de la cluburile Steaua și Di
namo, care va participa la 
un turneu internațional, în 
zilele de 1 și 2 ianuarie. în 
aceleași zile, lotul republican 
universitar, condus de antre
norul emerit Eugen Trofin, 
va evolua la un turneu-ful- 
ger în capitala R. D. Germa
ne. în continuare, lotul stu
denților, avînd în compo
nență pe Orban, Radu Voina. 
C. Drăgăniță, W. Stockl, C. 
Tudosie etc, va participa la 
un turneu la Magdenburg, 
după care va pleca în Polo
nia, pentru a-și apăra tro
feul de campioană mondială 
universitară, cucerit în 1975. 
Amintim, „mondialele44 uni
versitare de handbal, ediția 
a 7-a, se desfășoară în patru 
localități din Polonia, înce
pînd de duminică 9 ianuarie. 
• Lotul republican de ho- 
chei-juniori, condus de an
trenorul emerit M. Flamaro- 
pol, se află în Italia, unde 
participă, alături de selecțio
natele Austriei, Bulgariei, El
veției, Ungariei și Italiei, la 
turneul „Cupa celor șase 
națiuni44, care se va încheia 
la 4 ianuarie. (M. L.),

trenamente cu copiii șl Juniorii. 
Antrenamentele trebuie trans
formate, în primul an, intr-o 
„joacă44 atletică, să nu-i supu
nem la eforturi care să-i de
mobilizeze și să-i îndepărteze 
de atletism. Să folosim mai 
puțin cronometrai și ruleta in 
lucrul cu juniorii. în primul an 
să nu le • 
recordul 
Beamon 
peste 21 m la greutate. „Atletis
mul, așa cum spune un vechi 
animator al sportului, Virgil 
Ludu, trebuie să-l înțelegi ca 
să-1 faci, iar ca să-1 faci, tre
buie să-1 înțelegi44 și cine 
este angrenat cu pricepere și 
răbdare, îi va rămîne credin
cios. Și metodica de pregătire a 
copiilor și juniorilor cred că 
suportă discuții ! Federația de 
specialitate este de acord că 
in primii ani trebuie să se asi
gure atleților o pregătire multi
laterală și mai puțin să se 
meargă pe o specializare în
gustă, să primeze varietatea 
mijloacelor în perspectiva obți
nerii unor rezultate de mare 
valoare la vîrstă senioratului. 
în schimb, aprecierea antreno
rilor care lucrează cu copiii se 
face după numărul titlurilor de 
campioni pe care le obțin, apre
ciere care, vrînd-nevrînd. te în
deamnă spre o specializare tim
purie negiijînd perspectiva.

Strins legată de numărul 
practicanților atletismului este 
problema activității competițio- 
nale, a sistemului competițional. 
Semnificativ mi se pare răs
punsul dat de zeci de mii de 
copii din R.D. Germană, în ca
drul unei anchete, la întreba
rea : De ce este atît de popular 
fotbalul in lume ? „Deoarece 
— răspund copiii — cei care il 
practică au certitudinea că 
joacă fotbal". (Trebuie specifi
cat că ancheta a fost întreprinsă 
de Federația de atletism din 
R.D.G. și făcută cunoscută nouă 
de federația noastră) și ca ur
mare Federația de atletism din 
R.D.G. a triplat numărul de 
concursuri, dar a dublat și nu
mărul de practicanți. La noi, în 
schimb, cu toate că se cunoștea 
această experiență, ea fiind de 
fapt o cerință logică a sporirii 
numărului de practicanți, nu 
s-a întreprins nimic, ba din 
contră, numărul de concursuri 
s-a micșorat de la an la an. 
Una din cauzele principale ale 
situației precare a atletismului 
nostru îl constituie sistemul 
competițional necorespunjâtor.

In acest an, concursurile la 
care a putut participa un atlet 
care nu a fost selecționat în lo
tul olimpic se pot număra pe de
getele unei singure miini. Fede
rația, urmărind evoluția atleți
lor olimpici, a neglijat total ac
tivitatea competițională internă 
și externă a majorității atleți
lor. De fapt, nici cei care au 
realizat ceva la Montreal (Me- 
gelea, Floroiu, Menis), în lunile 
august-septembrie, n-au avut 
decît un singur concurs ! Tre-

amintim mereu de 
de 8.90 al lui Bob 
sau de aruncări de

Sînt posibilități și variante mul
tiple. important este $â se în
treprindă ceva, ca atleții să aibă 
posibilitatea să pamexpe la dt 
mai multe concursuri, ele fiind 
necesare la orice nivel și pentru 
orice categor.e de dasificare- 
Pentru orgar.izarea acestor con
cursuri. stadioanele țârii tre
buie să fie utilate eu rele ne
cesare. iar porțile lor să fie per
manent deschise.

Ultima problemă pe care do
resc s-o semnalez este problema 
bazelor de antrenament, ir. spe
cial pentru aruncări. în ultima 
vreme, ele s-au redus, fapt ce 
a atras după sine, micșorarea 
numărului aruncătorilor de su
liță, disc și ciocan. Chiar arun
cătorii de suliță ce se pregăteau 
pentru J.O. au fost nevoiți, in 
primăvară, să se deplaseze la 
Cimpulung, pentru a-și putea 
continua pregătirea, la Bucu
rești neavînd unde să arunce. 
Este un S.O.S. adresat pentru 
soluționarea situației. Sectoare 
pentru aruncări, suficient de a- 
proape, in așa fel ca deplasarea 
la ele să nu dureze mai mult 
ca antrenamentul propriu-zis. 

x Mai sint multe aspecte ce ar 
merita să fie analizate și este 
momentul acum pentru a face 
o cotitură în activitatea atletică.

în această lumină trebuie privi
te conceperea și organizarea ac
tivităților sportive, necesitatea 
îmbinării lor cu munca de edu
cație. Organizațiile U.T.C. sînt 
primele chemate să acționeze și 
să militeze pentru afirmarea 
nobilelor valențe educative ale 
sportului, pentru respectarea de 
către sportivi a normelor eticii 
și echității socialiste, ele au da
toria de a combate orice mani
festări și tendințe de subordo
nare a intereselor generale celor 
particulare. înguste, indiscipli
na, lipsa de sportivitate. Edu
carea tuturor tinerilor care 
practică sportul în spiritul dra
gostei față de muncă, al disci
plinei. al ordinei, astfel incit 
sportivul să fie model de com
portare in producție și in viața 
de toate zilele, reprezintă direc
ția principală de acțiune a orga
nizațiilor U.T.C.

Secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în cuvintarea rostită 
cu prilejul festivității de pre
miere a performerilor olimpia 
români sublinia : ,3-*  demon
strat și U Montreal, ca pretu
tindeni, că factorul principal 
pentru a obține victorii, pentru 
a te putea ridica pe treptele ce
le mai înalte, in sport ca și in 
alte domenii. O constituie mun
ca, perseverența. Dealtfel, știți 
că in concepția noastră de for
mare a omului nou punem ac
centul pe nruncâ, ca factor de
terminant al întregii activități 
—riile. Laxă de ee, preocuptn- 
du-ne de dezvoltarea sportului, 
de activitatea cultural-educati- 
vă, va trebui să pornim de la 
participarea activă la munca 
productivă a fiecăruia in dome
niul său de activitate, de la Îm
binarea muncii eu sportul. cu 
educația, astfel ca fiecare «4 fie 
participant activ la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, ia ridicarea bună
stării și fericirii întregii noastre 
națiuni socialiste*.

Puoind lu baza întregii acti
vități aceste valoroase idei se 
va reuși ca. Intr-adevăr, educa
ția f.ztră ș. sporral să se trans
forme intr-o largă mișcare de 
masă și totodată să astfel
cadrul fertil de afmr-are a ce- 
kr mai tentate elememe ca
pable să ducă mai departe gk> 
na sporruhii românesc.

SUCEAVA. în această perioa
dă, la Suceava se desfășoară, in 
organizarea Comitetului jude
țean U.T.C. și a Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și 
sport o suită de concursuri 
populare dotate cu trofeul „Cupa 
30 Decembrie44, reunind un nu
măr mare de tineri și elevi. Sala 
sporturilor din Suceava găzdu
iește, de cîteva zile, o atractivă 
competiție de tenis de cîmp, pe 
două categorii de vîrstă : 15—19 
ani și peste 20 de ani, avînd în 
program probe de simplu și du
blu. Printre protagoniști se nu
mără Ștefan Bujulec, finalist al 
„Cupei Scinteii tineretului44, edi
ția 1976, loan Buzilâ, Gh. Han- 
ganu, Nicolae Uricec și Florin 
Nister. începind de astăzi, in 
sala Casei de cultură din loca
litate se va desfășura o compe
tiție de tenis de masă rezervată 
elevilor și care este dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie44.

Miine, marți 28 decembrie, se 
va da in folosință noul patinoar 
artificial, amenajat in apropie
rea Stadionului central și care, 
va găzdui, in sezonul de iarnă, 
întreceri de patinaj și jocuri de 
hochei. La Cimpulung Moldove
nesc, ca și in alte localități din 
județul Suceava se fac pregătiri 
pentru tradiționalele Întreceri 
ale Festivalului sporturilor de 
iarnă, care se desfășoară in trei 
etape. Faza pe centre de locali
tăți este programată la 23 ianua
rie, iar finala pe județ va avea 
loc peste opt zile la Cimpulung 
Moldovenesc.

FĂGĂRAȘ. în localitate s-a 
organizat un campionat școlar 
de mim-handbal, reunind 16 e- 
chipe feminine și masculine, 
care au fost repartizate in cite 
două serii. La Încheierea turu
lui. pe primele locuri s-au cla
sat Școala generală nr. 2 și 
Școala generală nr. 1 la fete, 
Liceul ^Radu Negru- și Școala 
generală nr. 5 la băieți- în loca
litate a avut loc și un concurs 
școlar de triatlon, la care s-au 
Întrecut 14 echipe feminine și 
masculine. întrecerea tinerelor 
atlete s-a soldat cu victoria ele
velor de la Școala generală nr. 2 
(prof. Gabriela Dobrin), iar la 
băieți pe primul loc s-a clasat 
echipa Liceului nr. 1 (prof. Do- 
rel Bujor).

ORADEA. în ultimele zile, 
cluburile și sălile de sport din 
Oradea au cunoscut o activitate 
susținută. Un număr mare de 
tineri au participat la concursuri 
de tenis de masă, gimnastică,

șah și jocuri pe echipe, întreceri 
dotate cu trofelul „Cupa 30 De
cembrie44. în același timp, gru
puri de elevi din localitate au 
poposit la Stîna din Vale, unde 
au luat parte la concursuri de 
schi și sanie, făcînd o utilă „re
petiție44 în vederea întrecerilor 
din etapa superioară a „Cupei 
tineretului44, ediția de iarnă.

CLUJ-NAPOCA. Bazinul a- 
coperit din localitate a găzduit, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
competiția de polo „Cupa 30 
Decembrie44, rezervată echipelor 
de juniori. Pe primele două

• Concursuri populare 
de tenis in sală la 
Suceava și Alexandria
• Protagoniștii „Cupei 
Scinteia Tineretului" în 
turnee de iarnă ® Un 
nou patinoar artificial • 
Cu schiurile pe pîrtiile 
de la Stina de Vale • 
Festivalul sporturilor de 
iarnă la Cimpulung Mol

dovenesc

C.J.E.F.S. Teleorman și Liceul 
agricol, prin prof. Eugen Zam- 
șa, un. vechi și pasionat anima
tor al „sportului alb44, au evo
luat tineri sportivi din județele 
Argeș, Dolj, și Teleorman, ofe
rind partide viu disputate. De 
subliniat că majoritatea concu- 
renților s-au numărat printre 
finaliștii pe țară a „Cupei «Scîn- 
teii tineretului»* 4 și care au a- 
rătat bune cunoștințe tehnice. în 
concursul de juniori, pe primul 
loc s-a clasat Marius Pegu 
(Dolj), urmat de Remus Enacfre 
(Argeș), Sorin Delcescu și Ma
rius Diaconescu (Teleorman). 
La seniori, victoria a revenit 
lui Vasile Stoica (Teleorman), 
urmat în clasament de FI. Tă- 
nase (Teleorman), S. Diamandis 
(Dolj) și T. Anghelache (Argeș). 
Trofeul a fost cîștigat de re
prezentanții județului Teleor
man.

PLOIEȘTI. Timp de patru 
zile, la bazinul acoperit din 
Ploiești s-au desfășurat între
cerile de natație pentru „Cupa 
speranțelor44, competiție spor
tivă de masă la care și-au dat 
întîlnire cei mai tineri înotători 
și înotătoare din țară. Revelația 
acestui 
ploieșteană 
care a 
doborît 
duri.

concurs a fost eleva 
Irina Păunescu, 

cîștigat zece probe și a 
același număr de recor-

I. ACȚIUNI SPORTIVE ORGA
NIZATE PENTRU TOATE 
CATEGORIILE DE TINERI

locuri s-au clasat formațiile 
„Voința44 și Școala sportivă din 
localitate. începind de astăzi, în 
sala de sport Armata din Cluj- 
Napoca se va desfășura un con
curs de lupte dotat cu „Cupa 
30 Decembrie44, la care se vor 
întrece tineri din mai multe a- 
sociații sportive.

ALEXANDRIA. Tinerii din 
Alexandria (județul Teleorman) 
au participat, în ultima săptă- 
mină, la interesante concursuri 
de tenis de masă, tenis de cîmp 
pe teren acoperit, șah și jocuri 
pe echipe, organizate în cinstea 
zilei de 30 Decembrie. Con
cursul masculin de tenis de ma
să a avut un final pasionant, 
victoria revenind reprezentantu
lui asociației sportive Metalul, 
Petre Mocanu, iar la fete, pe 
primul loc s-a clasat Rodica Să- 
lăgean.

Simbătă și ieri, în Sala de 
sport a Școlii generale nr. 3 
s-au desfășurat întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a competiției de 
tenis „Cupa 30 Decembrie44. La 
acest concurs, organizat de

t. MIHAI

Populara competiție de----- ~ -------- ceIAȘI. ___________ _ ___
masă „Cupa 30 Decembrie4 
a avut loc la Iași, s-a bucurat 
și anul acesta de interesul unui 
mare număr de tineri. Cei mai 
buni sportivi dintre miile de 
participanți la prima fază a 
competiției au fost prezenți, 
sîmbătă și duminică, la etapa 
municipală. în lipsa zăpezii, au 
avut loc întreceri de tenis de 
masă, șah și popice. După o 
întrecere echilibrată, au fost 
cunoscuți următorii cîștigători: 
tenis de masă — masculin : M. 
Bantaș (C.F.S.) ; feminin : Vio
rica Hamănă (T.C.I.). Sah. mas
culin : V. Țurcanu (întreprin
derea de antibiotice) ; feminin ! 
I. Paulina Luca (T. C. Ind). 
Popice, masculin: P. Crivoi 
(Olimpia) ; feminin : Cornelia 
Carp (întreprinderea de confec
ții). Primilor clasați le-au fost 
oferite din partea organizatori
lor premii și diplome.

VASILE ARHIRE

Foto: VALI TANASOFF
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Vacanța elevilor a debutat cu 
ediția de iarnă a Festivalului 
Sportului școlar bucureștean. 
în sala Floreasca a avut loc 
un amplu program sportiv, 
s-au desfășurat spectaculoase 
întreceri. Imaginile noastre 
— cuprinzind aspecte din 
timpul desfășurării probei de 
„dans cu temă" și al finalei 
liceelor la volei — se vor o 
invitație la organizarea unor 
noi activități sportive in va
canța de iarnă, astfel Incit 
Festivalul să nu rămină doar 

... frumoasă amintire

Ce fac fotbaliștii noștri iarna
Este vorba de juniorul Cristian 
Iordache (17 ani), fiul fostului 
internațional Eugen Iordache. 
Conducătorul tehnic al „ca- 
deților" din Giulești, Bazil 
Marian, ne-a precizat că tinărul 
atacant Cristian Iordache are 
multă vervă de șut și... poftă de 
goluri: in prezent, el este golge
terul juventiștilor Rapidului • 
întrucit rezerva lui Necula Răoiu- 
canu, tinărul portar alexăndrean 
Bunea, continuă să fie indisponi
bil, conducerea tehnică a clubu
lui Sportul studențesc se află in 
căutarea unui goalkeeper. Pen
tru moment, secundul lui Rădu- 
canu este juniorul Lazăr, care a- 
pără și „buturile" juventiștilor 
din Regie.

• După cum am mai anunțat, 
selecționata divizionară de fotbal 
a țâm noastre va efectua, in 
luna februarie, un turneu in 
Franța. Fotbaliștii noștri vor sus- 
țne trei meciuri : la 2 februarie, 
la Bordeaux, ei vor intilni echipa 
reprezentativă a Franței, la 9 
februarie vor juca la Marsilia cu 
o selecționată regională, iar la 16 
februarie vor evolua la Nisa, in 
compania unei combinate locale 
Referindu-se la acest turneu 
Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
Federației române de fotbal, ne 
mărturisea intențiile sale de a 
încerca o serie de noi jucători, 
care: el speră, că vor da deplină 
satisfacție.
• Componența lotului republi

can de juniori s-au arătat mai 
grăbiți deat „seniorii". De a- 
proape opt zile, „cadeții" se pre
gătesc in liniștea Snagovului, 
sub conducerea antrenorilor C. 
Ardeleanu, E. Banciu și dr. M. 
Georgescu. Miine, marți 28 de
cembrie, lotul, alcătuit din 16 
jucători, va pleca in Orientul a- 
propiat, unde va susține 3 me
ciuri, in cadrul unui turneu in
ternațional, pină la 4 ianuarie 
1977. După cum ne-a informat 
antrenorul federal C. Ardeleanu. 
intre 12 și 28 ianuarie, un număr 
de 36 de juniori va participa la 
o tabără de pregătire la Rișnov. 
Apoi,lotul republican va susține 
două meciuri, in deplasare, cu 
echipa de juniori a Turciei, la 29 
ianuarie și 3 februarie, iar la 16 
februarie va juca, tot in depla
sare. cu selecționata ă'e juniori 
a Bulgariei. Urmează un turneu 
in Iran, intre 28 februarie și 4 
martie, după care selecționata de 
juniori se va pregăti pentru pri-

mul meci din preliminariile 
„Turneului U.E.F.A.“, cu repre
zentativa Iugoslaviei, joc progra
mat la Timișoara, duminică 20 
martie, iar partida retur se va 
disputa la 8 aprilie, in localitatea 
iugoslavă Kikinda • Pentru 
noul sezon, antrenorul Ilie Oană 
anunță promovarea unor tinere 
speranțe, care provin din pepi
niera clubului ieșean : atacanții 
Mihai Cernescu (18 ani) și Didi 
Florian (18 ani), golgeterul echi
pei de juniori. De menționat că 
al doilea jucător, Florian (nu
mele de familie), care a fost re
cent selecționat in lotul națio
nal de juniori, poartă numele 
de... Didi, asemenea celebrului 
atacant brazilian • O nouă pro
movare anunță și echipa Rapid. M. LERESCU

Ilie Năstase al treilea în lume
In clasamentul celor mai buni jucători de tenis din lume al 

anului 1976, clasament alcătuit de redacția sportivă a agenției 
France Presse, pe primul loc este situat suedezul Bjorn Borg, 
cîștigător al turneului de la Wimbledon, urmat în ordine de 
Jimmy Connors (S.U.A.), Ilie Năstase (România), Adriano Pa- 
natta (Italia),

Argumentind clasarea lui Ilie Năstase pe locul trei, comen
tatorul agenției France Presse subliniază faptul că tenismanul 
român și-a confirmat și anul acesta înalta sa clasă de joc prin 
rezultate deosebite ; calificarea în finala turneului de la Wim
bledon, semifirialist la Forest Hills, cîștigarea a numeroase 
turnee între care „Cupa Challenge" în Hawaii și grupa B a 
acgleiași competiții în recentul turneu de la Las Vegas.

Gheorghe Cefan și Ilie Floroiu 
în elita atletismului mondial

în tradiționalele sale clasamente atletice mondiale întoc
mite la sfîrșitul fiecărui an de ziarul parizian „L’Equipe44, în 
proba de 3 000 m obstacole îl clasează pe atletul român Gh. 
Cefan pe locul 5 cu timpul de 8’16”2/10. La 10 000 m plat 
Ilie Floroiu ocupă locul 16 din lume, cu timpul de 28’00”.

1. COMPETIȚIA SPORTIVA 
„DACIADA44. Concursuri poli
sportive în cadrul ediției de iar
nă și de vară, cu etape de masă, 
pe localități, județ și din doi în 
doi ani cu finală pe țară, la ra
murile și probele sportive îndră
gite de tineri și stabilite de or
ganizatori în 
regulamentul 
CROSUL TINERETULUI 
ția a X-a. Etapa de masă la ni
velul întreprinderilor, instituții
lor, satelor-comunelor, școlilor, 
facultăților și unităților militare, 
pină la 4 aprilie 1977. Etapa pe 
municipiu, oraș, sector (munici
piul București), centre de co
mună: pînă la 18 aprilie 1977. 
Etapa pe județ și municipiul 
București: pînă la 2 mai 1977. 
Etapa pe țară: București, 8 mai 
1977. 3. TURUL CICLIST AL 
ROMÂNIEI DOTAT CU „CUPA 
INDEPENDENȚEI44. a) Con
cursuri și tururi cicliste ale lo
calităților și județelor: în luna 
aprilie 1977. b) Turul ciclist al 
României dotat cu „Cupa Inde
pendenței": 8—22 mai 1977.
4. CUPA „SCÎNTEII TINERE
TULUI44 LA TENIS DE ClMP. 
Etapa pe asociație sportivă: pină 
la 19 iunie 1977. Etapa pe mu
nicipiu: oraș, centru de comu
nă, sector (municipiul Bucu
rești) : pină la 17 iulie 1977. Eta
pa pe județ (municipiul Bucu
rești): pînă la 28 august 1977. 
Finala pe țară: 5—8 septembrie 
1977, Costinești.

conformitate cu 
competiției. 2.

edi-

II. ACȚIUNI SPORTIVE 
ORGANIZATE PENTRU ELEVI 

(CATEGORIA 14—19 ANI)

1. Concursul de sanie dotat cu 
trofeul „SĂNIUȚA DE AR
GINT44. Etapa pe școală: pînă la 
17 ianuarie 1977. Etapa pe mu
nicipiu, oraș, sector (municipiul 
București), centre de comună: 
pînă la 24 ianuarie 1977. Etapa 
pe județ (municipiul București): 
pînă la 7 februarie 1977. Finala

pe țară: Miercurea Ciuc. 12—13 
februarie 1977. 2. „CUPA IN
DEPENDENȚEI44 LA TENIS DE 
MASA. Etapa pe școală: pină 
la 7 martie 1977. Etapa pe mu
nicipiu. oraș, sector (municipiul 
București), centre de comună: 
pină la 21 martie 1977. Etapa pe 
județ (municipiul București): 
pină la 11 aprilie 1977. Finala pe 
țară: 16—17 aprilie 1977. Oradea. 
3. FESTIVALUL ANSAMBLU
RILOR ȘCOLARE DE GIM
NASTICA RITMICA-MODER- 
NA, DOTAT CU „CUPA INDE
PENDENȚEI44. Etapa pe școală: 
pînă la 28 februarie 1977. Etapa 
pe municipiu, oraș, sector (mu
nicipiul București), centre de 
comună: pină la 14 martie 1977. 
Etapa pe județ (municipiul 
București): pină la 28 martie

COMUNIST, la: SCHI (probe 
alpine și fond). Etapa pe școa
lă: pină la 24 ianuarie 1977. 
Etapa pe municipiu, oraș, sector 
(municipiul București), centru 
de comună: pină la 7 februarie 
1977. Etapa pe județ (municipiul 
București) : pină la 14 februarie 
1977. Finala pe țară: 19—20 fe
bruarie 1977, Păltiniș.

III. ACȚIUNI SPORTIVE 
ORGANIZATE PENTRU 
TINERII DE LA SATE

NAȚIO- 
TR1NTA.

1. CAMPIONATUL 
NAL SĂTESC DE 
Etapa pe asociație sportivă: pină 
la 1 octombrie 1977. Etapa pe 
centru de comună: pină la 14 
noiembrie 1977. Etapa pe județ: 
pină la 28 noiembrie 1977. Fi-

deț: pină la 15 august 1977. Eta
pa interjudețeană (pe zone): 
Piatra Neamț. Focșani, Brăila, 
Miercurea-Ciuc. Sibiu. Satu- 
Mare. Reșița și Tg. Jiu, 26—27 
august 1977. Finala pe țară: 
2—4 septembrie 1977. Tg. Mureș; 
c) HANDBAL (fete). Etapa pe 
asociație sportivă: pină la 11 iu
lie 1977. Etapa pe centre de co
mună: pină la 1 august 1977. 
Etapa pe județ: pină la 23 au
gust 1977. Etapa interjudețeană 
(pe zone): Piatra Neamț, Foc
șani, Brăila. Miercurea-Ciuc, Si
biu, Satu-Mare, Reșița și Tg. 
Jiu, 26—27 august 1977. Finala 
pe țară: 9—11 septembrie 1977, 
Costinești; d) OINĂ. Etapa pe 
asociație sportivă: 4 iulie 1977. 
Etapa pe centre de comună: 11 
iulie 1977. Etapa pe județ: 8 au-

iunie 1977. Etapa pe județ: pină 
la 31 august 1977. Finala pe 
țară: 10—11 decembrie 1977, Dro- 
beta-Tumu Severin.

IV. CAMPIONATUL 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE

a) PENTRU ELEVI: ..CAM
PIONATUL ȘCOLII* 4 : 15 sep
tembrie 1976—15 iulie 1977 (la 
toate sporturile care se practică 
în școală); b) PENTRU MEDIUL 
RURAL: „CAMPIONATUL CO
MUNAL44: 1 ianuarie—31 decem
brie 1977.

V. COMPLEXUL 
POLISPORTIV „SPORT 

ȘI SĂNĂTATE44
Pentru toate categoriile de 

neri: concursuri și activități 
sportive, organizate pe

Uniunea Generală a Sindicate
lor din România în organizarea 
următoarelor acțiuni: a) Crosul 
tinerilor muncitori, b) Crosul 
tipografilor, c) Cupele pe ramuri 
de producție (constructorului, 
textilistei, metalurgistului, mi
nerului etc.), d) Cupa U.G.S.R. 
la diferite discipline sportive.

IX. ACȚIUNI SPORTIV- 
APLICATIVE ORGANIZATE 

PENTRU TOATE 
CATEGORIILE DE TINERI

ti

par-

meridian

Calendarul competițiilor și activităților 
sportive de masă organizate de Uniunea

Tineretului Comunist în anul
1977. Finala pe țară: 10—11 apri
lie 1977. Baia Mare. 4. CON
CURSUL DE ATLETISM „PEN
TATLONUL ATLETIC ȘCO
LAR44. Etapa pe școală: pină la 
9 mai 1977. Etapa pe municipiu, 
oraș, sector (municipiul Bucu
rești), centru de comună: pînă 
la 6 iunie 1977. Etapa pe județ 
(municipiul București): pînă la 
27 iunie 1977. Finala pe țară: 
16—17 iulie 1977, Arad. 5. „CON
CURSUL DE ȘTAFETE AL
ELEVILOR44. Etapa pe școală: 
pînă la 9 mai 1977. Etapa pe 
municipiu, oraș, sector (munici
piul București), centru de comu
nă: pînă la 6 iunie 1977. Etapa 
pe județ (municipiul București): 
pină la 27 iunie 1977. Finala pe 
țară: 16—17 iulie 1977, Arad. 6. 
CUPA UNIUNII TINERETULUI

nala pe țară: 3—4 decembrie 
1977. Iași. 2. „CUPA INDEPEN
DENȚEI44 LA TENIS DE MASA. 
Etapa pe asociație sportivă: pină 
la 7 martie 1977. Etapa pe cen
tru de comună: pină la 21 mar
tie 1977. Etapa pe județ: pină 
la 11 aprilie 1977. Finala pe țară: 
16—17 aprilie 1977. Oradea. 3. 
CUPA UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST la: a) SCHI (alpin 
și fond). Etapa pe asociație spor
tivă: pină la 24 ianuarie 1977. 
Etapa pe
pînă la 7 februarie 1977. Etapa 
pe județ: pină la 14 februarie 
1977. Finala pe țară: 21—23 fe
bruarie 1977, Păltiniș; b) FOT
BAL. Etapa pe asociație spor
tivă: pînă la 1 iulie 1977. Eta
pa pe centre de comună: pină 
la 1 august 1977. Etapa pe ju-

centru de comună:

gust 1977. Etapa interjudețeană 
(pe zone): Iași, Vaslui. Galați, 
Teleorman, Brașov, Cluj-Napo- 
ca. Craiova. Zalău. 13—14 august 
1977. Finala pe țară: 19—21 ay- 
gust 1977. Gura Humorului. 4. 
CONCURSURI ORGANIZATE 
DE U.N.C.A.P. ÎMPREUNĂ CU 
C.C. AL U.T.C. ȘI C.N.E.F.S. a) 
Concursul național sătesc de 
lupte greco-romane. Etapa pe 
asociație sportivă: pînă la 8 mai 
1977. Etapa pe județ: pină la 12 
iunie 1977. Etapa pe zonă: 23— 
24 iulie 1977. Finala pe țară: 
26—28 august 1977, Galați; b)
Cupa U.N.C.A.P. la oină. Fina
la pe țară: 2—4 septembrie 1977, 
Alba Iulia; c) Concursul națio
nal sătesc de popice dotat cu 
„Cupa ' U.N.C.A.P.44. Etapa pe 
asociație sportivă: pină la 30

1977
tre-cursul întregului an pentru 

cerea normelor prevăzute în re
gulament.
VI. GIMNASTICA ZILNICĂ 

ȘCOLI ȘI INTERNATE
Pentru elevi — prevăzută 

durata întregului an școlar.
VII. DESCHIDEREA ȘI 
ÎNCHIDEREA ANULUI

SPORTIV ȘCOLAR
La datele stabilite de organi

zatori împreună cu activitatea 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

VIII. PENTRU TINERII 
DIN ÎNTREPRINDERI

ȘI INSTITUȚII
Comitetul Central al Uniunii 

Tineretului Comunist va sprijini

ÎN

pe

A. ORIENTARE SPORTIVA 
(TURISTICA). Etapa de masă: 
pînă la 15 mai 1977. Etapa pe 
municipiu, oraș, sector (munici
piul București), centre de comu
nă: pină la 12 iunie 1977. Etapa 
pe județ (municipiul București): 
pînă la 17 iulie 1977. Etapa fi
nală: (in vacanța de vară) în 
cadrul unei tabere de profil — 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei — Cîmou- 
lung-Moldovenesc. B. „CUPA 
UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST" LA TIR. Etapa de 
masă: in cadrul centrelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, odată cu exe
cutarea ședinței de tragere. Eta
pa pe județ (municipiul Bucu
rești) : pînă la 17 iulie 1977. 
Etapa finală: în vacanța de
vară. în cadrul unei tabere de 
profil — de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, 
Drobeta-Turnu Severin. C. 
„CUPA TINERELOR SPERAN
ȚE" LA MODELISM. Etapa de 
masă: pînă la 15 mai 1977. Eta
pa pe județ: pînă la 17 iulie 
1977. Etapa finală: în vacanța 
de vară, în cadrul unei tabere 
de profil — de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei — Sibiu. D. COMPLEXUL 
APLICATIV „PENTRU APĂ
RAREA PATRIEI". Etapa de 
masă: pînă la 12 aprilie 1977. 
Etapa pe județ: pînă la 2 mai 
1977. Etapa finală: 6—8 mai 1977, 
București.

• DUPĂ O ZI DE REPAUS, 
astăzi se dispută la Sinaia me
ciul de baraj pentru desemnarea 
campioanei republicane de șah 
pe anul 1976, între maestrele in
ternaționale Elisabeta Polihro- 
niade și Suzana Makai.

In cursul dimineții va fi re
luată partida a doua, întreruptă 
simbătă la mutarea a 42-a, iar 
după-amiază este programată 
partida a treia a meciului.

In prezent scorul este favora
bil cu 1—0 Suzanei Makai.

• ÎN CADRUL BALCANIA
DEI FEMININE DE BASCHET, 
competiție care se desfășoară în 
orașul bulgar Pernik, echipa 
României a învins cu scorul de 
83—72 (34—40) selecționata se
cundă a Bulgariei și a pierdut 
cu scorul de 88—97 (44—45) me
ciul susținut cu reprezentativa 
Iugoslaviei.

• PATINOARUL „23 AU- 
GUST" găzduiește începind de 
astăzi competiția de hochei pe 
gheață „Trofeul București44, la 
care vor participa formațiile 
fruntașe ale Capitalei.

Iată programul meciurilor î 
luni 27 decembrie, de Ia ora 
12,00 : Steaua — Sportul Stu
dențesc A.S.E. ; marți 28 de
cembrie. de la ora 18,00 : Dina
mo — Steaua ; miercuri 29 de
cembrie : Sportul Studențesc 
A.S.E. — Dinamo.

• MECIURILE DISPUTATE 
în cea de-a 3-a zi a campio
natului mondial de hochei pen
tru tineret, ce se desfășoară la 
Banska Bystrica (Cehoslovacia), 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Cehoslovacia — Canada 
4—4 (1—1, 2—1, 1—2); U.R.S.S. — 
Polonia 10—1 (3—0, 3—1, 4—0) ; 
Finlanda — R. F. Germania 4—1 
(3—1, 1—0, 0—0). în clasament 
conduce echipa U.R.S.S., cu 4 
puncte, urmată de Finlanda — 
4 puncte, Canada — 3 puncte, 
S.U.A. w 2 puncte etc.



încheierea vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleifawi
□
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Realități social- 
economice din țările 

în curs de dezvoltare

La Palatul Victoriei a avut 
loc, duminică dimineață, cere
monia semnării documentelor 
de cooperare româno-siriene.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Si
riene, tovarășul Abdel Rahman 
Khleifawi, au semnat Protocolul 
privind cooperarea economică, 
tehnico-științifică și schimburile 
comerciale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Arabă Siriană.

în continuare, au fost semna
te următoarele documente :

• Programul comun de mă
suri pentru realizarea acțiunilor 
de cooperare româno-siriene ;

• Aide-memoire-ul cu privire 
la sesiunea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-siriene ;

• Protocolul privind schimbu
rile comerciale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană pe anul 197" ;

• Protocolul cu privire la ex
tinderea perioadei de utilizare a 
creditului comercial pină la 
31 decembrie 1977 ;

• Contractul pentru execu
tarea de către partea română de 
lucrări auxiliare Ia instalația de 
triplusuperfosfat Homs ;

• Contractul pentru livrarea 
din Republica Socialistă Româ
nia a unei instalații de uscare 
a fosfaților ;

• Contractul pentru livrarea 
de fosfați din Republica Arabă 
Siriană.

A fost, de asemenea, adoptat 
Comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România a 
tovarășului Abdel Rahman 
Khleifawi, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene.

în alocuțiunea rostită la ce
remonia semnării documentelor, 
tovarășul Manea Mănescu a 
spus : Avem convingerea că do
cumentele pe care le-am sem
nat astăzi reprezintă incă_ o 
concretizare a hotăririlor și în

țelegerilor adoptate de conducă
torii noștri, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, tovarășul Hafez Al 
Assad. Am constatat încă o dată 
trăinicia legăturilor care ne u- 
nesc și dorința comună de a le 
aprofunda in interesul reciproc 
al celor două popoare, al pro
gresului și păcii in lume.

Râspunzînd. tovarășul Abdel 
Rahman Khleifawi a menționat: 
Vizita noastră, deși scurtă, a 
fost fructuoasă, ea ne-a permis 
să luăm cunoștință in mod di
rect de progresele inregistrate 
de poporal român pe calea dez
voltării și progresului, să cu
noaștem in mod direct efortu
rile pe care le depuneți pentru 
îndeplinirea și executarea pro
gramelor de dezvoltare. Pe de 
altă parte, această vizita ne-a 
dat posibilitatea să cunoaștem 
direct poporul român prieten, 
acest popor activ și harnic.

★

în cursul aceleiași zile, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Siriene, 
tovarășul Abdel Rahman Khlei
fawi. și-a incheiat vizita oficia
lă de prietenie efectuată in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. oaspetele a fort salutat 
de primul ministru al guvernu
lui. tovarășul Manea Mănescu. 
de tovarășii Emil Drăgănwcu. 
Ion Pățan. Angelo Micnlescxț 
viceprim-miniștri ai guvernului, 
loan Avram. Bujor Ahr-âșan. 
Vasile Bumbăcea, Nicolae Ni- 
colaescu. miniștri. Comei Pa
coste. adjunct al ministmhn a- 
facerilor externe, și Ion St. Ioe. 
secretarul Consiliului de Mi
niștri.

Au fort prezenți Emiban 
Manciur. amb-âsadrrrl Rttnărâe: 
la Ha may, și Walzd Al-Mo»- 
lem. ambasadorul Seriei la 
București. Erau de față amba
sadorii țârilor arabe la Racu- 
rești.

Opinia publică internațională cere

Libertate pentru tovarășul
Santiago Carrillo și ceilalți

militanți ai P. C. din Spania!
MADRID. în numeroase ora

șe din Spania. duminică au a- 
vut loc noi demonstrații de 
protest împotriva ares:ârii se
cretarului general al P.C. din 
Spania. Santiago Carrillo, și a 
altor conducători ai partidului. 

. Demonstranții au cerut elibe
rarea conducătorilor partidului 
comunist și tuturor dețin utiJoc 
politici, precum și aeor_3rea 
dreptului de întoarcere in pa
trie a tuturor spaniolilor care 
au emigrat din țară din rațiuni 
politice.

★ ★

Procurați-vă neinb'rziat 
o carte care se epuizează rapid : 

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA**  1977 
• Un sumar bogat și variat, o prezentare 

grafică aleasă, ă Pentru toate wrste.e, pentru 
toate gusturile. • 448 de pagini bogat ilus
trate.

Brăila: simpozioane și expuneri 
pe temele sistematizării 

si recensămîntului

Minister pentru 
Problemele Tineretului 

in Venezuela

în toate comunele 
județului Brăila au 
avut loc. duminică, 
simpozioane și expu
neri pe temele „Cu- 
noașterea si apli- 
carea legii sistemati- 
zării" si „Obligațiile 
ce revin cetățenilor 
in momentul efec

tuării recensămintu- 
luiri Cu acest prilej, 
brigăzile artistice de 
propagandă de la în
treprinderea de uti
laj greu „Progresul^. 
„Șantierul naval". 
Combinatul de celu
loză. hirtie și fibre 
artificiale. Combina
tul de prelucrarea

lemnului. întreprin
derea de confecții Si 
din alte unități brăi- 
lene. au susținut 
programe in coroa
nele Bărâgar.u. Gră
diștea. Roșiori. Stân- 
cuța. Sătești. V'.=u 
și Victoria.

(Agerpres)

PENTRU TIMPUL DV. LIBER

țgffnema
LUNI, Z7 DECEMBRIE

DIN NOU... DISNEY: Scala (o- 
rele 9,45: 11.30); la ora 2) — gala 
filmului românesc : SERENADA 
PENTRU ETAJUL XII.

SERENADA PENTRU ETAJUL 
XII : Eforie (orele 9,15: 11,30; 13.45; 
16: 18,15; 20.3U); Modem (orele I; 
11,15; 13.30; 16: 18.15; 20.30).

100 DE ZILE DUPĂ COPILĂRIE: 
Victoria (orele 9; 11.15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ALICE NU MAI LOCUIEȘTE 
AICI : Festival (orele 9: 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20.30); Favorit (O- 
rele 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30); 
la ora 9,15 — program de vacanța.

ROȘCOVANUL : Capitol (orele 
9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15: 20,30); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15); Flamura (orele 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); la ora 9 — 
program de vacanță.

O FEREASTRA SPRE CER : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,36; 16; 
18,15: 20,30); Melodia (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30); Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
.20,30).

COLUMNA : Central (orele 9,30; 
12.30; 16; 19,15).

ȘATRA : Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CEI PATRU. MUȘCHETARI : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI ! 
Gloria (orele 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); la ora 9 — program de va
canță ; Volga (orele 9; 11,15;; 13,30; 
15,45; 18; 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

MICUL INDIAN : Doina (orele 
13; 15,15; 17,30; 20); La orele 9,30; 
11,1,5 — program de desene ani
mate.

FACEREA LUMII: Timpuri Noi 
(orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

MEREU ALĂTURI DE TINE : 
Feroviar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30)

A TREIA ÎNCERCARE : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

FRĂȚIORUL : Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.20).

BUNICUL ȘI*  DOI DELINC
VENT! MINORI : Bucegi (orele 
16; 18; 20).

PAMINT NATAL : Grivița (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

DOSARUL GERICAROV : Dru
mul Sâni (orele 15,30; 18: 20,15).

FIECARE MOARE SINGUR, : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.15).

PREMIERA : Giulești (orele
15,30: 17,45; 20); Viitorul (orele 16; 
18: 20).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND : Unirea (orele 15,30; 17,45; 
20).

OSÎNDA : Floreasea (orele 15,30; 
18; 20,15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

APAȘH : Ferentari (orele 15JB; 
U: 2S.15). ____

ÎNTOARCEREA „PA.VTERil*  
ROZ : Cotrocem (orele 12; 14-JS; 
li; lSJt) : la ora Ml — program 
de vacanță.

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : Mo
șilor (orele lâjl; 11; 28.15).

PÂM1NT NATAL : M;onța (ore
le S; 11JS: 14; 1SJI: IV).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE : Munca (orele 15.45; 19).

PE VECI AL TAU : Pacea (ore
le 15 Jl; 17.45; 21).

LUMINA PE COLINE : Flacăra 
(orele 16; 18; 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA : Cringași (orele 17).

OAMENI RESPECTABILI: Popu
lar (orele 15.45; 18; 20).

T AN ASE SCATIU: Cosmos (O- 
rele 1530; 19).

EXPEDIȚIE DISPĂRUTĂ: Arta 
(orele 13: 16; 19).

TREI SCRISORI SECRETE : VI- 
tan (orele 16; 18: 20).

JURNALUL UNUI DIRECTOR 
DE ȘCOALA : Rahova (orele 16; 
18: 20).

SCLAVA IUBIRII : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

tttv
PROGRAMUL I

16,00 Emisiune în limbă maghia
ră. 19,00 Teleglob: Nepal. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Via
ța economică. 20,55 Roman-foile- 
ton : „Cesar Birotteau". Episo
dul II. 21,55 înflorești pâmînt al 
bucuriei — cîntece dedicate Repu
blicii și Partidului. 22,45 Telejur
nal.
PROGRAMUL H

17,00 Telex. 17,05 Marele și micul 
ecran. 19,05 Publicitate. 19,10 Un 
mare geograf : Simion Mehedinți. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copii : 
„Blindul Ben". 20,25 Scriitorul și 
epoca sa. 20,55 Muzică ușoară. 21,15 
Telex. 21,20 Din istoria științei și 
tehnicii românești. 21,45 Concertul 
capodoperelor.

Opera Română: în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei": SEARA DE LIEDURI
ROMANEȘTI — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie: EXCURSIA A.T.M. 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria): FATA BABEI ȘI 
FATA MOȘNEAGULUI — ora 18; 
Teatrul Mic: VARA TRECUTA LA 
CIULIMSK — ora 19,30.

ale clasei 
„Această 

el — este 
îndreptat 

partidului

Noi acțiuni provocatoare ale regimului
rhodesian împotriva Mozambicului

★
Gimenez și Jaime Sartoris au 
fost aleși ca avocați ai secreta
rului general al Partidului Co
munist din Spania.

Ieri, avocatul Ruiz Gimenex 
l-a vizitat pe Santiago Carrilio. 
la închisoarea Carabar.cheL

Regimul rasist din Rhodesia 
conlifmi acțiunile sale provoca
toare împotriva Republicii Popu
lare Mozambic. Un grup de de
sant. lansat de rasiști cu aju
torul elicopteretor, a încercat să 
comită o acțiune de diversiune 
pe calea ferată care trece in a- 
pT5c:erea frontiere: spre inte- 
riocul târin Datorită vigilenței 
cetttenflor și acțiunilor energi
ce ale comandamentului unitâ- 
t.jx —iLtore. intențiile diver- 
«Xrtiștijor au fort dejucate.

Aceasta este a doua încercare 
a rasiștilor de a comite diver- 
s.uni pe căile de comunicații 
ale Mozambicului. avind ca 
scop principal demoralizarea 
populați?: și dezorganizarea
viepi economice a țării.

____  $i 
in cartierele mărginașe ale capi
talei și s-au extins și spre gra
nița cu R.S.A., care era consi
derată de autorități ca o regiu
ne „sigură".

Pentru a face față situației. 
Ian Smith a recurs la mobiliza
rea unor contingente de rezer
viști și la angajarea unui nu
măr suplimentar de mercenari. 
Au fost înființate detașamente 
speciale de luptă împotriva par
tizanilor. Măsurile speciale 
au adus 
regimului

acțiuni s-au semnalat recent

R.S.F. IUGOSLAVIA. O ima
gine din Skopje, oraș modern, 
aflat in plina dezvoltare și 
aproape în întregime nou. Cu 
420 000 de locuitori, Skopje 
deține in prezent locul al trei
lea intre orașele iugoslave — 

după Belgrad și Zagreb

nu 
însă siguranța dorită 
de la Salisbury.

★
mesaj adresat Orga- 

Unității Africane de 
Moha-

Pa^k::: desfășoară, in pre
sent. acțiuni împotriva au tori- 

rasiste in majoritatea 
rzz'.z.-z'.cr din Rhodesia. După 
ran se cunoaște chiar la Salis
bury. asa-numitele ..zone ope- 
raiwnale- cuprind două treimi 

teritoriul țării. Asemenea

□ pop-iariei tokyote 
*©ca-e rua-e o!e ©cmentfor muncii
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Naționalizări 
în Camerun

-ke in zona recentului cutre-

Guvernul Camerunului a adop
tat ho țări re a de a naționaliza 
plantațiile de ceai din zona 
Nkamba. Plantațiile, care însu
mează peste 600 de hectare, ur
mează să treacă, incepind de la 
1 ianuarie 1977. din proprietatea 
unei companii britanice, in ad
ministrarea unei corporații de 
stat cameruneze. In hotârirea 
privind naționalizarea se arată 
că activitatea desfășurată de 
conducerea companiei 
era contrară intereselor 
sului economic al țării.

străine 
progre-

NOUA 
deschis

• AGENȚIA CHINA 
anunță că la Pekin s-a 
o expoziție de fotografii consa
crată memoriei președintelui 
Mao Tzedun. Imaginile expuse 
prezintă aspecte din viața lui 
Mao Tzedun. ale doliului pro
vocat de încetarea sa din viață.

Convorbiri 
irano-pakistaneze

Primul ministru al Pakistanu
lui. Zulfikar Aii Bhutto, a sosit 
duminică la Teheran intr-o vi
zită oficială de două zile — a- 
nunță agenția Reuter.

Premierul pakistanez va fi 
primit de șahinșahul Iranului. 
Mohammad Reza Pahlavi Arys- 
mehr, — prilej pentru a fi e- 
vocate stadiul actual al relații
lor bilaterale și modalitățile de 
promovare a cooperării economi
ce și comerciale. Este a treia 
vizită pe care premierul Bhutto 
o întreprinde, in acest an, in 
Iran.

,e

ale

Arestări in Rhodesia
Peste opt sute de muncitori 

de la transporturile publice din 
Salisbury au fort arestați ca ur
mare a mișcării greviste pe care 
au declanșa’.-o vineri — infor
mează agenția France Presse.

Prelungirea stării 
de urgență in Peru

Printr-un decret, in Peru, 
starea de urgență, in vigoare de 
la 1 iulie a.c„ a fort prelungită 
pe o nouă perioadă de 30 de 
zile.

într-un 
irizației 
președintele Somaliei, 
med Siad Barre, se relevă că 
Somalia adresează un nou apel 
către statele membre ale O.U.A. 
de a depune maximum de efor
turi pentru convocarea unei se
siuni extraordinare a organiza
ției. Sesiunea ar urma să exa
mineze situația actuală de pe 
continent și să elaboreze mă
suri de natură să contribuie la 
eliminarea amenințării pe care 
o prezintă regimurile rasiste 
pentru poporul Zimbabwe și 
pentru securitatea tuturor țări
lor continentului.

• IN PRIMELE 11 LUNI ale 
anului în curs, deficitul comer
cial al Franței s-a ridicat la 
19,27 miliarde franci. în a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
Franța înregistrase un excedent 
de 6,3 miliarde franci.

Ministrul francez al comerțu
lui, Andre Rossi, a declarat că 
efectele secetei îndelungate re
simțite de Franța atîrnă încă 
greu în situația comerțului exte
rior al țării, explicînd aproxima
tiv jumătate din deficitul lunii 
noiembrie (care a fost de 3,8 
miliarde franci).

ORIENTUL

Băncile mexicane au fost 
I autonzete si efectueze tran- 
I cccții ra dolari după un in
terval de o lună in care ac- 
rivttițsle de acest gen au fost 
suspendate — informează a- 
genția Prensa Latina.

La Ciudad de Mexico se 
apreciază că această decizie 
demonstrează încrederea gu
vernului in eficiența măsuri
lor care au dus la depășirea 
problemelor de ordin finan
ciar ce au determinat flota- 
rea liberi a pesoului mexi
can. Se estimează, de aseme
nea, că flatarea monedei na
ționale va lua sfirșit in 60 
de zile, cind va fi fixată o 
rată stabilă de schimb, si
tuată in limita de 20—21 pe
sos per dolar.

• IN NOAPTEA de simbătă 
spre duminică, in Anatolia 
est s-au produs noi mișcări

Fibre de cărbune mai rezistente ca... oțelul!
La fabrica polone

ză de electrozi din 
cărbune din Begonice 
este pusă la punct 
producția unor fibre 
de cărbune mai re
zistente decit oțelul. 
Ele vor fi folosite in 
producerea 
mitelor 
combinate,
la realizarea diversc-

așa-nu- 
materiale 

utilizate

lor mașini și meca
nisme, precum și in 
alte scopuri.

Materialele avînd 
Ia bază fibre de căr
bune vor permite re
ducerea greutății și 
sporirea rezistenței la 
uzură și solicitări 
mecanice a unor pie
se ale elicopterelor și 
diferitelor tipuri de

de 
te-

turbine, precum și a 
unor articole pentru 
practicarea sporturi
lor ca rachetele pen
tru tenis, schiurile, 
diversele ambarca
țiuni și altele. Se 
consideră, totodată, 
că fibrele de căr
bune își vor dovedi 
utilitatea și în in
dustria construcțiilor.

Legături aeriene directe 
intre Amman, Damasc 

ți New York
Iordania. Siria și Statele U- 

nire au incheiat un acord care 
prevede realizarea unei legături 
aeriene directe intre capitalele 
celor două țări arabe și New 
York, a anunțat la Amman un 
purtător de cuvint guvernamen
tal iordanian. Companiile ae
riene iordaniană și siriană, a 
precizat purtătorul de cuvint. 
vor efectua două zboruri săptă- 
minal intre Amman. Damasc și 
New York și vor utiliza pe a- 
ceste rute aparate de tip ..Boe
ing 747 — Jumbo Jet“.

Erupția vulcanului 
Nyamlagira

Pe continentul african a con
tinuat erupția vulcanului Nyam
lagira, aflat in apropierea ora
șului zairez Goma, pe malul 
nordic al lacului Kiwu. Deocam
dată, lava incandescentă care se 
scurge pe versanții sud-vestici 
ai masivului Wirunga nu ame
nință așezările din regiune.

• LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
în Libia a lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, a fost 
semnată Declarația bulgaro-li- 
biană, care, intre altele, consem
nează dorința celor două părți 
de a dezvolta relațiile reciproce 
pe multiple planuri și hotărîrea 
de a depune toate eforturile 
pentru asigurarea păcii, secu
rității și destinderii internațio
nale.

[PE SCURT® pe SCURT» PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

BALANȚĂ COMERCIALA 
EXCEDENTARA IN INDIA
Pentru prima oară în ul

timii ani, India a înregis
trat în acest an o balanță 
comercială excedentară. In 
primele șapte luni ale anu
lui financiar, exporturile in
diene au crescut cu 34 la 
sută, în timp ce importurile 
s-au redus cu 10 la sută. Ca 
urmare, India a avut în a- 
cest interval un excedent co
mercial de ordinul a 750 mi
lioane rupii, experții antici- 
Pînd că la nivelul întregului 
an financiar excedentul ar 
putea ajunge Ia 45 000 mili
oane rupii.
DEZVOLTAREA REȚELEI DE 

TRANSFORT ÎN NIGER
Guvernul nipon a hotărît 

să acorde Nigerului un îm
prumut în valoare de 3S0 
milioane yeni (1,26 milioane 
dolari) în cadrul unui pro
gram de urgență pentru ex
tinderea capacităților de 
transport ale acestei țări — 
a anunțat Ministerul de Ex
terne al Japoniei. Dezvolta
rea rețelei de transporturi a 
Nigerului, arată agenția A- 
ssociated Press, este nece
sară pentru aducerea în a-; 
ceasta țară a unor cantități 
mari de alimente stocate în 
prezent in porturile țărilor 
vecine. Nigerul, care este o 
țară anclavată, a fost afec
tat în ultimii ani de o puter
nică secetă, ceea ce a deter
minat recurgerea Ia impor
turi de alimente și la asis
tență in bunuri alimentare 
din partea unor state și or
ganizații internaționale. Po
trivit aceleiași surse, în pre
zent capacitatea rețelei na
ționale de transporturi nu 
permite aducerea în țară a 
acestor alimente.
JAMAICA VA CONSTRUI 234 

DE MICRO-BARAJE
Fondul de dezvoltare al Co

munității Economice (vest)- 
Europene va acorda Republi
cii Jamaica un împrumut de 
2,7 milioane dolari jamaicani. 
El este destinat cumpărării 
de materiale pentru construc
ția de micro-baraje.

Jamaica prevede construi
rea în patru ani a 234 mi
cro-baraje.

APROPIAT
® Cîteva incidente pe un fond general de calm în 
Liban ® Premierul libanez sosește azi la Cairo

® Ședința Comitetului Executiv al O.E.P.
în Liban situația se menține, 

în ansamblu, calmă, iar guver
nul. in frunte cu primul minis
tru Boss, după ce a obținut vo-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

C.E.E. este confruntată 
cu numeroase dificultăți
Un articol din ziarul britanic „Financial Times"

Sub titlul „C.E.E. este confruntată cu numeroase dificul
tăți’*.  cotidianul britanic „Financial Times1' publică un amplu 
articol, afirmînd. intre altele, că planul Tindemans privind 
crearea pină in 1980 a unei uniuni economice și monetare a 
C.E.E. a fost pe tăcute îngropat, fără măcar să se bucure 
de o dezbatere serioasă. Atacind propunerile primului minis-, 
tru belgian, nici un alt conducător nu a prezentat măcar o 
singură alternativă viabilă. „Planul Duisenberg" pentru relan
sare economică și cooperare monetară pare să fi suferit o 
soartă similară. După entuziasmul vizionar al anilor ’50 și 
succesele economice ale anilor '60, Piața comună pare, pur 
și simplu, să-și fi pierdut din avint — și nici unul dintre 
principalii săi membri, poate cu excepția Franței, nu pare 
să fie interesat de acest lucru.

Majoritatea dintre ei, firește, sint preocupați mai mult ca 
oricind de propriile probleme. Marea Britanie înfruntă una 
dintre cele mai grave crize economice din istoria sa, iar 
Piața comună ca atare nu-i este de mare folos. Italia, in 
afară de problemele sale economice, oscilează pe marginea 
unei profunde schimbări politice. In Franța, in afara nece
sității rezolvării unor probleme de ordin economic, au apărut 
mutații sensibile pe scena politică.

Lui Gaston Thorn, primul ministru al Luxemburgului, i se 
pun probleme specifice printre cei mari din C.E.E. Cu toate 
acestea, pină acum el nu a avansat planul in vederea for
mării in interiorul C.E.E. a unei minorități dizidente a țărilor 
mai mici care să protesteze fățiș atunci cind partenerii lor 
mai mari se opun aplicării in practică a unor hotăriri.

Intrarea, in perspectivă, a unor noi membri in Piața co
mună nu poate decit să sporească divergențele economice ale 
comunității, divergențele considerate acum in mare măsură a 
fi principala barieră in calea unei mai largi integrări eco
nomice și politice. Chiar in comunitatea „celor riouă“ pră
pastia continuă să se adincească. La Bruxelles, mulți cred 
că in cazul aderării, de pildă, a Spaniei, efortul reclamat pen
tru realizarea unei politici agricole comune, una dintre prin
cipalele forțe motrice ale integrării in anii ’60, se va dovedi 
prea mare pentru posibilitățile fiecăruia in parte și ale tu
turor in cadrul comunității.

In încheiere, „Financial Times" iși pune întrebarea : dacă 
Pieței comune ii este atit de greu să ia hotăriri cu 9 mem
bri, cum va reuși ea să facă acest lucru cu mai mulți ?

tul de încredere al parlamentu
lui. a trecut la îndeplinirea a- 
tribuțiilor sale.

Totodată, continuă pregătirile 
pentru preluarea armamentului 
greu de la părțile care s-au 
aflat în conflict.

Cu toate acestea, < 
semnalează agenția 
Presse, citind agenția 
în sudul Libanului a 
un schimb de focuri, 
menea, agențiile de presă trans
mit că la Beirut a fost ucis Ab
del Wahab Al-Tayeb, unul din 
conducătorii organizației pales
tiniene „Frontul refuzului". 
Pînă în prezent ucigașul nu a 
fost identificat.

după cum 
France 

„Wafa“, 
i avut loc 
. De ase-

Premîerul libanez Selim Al 
Hoss va sosi luni la Cairo, unde 
va fi primit de președintele E- 
giptului, Anwar El Sadat, și va 
conferi cu o serie de oficialități 
guvernamentale egiptene. Dialo
gul va fi axat asupra ultimelor 
evoluții ale situației din Liban 
și a altor chestiuni de interes 
comun, a precizat vicepremierul 
și ministrul egiptean de exter
ne, Ismail Fahmy.

La Damasc a avut Ioc sîmbă- 
tă seara o ședință a Comitetu
lui Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Șe
dința, condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului. Execu
tiv al O.E.P., a fost conșacrată 
evoluției situației în Orientul 
Mijlociu și situației poporului 
palestinian, relatează agenția 
France Presse.

★
Yasser Arafat a avut dumi

nică o întrevedere cu șeful sta
tului sirian, Hafez Al-Assad.

Consiliul Executiv al organis
mului miniștrilor arabi ai sănă
tății se va întruni luni, în ca
pitala kuweitiană, într-o nouă 
sesiune de lucru consacrată e- 
xaminării programului de ajutor 
sanitar și medical ce urmează 
să fie acordat Libanului. Va fi 
luată, de asemenea, în discuție 
participarea fiecărui stat arab la 
acest program.

Felicitările de Anul Nou au ars
Un puternic incendiu a distrus 14 clădiri, 

intre care un oficiu poștal, in apropiere de lo
calitatea japoneză Hakodate. Potrivit surselor 
polițienești, nu au fost inregistrate victime, 
dar focul a mistuit aproximativ o sută de mii 
de ” ’ * ......... - - -cărți poștale cu felicitări de Anul nou.

I

ț

*

Date despre clima Terrei 
in ultimii... 50 000 de ani

Două sonde, cu o adincime de circa 950 metri 
fiecare, forate in perimetrul stației științifice 
sovietice „Vostok" de pe continentul antarctic, 
au permis să se obțină mostre de gheață ce 
au slujit la determinarea unor modificări în 
clima terestră, survenite in perioada ultimilor 
50 000 de ani. S-a constatat, astfel, că în cele 
50 de milenii, principalul eveniment climateric 
l-a constituit o încălzire bruscă a climei de
clanșate cu 15 000 de ani in urmă și încheiată 
după trecerea a circa 3 000 de ani. Compararea 
acestor date, obținute recent in Antarctida, cu 
cele stabilite în Groenlanda, a dus la concluzia 
că, in ultimii 50 000 de ani, principalele modi
ficări ale climei au avut loc concomitent in 
ambele emisfere ale Terrei.

Plonjon de la 72 de metri
După ce a sărit de la o înălțime de 72 

metri de pe podul dintre Rio de Janeiro 
localitatea învecinată Niteroi, Cleaci Torres 
Sa, candidat la sinucidere, a constatat că... ține 
la viață și a început să lupte pentru ea. Deși 
căderea îi provocase o serie de fracturi și alte 
traume, el a depus mari eforturi pentru a se 
menține la suprafața apelor fluviului Bahia de 
Guanabara, fiind găsit, după aproximativ 12 
ore, de o ambarcațiune la bordul căreia a fost 
luat. Medicii din spitalul în care a fost inter
nat afirmă că viața sa este în afară de pericol.

Japonia și sursele de energie
Potrivit unui studiu pregătit de un organ 

consultativ al Direcției nipone a resurselor na
turale,. Japonia trebuie să dezvolte noi surse 
de energie — cum ar fi energia solară sau geo- 
termică — pentru a ieși din dependența fată 
de importurile de petrol. Studiul estimează că 
în anul 2000 Japonia ar avea nevoie pentru 
consum intern de circa 600 milioane kilolitri 
de petrol, față de 300 milioane kilolitri în pre
zent. Avînd în vedere această prognoză, in 
document se propune utilizarea cărbunelui si 
conservarea rezervelor de energie existente.
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Activitatea sportivă — componentă majoră a procesului Din arenele sportului de masă
de educație și formare multilaterală a tinerei generații

Trei obiective fundamentale :

„Scînteia tineretului" ne in
vită să dezbatem unele aspecte 
legate de perspectiva atletis
mului. în rîndurile de mâi jos 
voi încerca să-mi spun părerea 
în legătură cu trei probleme : 
selecția, sistemul competițional 
și bazele de antrenament.

Este bine cunoscut aportul 
atletismului, ca principal mij
loc în formarea corectă și dez
voltarea deprinderilor motrice 
de bază ale elevilor. In acest 
sens, programele de învățămînt, 
la toate nivelele, acordă atletis
mului locul cuvenit între celelal
te discipline sportive, cerînd 
profesorilor sâ procedeze ca ata
re. în aceste condiții ar urma ca 
profesorii și antrenorii care se 
ocupă de atletismul de perfor
manță, intr-un cuvint reprezen
tanții Federației române de at
letism, „beneficiarul" acestor 
măsuri, să-i selecționeze pe cei 
mai dotați, călăuzindu-Ie pașii 
spre marea performanță. Dar 
nu în toate cazurile se întîmplă 
așa ! Asistăm la situații cînd 
primele noțiuni despre atletism 
se iau în cadrul secțiilor și nu 
cum ar fi normal în primele 
ore de educație fizică din școa
lă. (Sînt numeroase cazurile și 
de studenți care nu știu cum se 
ia un start de jos. sau n-au 
aruncat niciodată cu greutatea. 
O asemenea stare de lucruri se 
datorează nerespectării și nea- 
plicării în practică a programei 
de învățămint, comodității unor 
profesori de educație fizică. De 
aceea, consider că este necesară 
efectuarea unui control mai 
riguros a felului cum se desfă
șoară lecțiile de educație fizică, 
în acest scop, propun formarea 
unor corpuri de control care să 
verifice modul de aplicare a 
programei, a conținutului lec
țiilor, a felului cum sint aduse 
la îndeplinire sarcinile educa
ției fizice în invățămîntul da 
toate gradele. Nu mă refer 
acum numai la' ponderea pe 
care ar trebui s-o aibă atletis
mul în lecție, ci în general la 
conținutul formativ și pregăti
tor pe care ar trebui să-1 aibă 
lecția educație fizică inlecția de —
școală, căci prea auzim des că 
lecțiile de educație fizică au 
primit altă destinație, sau unde 
mingea este unicul și principa
lul mijloc de pregătire.

Hotărîtoare sînt primele an-

educație fizică au

Sportivi români
in competiții
internaționale

Mai mulți sportivi fruntași 
vor petrece Revelionul peste 
hotare, urmind să participe 
chiar din primele zile ale 
anului 1977, în importante 
competiții internaționale • 
Multiplul campion național 
in cursele de fond, maestrul 
sportului Ilie Floroiu va evo
lua în noaptea de Anul nou, 
la tradiționala întrecere a- 
tleticâ „Crosul San Silves
tro", care se desfășoară pe 
străzile orașului Sao Paolo — 
Brazilia. • Aflat de citeva 
zile în localitatea olandeză 
Groningen, tînărul șahist ro
mân, Ovidiu Foișor, va sus
ține, simbâtă 1 ianuarie, o 
nouă partidă in turneul Cam
pionatului mondial de ju
niori, care se va încheia la 
6 ianuarie 1977. • Componen- 
ții lotului republican de bob, 
conduși de maestrul emerit 
al sportului Ion Panțuru, vor 
evolua, în primele zile ale 
noului an, pe pîrtia de la 
Igls — Innsbruck (Austria), 
in proba de bob 4 persoane 
din cadrul „Cupei națiuni
lor" • Două loturi de hand
bal se vor deplasa, joi 30 
decembrie, la Berlin, Este 
vorba de o selecționată divi
zionară alcătuită din jucători 
de la cluburile Steaua și Di
namo, care va participa la 
un turneu internațional, în 
zilele de 1 și 2 ianuarie. în 
aceleași zile, lotul republican 
universitar, condus de antre
norul emerit Eugen Trofin, 
va evolua la un turneu-ful- 
ger în capitala R. D. Germa
ne. în continuare, lotul stu
denților, avînd în compo
nență pe Orban, Radu Voina. 
C. Drăgăniță, W. Stockl, C. 
Tudosie etc, va participa la 
un turneu la Magdenburg, 
după care va pleca în Polo
nia, pentru a-și apăra tro
feul de campioană mondială 
universitară, cucerit în 1975. 
Amintim, „mondialele" uni
versitare de handbal, ediția 
a 7-a, se desfășoară in patru 
localități din Polonia, înce
pînd de duminică 9 ianuarie. 
• Lotul republican de ho- 
chei-juniori, condus de an
trenorul emerit M. Flamaro- 
pol, se află în Italia, unde 
participă, alături de selecțio
natele Austriei, Bulgariei, El
veției, Ungariei și Italiei, la 
turneul „Cupa celor șase 
națiuni", care se va încheia 
la 4 ianuarie. (M. L.).

Alexandru Bizin, 
lector univ., catedra de Educa

ție fizică, Universitatea 
București

trenamente cu copiii și juniorii. 
Antrenamentele trebuie trans
formate, în primul an, într-o 
„joacă" atletică, să nu-i supu
nem la eforturi care să-i de
mobilizeze și să-i îndepărteze 
de atletism. Să folosim mai 
puțin cronometrai și ruleta in 
lucrul cu juniorii. In primul an 
să nu le amintim 
recordul ‘ 
Beamon 
peste 21 m la greutate. „Atletis
mul, așa cum spune un vechi 
animator al sportului. Virgil 
Ludu, trebuie să-l înțelegi ca 
să-1 faci, iar ca să-1 faci, tre
buie să-1 înțelegi" și cine 
este angrenat cu pricepere și
răbdare, ii va rămîne credin
cios. Și metodica de pregătire a 

................~* **"  cred că 
Federația de 

este de acord că 
trebuie să se asi- 
o pregătire multi- 
mai puțin să se 

in- 
primeze varietatea

mereu de 
de 8.90 al till Bo» 
sau de aruncări de

copiilor și juniorilor 
suportă discuții ! 
specialitate 
în primii ani 
gure atleților 
laterală și _ .
meargă pe o specializare 
gustă, să 
mijloacelor In perspectiva obți
nerii unor rezultate de mare 
valoare la vîrstă senioratului. 
în schimb, aprecierea antreno
rilor care lucrează cu copiii se 
face după numărul titlurilor de 
campioni pe care le obțin, apre
ciere care, vrind-nevrind. te în
deamnă spre o specializare tim
purie neglijind perspectiva.

Strins legată de numărul 
practicanților atletismului este 
problema activității competițio- 
nale, a sistemului competițional. 
Semnificativ mi se pare răs
punsul dat de zeci de mii de 
copii din R.D. Germană, in ca
drul unei anchete, la întreba
rea : De ce este atît de popular 
fotbalul îh lume ? „Deoarece 
— răspund copiii — cei care îl 
practică au certitudinea că 
joacă fotbal". (Trebuie specifi
cat că ancheta a fost întreprinsă 
de Federația de atletism din 
R.D.G. și făcută cunoscută nouă 
de federația noastră) și ca ur
mare Federația de atletism din 
R.D.G. a triplat numărul de 
concursuri, dar ,a dublat și nu
mărul de practicanți. La noi. în 
schimb, cu toate că se cunoștea 
această experiență, ea fiind de 
fapt o cerință logică a sporirii 
numărului de practicanți, nu 
s-a întreprins nimic, ba din 
contră, numărul de concursuri 
s-a micșorat de la an la an. 

zUna din cauzele principale ale 
situației precare a atletismului 
nostru îl constituie sistemul 
competițional necorespunzător.

în acest an, concursurile Ia 
cafe a putut participa un atlet 
care nu a fost selecționat în lo
tul olimpic se pot număra pe de
getele unei singure miini. Fede
rația, urmărind evoluția atleți
lor olimpici, a neglijat total ac
tivitatea competițională internă 
și externă a majorității atleți
lor. De fapt, nici cei care au 
realizat ceva la Montreal (Me- 
gelea, Floroiu, Menis), în lunile 
august-septembrie, n-au avut 
decît un singur concurs ! Tre

I. ACȚIUNI SPORTIVE ORGA
NIZATE PENTRU TOATE 
CATEGORIILE DE TINERI

1. COMPETIȚIA SPORTIVA 
„DACIADA". Concursuri poli
sportive în cadrul ediției de iar
nă și de vară, cu etape de masă, 
pe localități, județ și din doi in 
doi ani cu finală pe țară, la ra
murile și probele sportive îndră
gite de tineri și stabilite de or
ganizatori în conformitate cu 
regulamentul competiției. 2. 
CROSUL TINERETULUI — edi
ția a X-a. Etapa de masă la ni
velul întreprinderilor, instituții
lor, satelor-comunelor, școlilor, 
facultăților și unităților militare, 
pînă la 4 aprilie 1977. Etapa pe 
municipiu, oraș, sector (munici
piul București), centre de co
mună: pînă la 18 aprilie 1977. 
Etapa pe județ și municipiul 
București: pînă la 2 mai 1977. 
Etapa pe țară: București, 8 mai 
1977. 3. TURUL CICLIST AL 
ROMÂNIEI DOTAT CU „CUPA 
INDEPENDENȚEI". a) Con
cursuri și tururi cicliste ale lo
calităților și județelor: în luna 
aprilie 1977. b) Turul ciclist al 
României dotat cu „Cupa Inde
pendenței": 8—22 mai 1977.
4. CUPA „SCINTEII TINERE
TULUI" LA TENIS DE ClMP. 
Etapa pe asociație sportivă: pînă 
la 19 iunie 1977. Etapa pe mu
nicipiu: oraș, centru de comu
nă, sector (municipiul Bucu
rești) : pînă la 17 iulie 1977. Eta
pa pe județ (municipiul Bucu
rești) : pînă la 28 august 1977. 
Finala pe țară: 5—8 septembrie 
1977, Costinești.

II. ACȚIUNI SPORTIVE 
ORGANIZATE PENTRU ELEVI 

(CATEGORIA 14—19 ANI>

1. Concursul de sanie dotat cu 
trofeul „SĂNIUȚA DE AR
GINT". Etapa pe școală: pînă la 
17 ianuarie 1977. Etapa pe mu
nicipiu, oraș, sector (municipiul 
București), centre de comună: 
pînă la 24 ianuarie 1977. Etapa 
pe județ (municipiul București): 
pînă la 7 februarie 1977. Finala

buie revizuit sistemul competi
țional, se cere un sistem care 
sâ asigure un număr suficient 
de concursuri, in stare sâ per
mită atleților să-și materializeze 
prin performanțe sutele de ore 
de antrenament. Ne-am obiș
nuit sâ vorbim de concursuri, 
numai de cele organizate la ni
vel republican care necesită 
deplasări și implicit cheltuieli 
nu întotdeauna justificate. Se 
pot organiza foarte multe con
cursuri „Uri" și pe plan local. 
Ce poate fi mai tare decit un 
triunghiular Steaua — Dinamo — 
C.A.U. ? Se pot organiza, deve
nind tradiționale, intilniri intre 
licee (M. Viteazu — Gh. Lazăr 
etc), intilniri atletice intre mu
nicipii. județe (nu numai cele 
din cadrul „Cupei României). 
Sint posibilități și variante mul
tiple, important este să se în
treprindă ceva, ca atleții să aibă 
posibilitatea să participe la cit 
mai multe concursuri, ele fiind 
necesare la orice nivel și pentru 
orice categorie de clasificare. 
Pentru organizarea acestor con
cursuri. stadioanele țării tre
buie să fie utilate cu cele ne
cesare, iar porțile lor să fie per
manent deschise.

Ultima problemă pe care do
resc s-o semnalez este problema 
bazelor de antrenament, in spe
cial pentru aruncări. In ultima 
vreme, ele s-au redus, fapt ce 
a atras după sine, micșorarea 
numărului aruncătorilor de su
liță, disc și ciocan. Chiar arun
cătorii de suliță ce se pregăteau 
pentru J.O. au fost nevoiți, in 
primăvară, să se deplaseze la 
Cimpulung, pentru a-și putea 
continua pregătirea, la Bucu
rești neavind unde să arunce. 
Este un S.O.S. adresat pentru 
soluționarea situației. Sectoare 
pentru aruncări, suficient de a- 
proape, în așa fel ca deplasarea 
la ele să nu dureze mai mult 
ca antrenamentul propriu-zis. 
Mai sînt multe aspecte ce ar 
merita să fie analizate și este 
momentul acum pentru a face 
o cotitură în activitatea atletică.

1

pe țară: Miercurea Ciuc. 12—13 
februarie 1977. 2. „CUPA IN
DEPENDENȚEI" LA TENIS DE 
MASA. Etapa pe școală: pină 
la 7 martie 1977. Etapa pe mu
nicipiu, oraș, sector (municipiul 
București), centre de comună: 
pînă la 21 martie 1977. Etapa pe 
județ (municipiul București): 
pînă la 11 aprilie 1977. Finala pe 
tară: 16—17 aprilie 1977. Oradea. 
3. FESTIVALUL ANSAMBLU
RILOR ȘCOLARE DE GIM
NASTICA RITMICĂ-MODER- 
NĂ, DOTAT CU „CUPA INDE
PENDENȚEI". Etapa pe școală: 
pină la 28 februarie 1977. Etapa 
pe municipiu, oraș, sector (mu
nicipiul București), centre de 
comună: pină la 14 martie 1977. 
Etapa pe județ (municipiul 
București): pină la 28 martie

Calendarul competițiilor și activităților 
sportive de masă organizate de Uniunea 

Tineretului Comunist în anul 1977
1977. Finala pe țară: 10—11 apri
lie 1977, Baia Mare. 4. CON
CURSUL DE ATLETISM „PEN
TATLONUL ATLETIC ȘCO
LAR". Etapa pe școală: pină la 
9 mai 1977. Etapa pe municipiu, 
oraș, sector (municipiul Bucu
rești), centru de comună: pină 
la 6 iunie 1977. Etapa pe județ 
(municipiul București): pînă la 
27 iunie 1977. Finala pe țară: 
16—17 iulie 1977, Arad. 5. „CON
CURSUL DE ȘTAFETE AL
ELEVILOR". Etapa pe școală: 
pînă la 9 mai 1977. Etapa pe 
municipiu, oraș, sector (munici
piul București), centru de comu
nă: pînă la 6 iunie 1977. Etapa 
pe județ (municipiul București): 
pînă la 27 iunie 1977. Finala pe 
țară: 16—17 iulie 1977. Arad. 6. 
CUPA UNIUNII TINERETULUI

(Urmare din pag. I)

Iile în care încă ele nu ființea
ză. O atenție sporită trebuie a- 
cordată extinderii și permanen
tizării formelor competiționale 
organizate pe categorii de vîrstă 
și ramuri de sport, astfel incit 
toți elevii să fie cuprinși în 
campionatele școlare, in acțiu
nea de trecere a probelor com
plexului „Sport și sănătate". în 
invățămîntul superior sînt pre
văzute. de asemenea, răspun
deri deosebite atît pentru orga
nizațiile U.T.C. din facultăți și 
institute, cit și pentru asociațiile 
studenților comuniști. Activități
le sportive se recomandă a fi 
organizate săptâminal. pe cate
gorii de vîrstă. cu prioritate in 
aer liber, la discipline ca : atle
tism. gimnastică. înot, jocuri 
sportive, sporturi de iarnă. în
trecerile se vor disputa pe gru
pe. ani de studii, facultăți, și in 
cadrul campionatelor universi
tare. Activități sportive sâptă- 
minale se vor desfășura și in 
întreprinderi și instituții mai 
ales in aer liber, pe categorii de 
vîrstă. punindu-se accentul pe 
organizarea lor la nivelul de 
bază — ateliere, secții, servicii 
etc. La sate, in fiecare dumini
că și in. zilele de sărbătoare 
vor avea loc competiții sportive 
de masă, iar. lunar, va fi orga
nizată o serbare cultural-spor
tivă.

Continuînd o bună și fructu
oasă tradiție organizațiile U.T.C. 
trebuie să-și intensifice efortu
rile pentru amenajarea, prin 
muncă patriotică, ir. localități, 
cartiere, școli, unități de invă- 
țămint superior, in întreprin
deri și in cotnur.e. a unor tere
nuri simple, destinate practică
rii sportului, creir.du-se astfel 
condiții optime pentru desfășu
rarea diverselor competiții 
caracter local.

Sint acestea doar citeva 
♦re obiectivele cuprinse in 
gramul privind dezvoltarea 
tuală și de perspectrvă a acti- 
vitățn sportive de masă și de 
performanță, iar îndeplinirea 
lor integrală presupune Înțele
gerea de către toate organizații
le U.T.C. a faptului că sportul 
este o componentă de seamă in 
ansamblul muncii cultural-edu
cative destinat formării omului 
nou. constructor al societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

cu

II’a
i

COMUNIST, la: SCHI (probe 
alpine și fond). Etapa pe școa
lă: pină la 24 ianuarie 1977. 
Etapa pe municipiu, oraș, sector 
(municipiul București), centru 
de comună: pină la 7 februarie 
1977. Etapa pe județ (municipiul 
București) : pină la 14 februarie 
1977. Finala pe țară: 19—20 fe
bruarie 1977, Păltiniș.

III. ACȚIUNI SPORTIVE 
ORGANIZATE PENTRU 
TINERII DE LA SATE

1. CAMPIONATUL NAȚIO
NAL SĂTESC DE TRÎNTA. 
Etapa pe asociație sportivă: pină 
la 1 octombrie 1977. Etapa pe 
centru de comună: pînă la 14 
noiembrie 1977. Etapa pe județ: 
pină la 28 noiembrie 1977. Fi

nala pe țară: 3—4 decembrie 
1977. Iași. 2. „CUPA INDEPEN
DENȚEI" LA TENIS DE MASA. 
Etapa pe asociație sportivă: pînă 
la 7 martie 1977. Etapa pe cen
tru de comună: pină la 21 mar
tie 1977. Etapa pe județ: pînă 
la 11 aprilie 1977. Finala pe țară: 
16—17 aprilie 1977. Oradea. 3. 
CUPA UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST la: a) SCHI (alpin 
și fond). Etapa pe asociație spor
tivă: pină la 24 ianuarie 1977. 
Etapa pe centru de comună: 
pînă la 7 februarie 1977. Etapa 
pe județ: pînă la 14 februarie 
1977. Finala pe țară: 21—23 fe
bruarie 1977, Păltiniș; b) FOT
BAL. Etapa pe asociație spor
tivă: pînă la 1 iulie 1977. Eta
pa pe centre de comună: pînă 
la 1 august 1977. Etapa pe ju- 

în aceastâ lumină trebuie privi
te conceperea și organizarea ac
tivităților sportive, necesitatea 
îmbinării lor cu munca de edu
cație. Organizațiile U.T.C. sînt 
primele chemate sâ acționeze și 
să militeze pentru afirmarea 
nobilelor valențe educative ale 
sportului, pentru respectarea de 
către sportivi a normelor eticii 
și echității socialiste, ele au da
toria de a combate orice mani
festări și tendințe de subordo
nare a intereselor generale celor 
particulare, înguste, indiscipli
na, lipsa de sportivitate. Edu
carea tuturor tinerilor care 
practică sportul în spiritul dra
gostei față de muncă, al disci
plinei, al ordinei, astfel incit 
sportivul să fie model de com
portare in producție și in viața 
de toate zilele, reprezintă direc
ția principală de acțiune a orga
nizațiilor U.T.C.

Secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicola c 
Ceaușescu. in cuvintarea rostită 
cu prilejul festivității de pre
miere a performerilor olimpici 
români sublinia : „S-a demon
strat și la Montreal, ca pretu
tindeni, că factorul principal 
pentru a obține victorii, pentru 
a te putea ridic*  pe treptele ce
le mai înalte, in sport ca și in 
alte domenii, il constituie mun
ca, perseverența. Dealtfel, știți 
că în concepția noastră de for
mare a omului nou punem ac
centul pe manei, ca factor de
terminant al întregii activități 
sociale. Iată de ce, preocupin- 
du-ne de dezvoltarea sportului, 
de activitatea cultural-educati- 
vă, va trebui să pornim de la 
participarea activă la munca 
productivă a fiecărui*  in dome
niul său de activitate, de la îm
binarea muncii cu sportul, cu 
educația, astfel ca fiecare să fie 
participant activ la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, la ridicarea bună
stării și fericirii întregii noastre 
națiuni socialiste".

Punind la baza întregii acti
vități aceste valoroase idei se 
va reuși ca, intr-adevăr, educa
ția fizică și sportul să se trans
forme intr-o largă mișcare de 
masă și totodată să ofere astfel 
cadrai fertil de afirmare a ce
lor mai talentate elemente ca
pabile să ducă mai departe glo
ria sportului românesc.

Vacanța elevilor a debutat cu 
ediția de iarnă a Festivalului 
Sportului școlar bucureștean. 
In sala Floreasca a avut loc 
un amplu program sportiv, 
s-au desfășurat spectaculoase 
întreceri. Imaginile noastre 
— cuprinzind aspecte din 
timpul desfășurării probei de 
„dans cu temă" și al finalei 
liceelor la volei — se vor o 
invitație la organizarea unor 
noi activități sportive în va
canța de iarnă, astfel Incit 
Festivalul să nu rămină doar 

o ... frumoasă amintire 

Foto: VALI TANASOFF

deț: pînă la 15 august 1977. Eta
pa interjudețeană (pe zone): 
Piatra Neamț, Focșani, Brăila, 
Miercurea-Ciuc, Sibiu. Satu- 
Mare, Reșița și Tg. Jiu, 26—27 
august 1977. Finala pe țară: 
2—1 septembrie 1977, Tg. Mureș; 
c) HANDBAL (fete). Etapa pe 
asociație sportivă: pînă la 11 iu
lie 1977. Etapa pe centre de co
mună: pină la 1 august 1977. 
Etapa pe județ: pînă la 23 au
gust 1977. Etapa interjudețeană 
(pe zone): Piatra Neamț, Foc
șani, Brăila, Miercurea-Ciuc, Si
biu. Satu-Mare. Reșița și Tg. 
Jiu, 26—27 august 1977. Finala 
pe țară: 9—11 septembrie 1977, 
Costinești; d) OINĂ. Etapa pe 
asociație sportivă: 4 iulie 1977. 
Etapa pe centre de comună: 11 
iulie 1977. Etapa pe județ: 8 au

gust 1977. Etapa interjudețeană 
(pe zone): Iași, Vaslui, Galați, 
Teleorman, Brașov, Cluj-Napo- 
ca. Craiova, Zalău, 13—14 august 
1977. Finala pe țară: 19—21 ay- 
gust 1977. Gura Humorului. 4. 
CONCURSURI ORGANIZATE 
DE U.N.C.A.P. ÎMPREUNA CU 
C.C. AL U.T.C. ȘI C.N.E.F.S. a) 
Concursul național sătesc de 
lupte greco-romane. Etapa pe 
asociație sportivă: pînă la 8 mai 
1977. Etapa pe județ: pînă la 12 
iunie 1977. Etapa pe zonă: 23— 
24 iulie 1977. Finala pe țară: 
26—28 august 1977, Galați; b)
Cupa U.N.C.A.P. la oină. Fina
la pe țară: 2—4 septembrie 1977, 
Alba Iulia; c) Concursul națio
nal sătesc de popice dotat cu 
„Cupa U.N.C.A.P.". Etapa pe 
asociație sportivă: pînă la 30

SUCEAVA. în această perioa
dă, la Suceava se desfășoară, în 
organizarea Comitetului jude
țean U.T.C. și a Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și 
sport o suită de concursuri 
populare dotate cu trofeul „Cupa 
30 Decembrie", reunind un nu
măr mare de tineri și elevi. Sala 
sporturilor din Suceava găzdu
iește, de citeva zile, o atractivă 
competiție de tenis de cimp, pe 
două categorii de vîrstă : 15—19 
ani și peste 20 de ani, avînd în 
program probe de simplu și du
blu. Printre protagoniști se nu
mără Ștefan Bujulec, finalist al 
„Cupei Scinteii tineretului", edi
ția 1976. Ioan BuziIă,.Gh. Han- 
ganu, Nicolae Uricec și Florin 
Nistor. începind de astăzi. în 
sala Casei de cultură din loca
litate se va desfășura o compe
tiție de tenis de masă rezervată 
elevilor și care este dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie".

Miine, marți 28 decembrie, se 
va da in folosință noul patinoar 
artificial, amenajat în apropie
rea Stadionului central și care, 
va găzdui, in sezonul de iarnă, 
întreceri de patinaj și jocuri de 
hochei. La Cimpulung Moldove
nesc. ca și in alte localități din 
județul Suceava se fac pregătiri 
pentru tradiționalele întreceri 
ale Festivalului sporturilor de 
iarnă, care se desfășoară in trei 
etape. Faza pe centre de locali
tăți este programată la 23 ianua
rie, iar finala pe județ va avea 
loc peste opt zile la Cimpulung 
Moldovenesc.

FĂGĂRAȘ. In localitate s-a 
organizat un campionat școlar 
de mini-handbal, reunind 16 e- 
chipe feminine și masculine, 
care au fost repartizate in cite 
doua serii. La încheierea turu
lui, pe primele locuri s-au cla
sat Școala generală nr. 2 și 
Școala generală nr. 1 la fete, 
Liceul „Radu Negru" și Școala 
generală nr. 5 la băieți. în loca
litate a avut loc și un concurs 
școlar de triatlon. la care s-au 
întrecut 14 echipe feminine și 
masculine. întrecerea tinerelor 
atlete s-a soldat cu victoria ele
velor de Ia Școala generală nr. 2 
(prof. Gabriela Dobrin), iar la 
băieți pe primul loc s-a clasat 
echipa Liceului nr. 1 (prof. Do- 
rel Bujor).

ORADEA. In ultimele zile, 
cluburile și sălile de sport din 
Oradea au cunoscut o activitate 
susținută. Un număr mare de 
tineri au participat la concursuri 
de tenis de masă, gimnastică, 

Ce fac fotbaliștii noștri iarna
• După cum 'am mai anunțat, 

selecționata divizionară de fotbal 
a țării noastre va efectua, in 
luna februarie, un turneu in 
Franța, Fotbaliștii noștri vor sus- 
țne trei meciuri : la 2 februarie, 
la Bordeaux, ei vor intilni echipa 
reprezentativă a Franței, la 9 
februarie vor juca la Marsilia cu 
o selecționată regională, iar la 16 
februarie vor evolua la Nisa, in 
compania unei combinate locale 
Referindu-se la acest turneu 
Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
Federației române de fotbal, ne 
mărtunsea intențiile sale de a 
încerca o serie de noi jucători, 
care, el speră, că vor da deplină 
satisfacție.
• Componența lotului republi

can de juniori s-au arătat mai 
grăbiți decit „seniorii". De a- 
proape opt zile, „cadeții" se pre
gătesc in liniștea Snagovulții, 
sub conducerea antrenorilor C. 
Ardeleanu, E. Banciu și dr. M. 
Georgescu. Miine, marți. 28 de
cembrie, lotul, alcătuit alin.16■ 
jucători, va pleca in Orientul a-: 
propiat, unde va susține 3 me
ciuri, in cadrul unui turneu-in-\ 
temațional, pină la 4 ianuarie 
1977. După cum ne-a informat 
antrenorul federal C. Ardeleanu. 
intre 12 și 28 ianuarie, un număr 
de 36 de juniori va participa la 
o tabără de pregătire la Rișnov. 
Apoi,lotul republican va susține 
două meciuri, în deplasare, cu 
echipa de juniori a Turciei, la 29 
ianuarie și 3 februarie, iar la 16 
februarie va juca, tot în depla
sare, cu selecționata ele juniori 
a Bulgariei. Urmează un turneu 
in Iran, intre 28 februarie și 4 
martie, după care selecționata de 
juniori se va pregăti pentru pri

iunie 1977. Etapa pe județ: pînă 
la 31 august 1977. Finala pe 
țară: 10—11 decembrie 1977, Dro- 
beta-Turnu Severin.

IV. CAMPIONATUL 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE

a) PENTRU ELEVI: „CAM
PIONATUL ȘCOLII" : 15 sep
tembrie 1976—15 iulie 1977 (la 
toate sporturile care se practică 
în școală); b) PENTRU MEDIUL 
RURAL: „CAMPIONATUL CO
MUNAL": 1 ianuarie—31 decem
brie 1977.

V. COMPLEXUL 
POLISPORTIV „SPORT 

ȘI SĂNĂTATE"
Pentru toate categoriile de ti

neri : concursuri și activități 
sportive, organizate pe par

cursul întregului an pentru tre
cerea normelor prevăzute în re
gulament.
VI. GIMNASTICA ZILNICA ÎN 

ȘCOLI ȘI INTERNATE
Pentru elevi — prevăzută pe 

durata întregului an școlar.
VII. DESCHIDEREA ȘI 
ÎNCHIDEREA ANULUI

SPORTIV ȘCOLAR
La datele stabilite de organi

zatori împreună cu activitatea 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

VIII. PENTRU TINERII 
DIN ÎNTREPRINDERI

ȘI INSTITUȚII
Comitetul Central al Uniunii 

Tineretului Comunist va sprijini 

șah și jocuri pe echipe, întreceri 
dotate cu trofelul „Cupa 30 . De
cembrie". In același timp, gru
puri de elevi din localitate au 
poposit la Stina din Vale, unde 
au luat parte la concursuri de 
schi și sanie, făcînd o utilă „re
petiție" în vederea întrecerilor 
din etapa superioară a „Cupei 
tineretului", ediția de iarnă.

CLUJ-NAPOCA. Bazinul a- 
coperit din localitate a găzduit, 
îa sfîrșitul sâptămînii trecute, 
competiția de polo „Cupa 30 
Decembrie", rezervată echipelor 
de juniori. Pe primele două

• Concursuri populare 
de tenis în sală la 
Suceava și Alexandria 
® Protagoniștii „Cupei 
Scînteia Tineretului" în 
turnee de iarnă • Un 
nou patinoar artificial ® 
Cu schiurile pe pîrtiile 
de la Stina de Vale • 
Festivalul sporturilor de 
iarnă la Cimpulung Mol

dovenesc

locuri s-au clasat formațiile 
„Voința" și Școala sportivă din 
localitate. începînd de astăzi, în 
sala de sport Armata din Cluj- 
Napoca se va desfășura un con
curs de lupte dotat cu „Cupa 
30 Decembrie", la care se vor 
întrece tineri din mai multe a- 
sociații sportive.

ALEXANDRIA. Tinerii din 
Alexandria (județul Teleorman) 
au participat, în ultima săptă- 
mînă, la interesante concursuri 
de tenis de masă, tenis de cimp 
pe teren acoperit, șah și jocuri 
pe echipe, organizate in cinstea 
zilei de 30 Decembrie. Con
cursul masculin de tenis de ma
să a avut un final pasionant, 
victoria revenind reprezentantu
lui asociației sportive Metalul, 
Petre Mocanu, iar la fete, pe 
primul loc s-a clasat Rodica Să- 
lăgean.

Simbătă și ieri, în Sala de 
sport a Școlii generale nr. 3 
s-au desfășurat întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a competiției de 
tenis „Cupa 30 Decembrie". La 
acest concurs, organizat de 

mul meci din preliminariile 
„Turneului U.E.F.A.", cu repre
zentativa Iugoslaviei, joc progra
mat la Timișoara, duminică 20 
martie, iar partida retur se va 
disputa la 8 aprilie, in localitatea 
iugoslavă Kikinda • Pentru 
noul sezon, antrenorul Ilie Oană^.. 
anunță promovarea unor tinere 
speranțe, care provin din pepi
niera clubului ieșean : atacanții 
Mihai Cernescu (18 ani) și Didi 
Florian (18 ani), golgeterul echi
pei de juniori. De menționat că 
al doilea jucător, Florian (nu
mele de farnilic), care a fost re
cent selecționat in lotul națio
nal de juniori, poartă numele 
de... Didi, asemenea celebrului 
atacant brazilian • O nouă 'pro
movare anunță și echipa Rapid.

Ilie Năstase al treilea în lume
în clasamentul celor mai buni jucători de tenis din lume al 

anului 1976, clasament alcătuit de redacția sportivă a agenției 
Trahee Presse, pe primul loc este situat suedezul Bjorn Borg, 
cîștigător al turneUliii de la Wimbledon, urmat în ordine de 
Jimmy Connors (S.U.A.), Hie Năstase (România), Adriano Pa- 
natta (Italia),

Argumentînd clasarea lui Iile Năstase pe locul trei, comen
tatorul agenției France Presse subliniază faptul că tenismanul 
român și-a confirmat și anul acesta înalta sa clasă de joc prin 
rezultate deosebite ; calificarea în finala turneului de la Wim
bledon, semifinalist la Forest Hills, cîștigarea a numeroase 
turnee între care „Cupa Challenge" în Hawaii și grupa B a 
aceleiași competiții in recentul turneu de la Las Vegas.

Gheorghe Cefan fi Ilie Floroiu 
in elita atletismului mondial

în tradiționalele sale clasamente atletice mondiale întoc
mite la sfîrșitul fiecărui an de ziarul parizian „L’Equipe", în 
proba de 3 000 m obstacole îl clasează pe atletul român Gh. 
Cefan pe locul 5 cu timpul de 8’16”2/10. La 10 000 m plat 
Ilie Floroiu ocupă locul 16 din lume, cu timpul de 28’00”.

Uniunea Generală a Sindicate
lor din România în organizarea 
următoarelor acțiuni: a) Crosul 
tinerilor muncitori, b) Crosul 
tipografilor, c) Cupele pe ramuri 
de producție (constructorului, 
textilistei, metalurgistului, mi
nerului etc.), d) Cupa U.G.S.R. 
la diferite discipline sportive.

IX. ACȚIUNI SPORTIV- 
APLICATIVE ORGANIZATE 

PENTRU TOATE 
CATEGORIILE DE TINERI

A. ORIENTARE SPORTIVA 
(TURISTICĂ). Etapa de masă: 
pînă la 15 mai 1977. Etapa pe 
municipiu, oraș,’ sector (munici
piul București), centre de comu
nă: pînă la 12 iunie 1977. Etapa 
pe județ (municipiul București): 
pînă la 17 iulie 1977. Etapa fi
nală: (în vacanța de vară) în 
cadrul unei tabere de profil — 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei — Cîmou- 
lung-Moldovenese. B. „CUPA 
UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST" LA TIR. Etapa de 
masă: în cadrul centrelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, odată cu exe
cutarea ședinței de tragere. Eta
pa pe județ (municipiul Bucu
rești): pînă la 17 iulie 1977.
Etapa finală: în vacanța de
vară, în cadrul unei tabere de 
profil — de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, 
Drobeta-Turnu Severin. C.
„CUPA TINERELOR SPERAN
ȚE" LA MODELISM. Etapa de 
masă: pînă lă 15 mai 1977. Eta
pa pe județ: pînă la 17 iulie 
1977. Etapa finală: în vacanța 
de vară, în cadrul unei tabere 
de profil — de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei — Sibiu. D. COMPLEXUL 
APLICATIV „PENTRU APĂ
RAREA PATRIEI". Etapa de 
masă: pînă la 12 aprilie 1977. 
Etapa pe județ:, pînă la 2 mai 
1977. Etapa finală: 6—8 mai 1977, 
București.

C.J.E.F.S. Teleorman și ■ Liceul 
agricol, prin proțf. Eugen Zării- 
șa, un vechi și pasionat anima
tor al „sportului alb", au evo
luat tineri sportivi din județele 
Argeș, Dolj, și Teleorman, ofe
rind partide viu disputate. De 
subliniat că majoritatea concu- 
renților s-au nuiriărat printre 
finaliștii pe țară a „Cupei «Scin
teii tineretului»" și cate au a- 
râtat bune cunoștințe tehnice. In 
concursul de juniori, pe primul 
loc s-a clasat Marius Pegu 
(Dolj), urmat de Remus Enache 
(Argeș), Sorin Deîcescu și Ma
rius Dîaconescu (Teleorman). 
La seniori, victoria a revenit 
lui Vasile Stoica (Teleorman), 
urmat în clasament de FI. Ta- 
nase (Teleorman), S. Diamandis 
(Dolj) și T. Anghelache (Argeș). 
Trofeul a fost cîștigat de re
prezentanții .județului Teleor
man.

PLOIEȘTI. Timp de patru 
zile, la bazinul acoperit din 
Ploiești s-au desfășurat între
cerile de natație pentru „Cupa 
speranțelor", competiție spor
tivă de masă la care și-au dat 
întîlnire cel mai tineri înotători 
și înotătoare din țară. Revelația 
acestui concurs a fost eleva 
ploieșteană Irina Păunescu, 
care a cîștigat zece probe și a 
doborit același număr de recor
duri.

L. MIHAI

IAȘI. Populara competiție de 
masă „Cupa 30 Decembrie", ce 
a avut loc la Iași, s-a bucurat 
și anul acesta de interesul unui 
mare număr de tineri. Cei mai 
buni sportivi dintre miile de 
participant! la prima fază a 
competiției au fost prezenți, 
sîmbătă și duminică, la etapa 
municipală. în lipsa zăpezii, au 
avut loc întreceri de tenis de 
masă, șah și popice. După o 
întrecere echilibrată, au fost 
cunoscut! următorii cîștigători : 
tenis de masă — masculin : M. 
Bantaș (C.F.S.) ; feminin : Vio
rica Hamănă (T.C.I.). Sah. mas
culin : V. Țurcanu (întreprin
derea de antibiotice) : feminin : 
I. Paulina Luca (T. C. Ind). 
Popice, masculin : P. Crivoi 
(Olimpia) ; feminin : Cornelia 
Carp (întreprinderea de confec
ții). Primilor clasați le-au fost 
oferite din partea organizatori
lor premii și diplome.

VASILE ARHIRE

Este vorba de juniorul1 Cristian 
Iordache (17 ani), fiul fostului 
internațional Eugen Jordache. 
Conducătorul tehnic al „ca- 
deților" din Giulești,^ Bazil 
Marian, ne-a precizat că tinărul 
atacant Cristian Iorddche are 
multă vervă de șut și... poftă de 
goluri : în prezent, el este golge
terul juventiștilor Rapidului • 
întrucît rezerva lui Necula Răă'u- 
canu, tinărul portar aleșcăndrean 
Bunea, continuă să fie indisponi
bil, conducerea tehnică a clubu
lui Sportul studențesc se află in 
căutarea unui goalkeeper. Pen
tru moment, secundul lui Rădu- 
canu este juniorul Lazăr, care a- 
pără și „buturile" juventiștilor 
din Regie.

M. LERESCU

mertiKan
• DUPĂ O ZI DE REPAUS, 

astăzi se dispută la Sinaia me
ciul de baraj pentru desemnarea 
campioanei republicane de șah 
pe anul 1976, între maestrele in
ternaționale Elisabeta Polihro- 
niade și Suzana Makai.

în cursul dimineții va fi re
luată partida a doua, întreruptă 
sîmbătă la mutarea a 42-a, iar 
după-amiază este programată 
partida a treia a meciului.

în prezent scorul este favora
bil cu 1-—0 Suzanei Makai.

• ÎN CADRUL BADCANTA- 
DEI FEMININE DE BASCHET, 
competiție care se desfășoară în 
orașul bulgar Pernik. echipa 
României a învins cu scorul de 
83—72 (34—40) selecționata se
cundă a Bulgariei și a pierdut 
cu scorul de 88—97 (44—45) me
ciul susținut cu reprezentativa 
Iugoslaviei.

n PATINOARUL „23 AU
GUST" găzduiește începînd de 
astăzi competiția de hochei pe 
gheață „Trofeul București", la 
care vor participa formațiile 
fruntașe ale Capitalei.

Iată programul meciurilor : 
luni 27 decembrie, de la ora 
12,00 : Steaua — Sportul Stu
dențesc A.S.E. ; marți 28 de
cembrie. de la ora 18,00 : Dina
mo — Steaua ; miercuri 29 de-' 
cembrie : Sportul Studențesc 
A.S.E. — Dinamo.

• MECIURILE DISPUTATE 
în cea de-a 3-a zi a campio
natului mondial de hochei pen
tru tineret, ce se desfășoară la 
Banska Bystrica (Cehoslovacia), 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Cehoslovacia — Canada 
4-4 (1—1. 2—1, 1—2); U.R.S.S. — 
Polonia 10—1 (3—0, 3—1. 4—0) ; 
Finlanda — R. F. Germania 4—1 
(3—1, 1—0, 0—0). în clasament 
conduce echipa U.R.S.S., cu 4 
puncte, urmată de Finlanda — 
4 puncte, Canada — 3 puncte, 
S.U.A. — 2 puncte etc.



încheierea vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleifawi
La Palatul Victoriei a avut 

loc, duminică dimineață, cere
monia semnării documentelor 
de cooperare româno-siriene.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Si
riene, tovarășul Abdel Rahman 
Khleifawi, au semnat Protocolul 
privind cooperarea economică, 
tehnico-științifică și schimburile 
comerciale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Arabă Siriană.

In continuare, au fost semna
te următoarele documente :

• Programul comun de mă
suri pentru realizarea acțiunilor 
de cooperare româno-siriene ;

• Aide-memoire-ul cu privire 
la sesiunea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-siriene ;

• Protocolul privind schimbu
rile comerciale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană pe anul 1977 ;

• Protocolul cu privire la ex
tinderea perioadei de utilizare a 
creditului comercial pină la 
31 decembrie 1977 ;

• Contractul pentru execu
tarea de către partea română de 
lucrări auxiliare la instalația de 
triplusuperfosfat Horns ;

• Contractul pentru livrarea 
din Republica Socialistă Româ
nia a unei instalații de uscare 
a fosfaților ;

• Contractul pentru livrarea 
de fosfați din Republica Arabă 
Siriană.

A fost, de asemenea, adoptat 
Comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială de prietenie în. 
Republica Socialistă România a 
tovarășului Abdel Rahman 
Khleifawi, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene.

în alocuțiunea rostită la ce
remonia semnării documentelor, 
tovarășul Manea Mănescu a 
spus : Avem convingerea că do
cumentele pe care le-am sem
nat astăzi reprezintă încă ~ o 
concretizare a hotărîrilor și în

țelegerilor adoptate de conducă
torii noștri, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, tovarășul Hafez Al 
Asșad. Am constatat incă o dată 
trăinicia legăturilor care ne u- 
nesc și dorința comună de a le 
aprofunda in interesul reciproc 
al celor două popoare, al pro
gresului și păcii in lume.

Răspunzind, tovarășul Abdel 
Rahman Khleifawi a menționat: 
Vizita noastră, deși scurtă, a 
fost fructuoasă, ea ne-a permis 
să luăm cunoștință in mod di
rect de progresele înregistrate 
de poporul român pe calea dez
voltării și progresului, să cu
noaștem in mod direct efortu
rile pe care le depuneți pentru 
îndeplinirea și executarea pro
gramelor de dezvoltare. Pe de 
altă parte, această vizită ne-a 
dat posibilitatea să cunoaștem 
direct. poporul român prieten, 
acest popor activ și harnic.,

' ★

în cursul aceleiași zile, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Siriene, 
tovarășul Abdel Rahman Khlei
fawi. și-a încheiat vizita oficia
lă de prietenie efectuată in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de primul ministru al guvernu
lui, tovarășul Manea Mănescu, 
de tovarășii Emil Drăgănescu, 
Ion Pățan. Angelo Miculescu. 
viceprim-miniștri ai guvernului, 
loan Avram. Bujor Almășan, 
Vasile Bumbăcea. Nicolae Ni- 
colaescu. miniștri. Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Ion SL Ion, 
secretarul Consiliului de Mi
niștri.

Au fost prezenți Emilian 
Manciur. ambasadorul României 
la Damasc, și Walid Al-Moua- 
lem, ambasadorul Siriei la 
București. Erau de față amba
sadorii țărilor arabe la Bucu
rești.

MADRID. In numeroase ora
șe din Spania, duminică au a- 
vut loc noi demonstrații de 
protest împotriva arestării se
cretarului general al P.C. din 
Spania. Santiago Carrillo, și a 
altor conducători ai partidului. 
Demonstranții au cerut elibe
rarea conducă lorilor partidului 
comunist și tuturor detinuților 
politici, precum și acordarea 
dreptului de întoarcere in pa
trie a tuturor spaniolilor care 
au emigrai din țară din rațiuni 
politice.

Arestarea secretarului 
al Partidului Comunist 
nia. Santiago Carrillo, și a ce
lorlalți militanți comuniști spa
nioli a dat ..o lovitură irepara
bilă credibilității față de recen
tul referendum" și a deschis 
ochii acelora care voiau sâ 
creadă in promisiunile demo
cratice făcute de guvernul spa
niol — a arătat Ignari® Galle
go. membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Spania, intr-o 
declarație făcută sâptăminalului 
P.C. Francez ..LTTumanite Di- 
manche". Ignacio Gallego sub
liniază că secretarul general al 
P.C. din Spania a fost ares^: 
pentru „teribilul delict de a trăi 
in țara sa și de a-și îndeplini 
îndatorirea de conducător al u- 
nuia dintre cele mai reprezen-

in pro?

★

Realități social- 
economice din țările 

in curs de dezvoltare

Procurați-vă neintîrziat 
o carte care se epuizează rapid :

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA“ 1977 
® Un sumar bogat și variat, o prezentare 

grafică aleasă. • Pentru toate vîrstele, pentru 
toate gusturile. b 448 de pagini bogat ilus
trate.

Brăila: simpozioane și expuneri 
pe temele sistematizării 

si recensămîntului
în toate corn .mele 

județului Brăila au 
avut loc, duminică, 
simpozioane și expu
neri pe temele „Cu
noașterea și apli
carea legii sistemati
zării" și „Obligațiile 
ce revin cetățenilor 
în momentul efec

tuării recensămîntu- 
lui“. Cu acest prilej, 
brigăzile artistice de 
propagandă de la în
treprinderea de uti
laj greu „Progresul**.  
„Șantierul naval". 
Combinatul de celu
loză. hirtie și fibre 
artificiale. Combina
tul de prelucrarea

lemnului, întreprin
derea de confecții și 
din alte unități brăi- 
lene. au susținut 
programe in comu
nele Bărâganu. Gră
diștea. Roșiori. Stăn- 
cuța. Șutești. Ulmu 
și Victoria.

(Agerpres)'
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militanți ai P. C. din Spania I

aco:

Santiago Carrillo și ceilalți

ce in ar

Noi acțiuni provocatoare ale regimului"gata

comu: 
țekxr d 
lor".

In c< 
go subl

rhodesian împotriva Mozambicului
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MADRID. Santiago Carrillo, 

secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, și ceilalți 
șapte membri ai Comitetului 
Executiv al P.C. din Spania au 
fost inculpați ieri sub acuzarea 
de asociere ilegală de către ju
decătorul Tribunalului ordinii 
publice — a anunțat imul din 
avocații conducătorilor comu
niști spanioli. Din aceeași sur
să s-a aflat că judecătorul a 
hotărit menținerea in detenție 
preventivă a lui Santiago Ca
rrillo și a celorlalți șapte mili
tanți comuniști spanioli.

După cum anunță agenția 
France Presse. Joaquin Ruiz

Minister pentru 
Problemele Tineretului 

in Venezuela
m a aprobat 

proiectul de lege privind crearea, 
incepind de la 1 ianuarie, a șap
te noi ministere : Ministerul pen
tru Problemele Tineretului. Mi
nisterul Informațiilor și Turis
mului. Secretariatul Președinției. 
Ministerul Dezvoltării Urbane, 
Ministerul Mediului Ambiant și 
Resurselor Naturale. Actualele 
ministere al hidrocarburilor și 
comunicațiilor vor fi transforma
te în Ministerul Energiei și Mi
nelor și Ministerul Transportu
rilor și Comunicațiilor.

ta-

Regimul rasist din Rhodesia 
continuă acțiunile sale provoca
toare împotriva Republicii Popu
lare Mozambic. Un grup de de
sant. lansat de rasiști cu aju
torul elicopterelor, a încercat să 
comită o acțiune de diversiune 
pe calea ferată care trece in a- 
propierea frontierei spre inte
riorul țării. Datorită vigilenței 
cetățenilor și acțiunilor energi
ce ale comandamentului unită
ților militare, intențiile diver- 
sioniștilor au fost dejucate.

Aceasta este a doua încercare 
a rasiștilor de a comite diver
siuni 
ale 
scop

pe căile de comunicații 
Mozambicului. avind ca 

principal demoralizarea 
populației și dezorganizarea 
vieții economice a țării.

Patrioții desfășoară, in pre
zent. acțiuni împotriva autori
tăților rasiste in majoritatea 
regiunilor din Rhodesia. După 
cum se cunoaște chiar la Salis
bury. așa-numitele „zone ope
raționale" cuprind două treimi 
din teritoriul țării. Asemenea

acțiuni s-au semnalat recent și 
in cartierele mărginașe ale capi
talei și s-au extins și spre gra
nița cu R.S.A., care era consi
derată de autorități ca o regiu
ne „sigură'4.

Pentru a face față situației, 
Ian Smith a recurs la mobiliza
rea unor contingente de rezer
viști și la angajarea unui nu
măr suplimentar de mercenari. 
Au fost înființate detașamente 
speciale de luptă împotriva par
tizanilor. Măsurile speciale nu 
au adus însă siguranța dorită 
regimului de la Salisbury.

★
Intr-un mesaj adresat Orga

nizației Unității Africane de 
președintele Somaliei, Moha
med Siad Barre, se relevă că 
Somalia adresează un nou apel 
către statele membre ale O.U.A. 
de a depune maximum de efor
turi pentru convocarea unei se
siuni extraordinare a organiza
ției. Sesiunea ar urma să exa
mineze situația actuală de pe 
continent și să elaboreze mă
suri de natură să contribuie la 
eliminarea amenințării pe care 
o prezintă regimurile rasiste 
pentru poporul Zimbabwe și 
pentru securitatea tuturor țări
lor continentului.

R.S.F. IUGOSLAVIA. O ima
gine din Skopje, oraș modern, 
aflat in plină dezvoltare și 
aproape în întregime nou. Cu 
420 000 de locuitori, Skopje 
deține în prezent locul al trei
lea intre orașele iugoslave - 

după Belgrad și Zagreb

• IN PRIMELE 11 LUNI ale 
anului în curs, deficitul comer
cial al Franței s-a ridicat la 
19,27 miliarde franci. în a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
Franța înregistrase un excedent 
de 6,3 miliarde franci.

Ministrul francez al comerțu
lui, Andre Rossi, a declarat că 
efectele secetei îndelungate re
simțite de Franța atîrnă încă 
greu în situația comerțului exte
rior al tării, explicînd aproxima
tiv jumătate din deficitul lunii 
noiembrie (care a fost de 3,8 
miliarde franci).

ORIENTUL

Senatul ver>

în Liban situația se menține, 
în ansamblu, calmă, iar guver
nul, în frunte cu primul minis
tru Hoss, după ce a obținut vo-

Un articol din ziarul britanic „Financial Times"

JAFONIA. Aspect de la o recentă demonstrație a populației tokyote 
in sprijinul drepturilor sociale vitale ale oamenilor muncii

PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

BALANȚĂ COMERCIALA 
EXCEDENTARĂ IN INDIA
Pentru prima oară în ul

timii ani, India a înregis
trat în acest an o balanță 
comercială excedentară. In 
primele șapte luni ale anu
lui financiar, exporturile in
diene au crescut cu 34 la 
sută, în timp ce importurile 
s-au redus cu 10 la suta. Ca 
urmare, India a avut in a- 
cest interval un excedent co
mercial de ordinul a 750 mi
lioane rupii, experții antici- 
pind că la nivelul întregului 
an financiar excedentul ar 
putea ajunge la 45 000 mili
oane rupii.
DEZVOLTAREA REȚELEI DE 

TRANSPORT IN NIGER
Guvernul nipon a hotărit 

să acorde Nigerului un îm
prumut în valoare de 380 
milioane yeni (1,26 milioane 
dolari) în cadrul unui pro
gram de urgență pentru ex
tinderea capacităților de 
transport ale acestei țări — 
a anunțat Ministerul de Ex
terne al Japoniei. Dezvolta
rea refelei de transporturi a 
Nigerului, arată agenția A- 
ssociated Press, este nece
sară pentru aducerea în a- 
ceastă țară a unor cantități 
mari de alimente stocate în 
prezent in porturile țărilor 
vecine. Nigerul, care este o 
țară anclavată, a fost afec
tat în ultimii ani de o puter
nică secetă, ceea ce a deter
minat recurgerea la impor
turi de alimente și la asis
tență in bunuri alimentare 
din partea unor state și or
ganizații internaționale. Po
trivit aceleiași surse, în pre
zent capacitatea rețelei na
ționale de transporturi nu 
permite aducerea in (ară a 
acestor alimente.

JAMAICA VA CONSTRUI 234 
DE MICRO-BARAJE

Fondul de dezvoltare al Co
munității Economice (vest)- 
Europene va acorda Republi
cii Jamaica un împrumut de 
2,7 milioane dolari jamaicani. 
El este destinat cumpărării 
de materiale pentru construc
ția de micro-baraje.

Jamaica prevede construi
rea în patru ani a 234 mi
cro-baraje,.

APROPIAT
• Citeva incidente pe un fond general de calm in 
Liban • Premierul libanez sosește azi la Cairo

• Ședința Comitetului Executiv al O.E.P.

C.E.E. este confruntată 
cu numeroase dificultăți

tul de încredere al parlamentu
lui, a trecut la îndeplinirea a- 
tribuțiilor sale.

Totodată, continuă pregătirile 
pentru preluarea armamentului 
greu de la părțile care s-au 
aflat în conflict. *

Cu toate acestea, i 
semnalează agenția 
Presse, citind agenția 
în sudul Libanului a 
un schimb de focuri, 
menea, agențiile de presă trans
mit că la Beirut a fost ucis Ab
del Wahab Al-Tayeb, unul din 
conducătorii organizației pales
tiniene „Frontul refuzului'4. 
Pină în prezent ucigașul nu a 
fost identificat.

după cum 
France 

„Wafa-, 
i avut loc 
. De ase-

Qmemo
LUNI, 27 DECEMBRIE

DIN NOU... DISNEY: Scala (o- 
rele 9.45; 11.30); Ia ora 20 — gala 
filmului românesc : SERENADA 
PENTRU ETAJUL XII.

SERENADA PENTRU ETAJUL 
XII : Eforie (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30); Modern (orele 9; 
11,13; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE ZILE DUPĂ COPILĂRIE: 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

ALICE NU MAI LOCUIEȘTE 
AICI : Festival (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30); Favorit (o- 
rele 11.30: 13,45; 16; 18.15; 20,30); 
la ora 9,15 - program de vacanța.

ROȘCOVANUL : «apilol (orele 
9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 2G.30) ; 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 29,15); Flamura (orele 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); la ora 9 — 
program de vacanță.

O FEREASTRA SPRE CER : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,3G; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30); Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

COLUMNA : Central (orele 9,30; 
12.30; 16; 19,15).

ȘATRA : Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TREI ZILE ȘT TREI NOPȚI : 
Gloria (orele 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; la ora 9 - program de va
canță ; Volga (orele 9; 11,15;; 13,30; 
15,45; 18: 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30).

MICUL INDIAN : Doina (orele 
13; 15,15; 17,30; 20); la orele 9,30; 
11,15 — program de desene ani
mate.

FACEREA LUMII: Timpuri Noi 
(orele 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15).

MEREU ALĂTURI DE TINE : 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30)
. A TREIA ÎNCERCARE : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).FRĂȚIORUL : Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

BUNICUL ȘI DOI DEL1NC- 
VENȚI MINORI : Bucegi (orele 
16; 18: 20).

PAMTNT NATAL : Grlvița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).

DOSARUL GERICAROV : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18: 20,15).

FIECARE MOARE SINGUR : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

PREMIERA : Giulești (orele
15,30; 17,45; 20); Viitorul (orele 16; 
18: 20).ÎNTOARCEREA marelui 
BLOND : Unirea (orele 15,30; 17,45; 
20).

OSlNDA : Floreasca (orele 15,30; 
18: 20,15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

APAȘII : Ferentari (orele 15,30; 
18: 20.15).

ÎNTOARCEREA „PANTEREI'*  
ROZ : Cotroceni (orele 12; 14,30; 
36; 19.30): la ora 9,30 — program 
de vacanță.

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : Mo
șilor (orele 15,30; 13; 20,15).

PAM1NT NATAL : Miorița (ore
le 9; 11,30; 14; 16.30: 19).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE : Munca (orele 15,45; 19).

PE VECI AL TAU : Pacea (ore
le 15.30; 17.45; 20).

LUMINA PE COLINE : Flacăra 
(orele 16: 18; 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA ; Cringași (orele 17).

OAMENI RESPECTABILI: Popu
lar (orele .15.45; 18; 20).

tAnase scatiu: Cosmos Co
rețe 15.30; 19).

EXPEDIȚIE DISPĂRUTA: Arta 
(orele 13: 16; 19).

TREI SCRISORI SECRETE : VI- 
tan (orele 16; 18: 20).

JURNALUL UNUI DIRECTOR 
DE SCOALĂ : Rahova (orele 16; 
18: 20).

sclava IUBIRII : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

PROGRAMUL I
16,00 Emisiune în limbă maghia

ră. 19,00 Teleglob: Nepal. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Via
ța economică. 20,55 Roman-foile- 
ton : „Cesar Birotteau". Episo
dul îl. 21,55 înflorești pămint al 
bucuriei — cintece dedicate Repu
blicii și Partidului. 22,45 Telejur
nal.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Marele și micul 
ecran. 19,05 Publicitate. 19,10 Un 
mare geograf : Simion Mehedinți. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copii : 
„Blîndul Ben“. 20,25 Scriitorul și 
epoca sa. 20,55 Muzică ușoară. 21,15 
Telex. 21,20 Din istoria științei și 
tehnicii românești. 21,45 Concertul 
capodoperelor.

Opera Română: în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" : SEARA DE LIEDURI 
ROMANEȘTI — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie: EXCURSIA A.T.M. 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria): FATA BABEI ȘI 
FATA MOȘNEAGULUI - ora 18; 
Teatrul Mic: VARA TRECUTĂ LA 
CIULIMSK — ora 19,30.

Naționalizări 
in Camerun

Guvernul Camerunului a adop
tat hotărirea de a naționaliza 
plantațiile de ceai din zona 
Nkamba. Plantațiile, care însu
mează peste 600 de hectare, ur
mează să treacă, incepind de la 
1 ianuarie 1977, din proprietatea 
unei companii britanice, in ad
ministrarea unei corporații de 
stat cameruneze. In hotărirea 
privind naționalizarea se arată 
că activitatea desfășurată de 
conducerea companiei 
era contrară intereselor 
sului economic al țării.

• LA MOSCOVA a fost inau
gurat festivalul de artă „Iarna 
rusească*.  Anul acesta festiva
lul este consacrat, in principal, 
creației lui Prokofiev și a lui 
Șostakovici. programele manifes
tărilor cuprinzind numeroase 
lucrări simfonice și camerale ale 
celor doi mari compozitori.

Festivalurile de artă ale 
U.R.S.S. se organizează cu re
gularitate incepind cu anul 1963.

lurice in zona recentului cutre
mur puternic. După cum anun
ță postul de radio Ankara, nu 
s-au înregistrat victime, dar clă
dirile avariate in cursul seismu
lui trecut s-au prăbușit.

Arestări in Rhodesia
străine 

progre-

noua
deschis

• AGENȚIA CHINA 
anunță că la Pekin s-a 
o expoziție de fotografii consa
crată memoriei președintelui 
Mao Tzedun. Imaginile expuse 
prezintă aspecte din viața iui 
Mao Tzedun. ale doliului pro
vocat de încetarea sa din viață.

Peste opt sute de muncitori 
de Ia transporturile publice din 
Salisbury au fost arestați ca ur
mare a mișcării greviste pe care 
au declanșat-o vineri — infor
mează agenția France Presse.

Prelungirea stării 
de urgență în Peru

Printr-un decret. în Peru, 
siarea de urgență, in vigoare de 
la 1 iulie a.c.. a fost prelungită 
pe o nouă perioadă de 30 de 
zile.

Convorbiri 
irano-pakistaneze

Primul ministru al Pakistanu
lui. Zulfikar Aii Bhutto, a sosit 
duminică la Teheran intr-o vi
zita oficială de două zile — a- 
nunță agenția Reuter.

Premierul pakistanez va fi 
primit de șahinșahul Iranului. 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, — prilej pentru a fi e-, 
vocate stadiul actual al relații
lor bilaterale și modalitățile de 
promovare a cooperării economi
ce și comerciale. Este a treia 
vizită pe care premierul Bhutto 
o întreprinde, in acest an, in 
Iran.

Băncile mexicane au fost 
autorizate să efectueze tran
zacții in dolari după un in
terval de o lună in care ac
tivitățile de acest gen au fost 
suspendate — informează a- 
genția Prensa Latina.

La Ciudad de Mexico se 
apreciază că această decizie 
demonstrează încrederea gu
vernului in eficiența măsuri
lor care au dus la depășirea 
problemelor de ordin finan
ciar ce au determinat flota- 
rea liberă a pesoului mexi
can. Se estimează, de aseme
nea, că flotarea monede: na
ționale va lua sftrșit in 60 
de zile, cind va fi"fixată o 
rată stabilă de schimb, si
tuata in limita de 20—21 pe
sos per dolar.

• ÎN NOAPTEA de simbătâ 
spre duminică, in Anatolia 
est s-au produs noi mișcări

de 
te-

Fibre de cărbune mai rezistente ca... oțelul!
turbine, precum și a 
unor articole pentru 
practicarea sporturi
lor ca rachetele pen
tru tenis, schiurile, 
diversele ambarca
țiuni și altele. Sc 
consideră, totodată, 
că fibrele de căr
bune își vor dovedi 
utilitatea și in in
dustria construcțiilor.

La fabrica polone
ză de electrozi din 
cărbune din Begonice 
este pusă la punct 
producția unor fibre 
de cărbune mai re
zistente decît oțelul. 
Ele vor fi folosite in 
producerea 
mitelor 
combinate, .______ .___________r_.___ __
la realizarea diverse- , diferitelor tipuri de

așa-nu- 
materiald 

utilizate

lor mașini și meca
nisme, precum și in 
alte scopuri.

Materialele avind 
Ia bază fibre de căr
bune vor permite re
ducerea greutății și 
sporirea rezistenței la 
uzură și solicitări 
mecanice a unor pie
se ale elicopterelor și

Legături aeriene directe 
intre Amman, Damasc 

și New York
Iordania. Siria și Statele U- 

nite au încheiat-un acord care 
prevede realizarea unei legături 
aeriene directe intre capitalele 
celor două țări arabe și New 
York, a anunțat- la Amman un 
purtător de cuvint guvernamen
tal iordanian. Companiile ae- 

• riene iordaniană și siriană, a 
precizat purtătorul de cuvint. 
vor efectua două zboruri săptă- 
minal intre Amman. Damasc și 
New York și vor utiliza pe a- 
ceste rute aparate de tip „Boe
ing 747 — Jumbo Jet".

Erupția vulcanului 
Nyamlagira

Pe continentul african a con
tinuat erupția vulcanului Nyam
lagira. aflat in apropierea ora
șului zairez Goma, pe malul 
nordic al lacului Kiwu. Deocam
dată. lava incandescentă care se 
scurge pe versanții sud-vestici 
ai masivului Wirunga nu ame
nință așezările din regiune.

• LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
în Libia a lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, a fost 
semnată Declarația bulgaro-li- 
biană, care, intre altele, consem
nează dorința celor două părți 
de a dezvolta relațiile reciproce 
pe multiple planuri și hotărirea 
de a depune toate eforturile 
pentru asigurarea păcii, • secu- 

. ritâții și destinderii internațio
nale.
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Sub titlul „C.E.E. este confruntată cu numeroase dificul
tăți", cotidianul britanic „Financial Times" publică un amplu 
articol, afirmind, intre altele, că planul Tindemans privind 
crearea pină in 1980 a unei uniuni economice și monetare a 
C.E.E. a fost pe tăcute îngropat, fără măcar să se bucure 
de o dezbatere serioasă. Atacînd propunerile primului minis
tru belgian, nici un alt conducător nu a prezentat măcar o 
singură alternativă viabilă. „Planul Duisenberg" pentru relan
sare economică și cooperare monetară pare să fi suferit o 
soartă similară. După entuziasmul vizionar al anilor ’50 și 
succesele economice ale anilor ’60, Piața comună pare, pur 
și simplu, să-și fi pierdut din avînt — și nici unul dintre 
principalii săi membri, poate cu excepția Franței, nu pare 
să fie interesat de acest lucru.

Majoritatea dintre ei, firește, sînt preocupați mai mult ca 
oricind de propriile probleme. Marea Britanie înfruntă una 
dintre cele mai grave crize economice din istoria sa, iar 
Piața comună ca atare nu-i este de mare folos. Italia, in 
afară de problemele sale economice, oscilează pe marginea 
unei profunde schimbări politice. In Franța, in afara nece
sității rezolvării unor probleme de ordin economic, au apărut 
mutații sensibile pe scena politică. ■ - ■

Lui Gaston Thorn, primul ministru al Luxembtirgului, i se 
pun probleme specifice printre cei mari din C.E.E. Cu toate 
acestea, pină acum el nu a avansat planul în vederea for
mării în interiorul C.E.E. a unei minorități dizidente a țărilor 
mai mici care să protesteze fățiș atunci cind partenerii lor 
mai mari se opun aplicării in practică a unor hotăriri.

Intrarea, in perspectivă, a unor noi membri în Piața co
mună nu poate decit să sporească divergențele economice ale 
comunității, divergențele considerate acum in mare măsură a 
fi principala barieră in calea unei mai largi integrări eco
nomice și politice. Chiar in comunitatea „celor nouă*'  pră
pastia continuă să se adincească. La Bruxelles, mulți cred 
că in cazul aderării, de pildă, a Spaniei, efortul reclamat pen
tru realizarea unei politici agrieole comune, una dintre prin
cipalele forțe motrice ale integrării în anii ’60, se va dovedi 
prea mare pentru posibilitățile <fiecăruia in parte și ale tu
turor in cadrul comunității. »

In încheiere, ..Financial' Times". își pune întrebarea : dacă 
Pieței comune ii este atît de greu să ia hotăriri cu 9 mem
bri, cum va reuși ea să facă acest lucru cu mai mulți ?

Felicitările de Anul Nou au ars
Un puternic incendiu a distrus 14 clădiri, 

între care un oficiu poștal, in apropiere de lo
calitatea japoneză Hakodate. Potrivit surselor 
polițienești, nu au fost înregistrate victime, 
dar focul a-mistuit aproximativ o sută de mii de..................  - - -Cârti postate cu felicitări de Anul-nou.

Date despre clima Terrei 
in ultimii... 50000 de ani

Două sonde, cu o adincime de circa 950 metri 
fiecare, forate in perimetrul stației științifice 
sovietice „Vostok" de pe continentul antarctic, 
au permis să se obțină mostre de gheață ce 
au slujit la determinarea unor modificări in 
clima terestră, survenite in perioada ultimilor 
50 000 de ani. S-a constatat, astfel, că în cele 
50 de milenii, principalul eveniment climateric 
l-a constituit o încălzire bruscă a climei de
clanșate cu 15 000 de ani in urmă și incheiată 
după trecerea a circa 3 000 de ani. Compararea 
acestor date, obținute recent, in Antarctida, cu 
cele stabilite in Groenlanda, a dus la concluzia 
că, in ultimii- 50 000 de ani, principalele modi
ficări ale climei au avut loc concomitent in 
ambele emisfere ale Terrei*
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Premierul libanez Selim Al 
Hoss va sosi luni la Cairo, unde 
va fi primit de președintele E- 
giptului, Anwar El Sadat, și va 
conferi cu o serie de oficialități 
guvernamentale egiptene. Dialo
gul va fi axat asupra ultimelor 
evoluții ale situației din Liban 
și a altor chestiuni de interes 
comun, a precizat vicepremierul 
și ministrul egiptean de exter
ne, Ismail Fahmy.

La Damasc .a avut loc sîmbă- 
tă seara o ședință a Comitetu
lui Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Șe
dința, condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comțțețujuț Execu
tiv al O.E.P., a fost consacrată 
evoluției situației în Orientul 
Mijlociu și situației poporului 
palestinian, relatează agenția 
France Presse.

★
Yasser Arafat a avut dumi

nică o întrevedere cu șeful sta
tului sirian, Hafez Al-Assad.

Consiliul Executiv al organis
mului miniștrilor arabi ai sănă
tății se va întruni luni, în ca
pitala kuweitiană, într-o nouă 
sesiune de lucru consacrată e- 
xaminării programului de ajutor 
sanitar și medical ce urmează 
să fie acordat Libanului. Va fi 
luată, de asemenea, în discuție 
participarea fiecărui stat arab la 
acest program.

Plonjon de la 72 de metri
După ce a sărit de la o înălțime de 72 

metri de pe podul dintre Rio de Janeiro 
localitatea învecinată Niteroi, dead Torres 
Sa, candidat la sinucidere, a constatat că... ține 
la viață și a început să lupte pentru eq. Deși 
căderea îi provocase o serie de fracturi și alte 

. traume, el a depus mari eforturi pentru a se 
menține la suprafața^ apelor fluviului Bahia de 
Guanabara, fiind găsit, după aproximativ 12 
ore, de o ambarcațiune la bordul căreia a fost 
luat. Medicii din spitalul in care, a fost inter
nat afirmă că viața sa este în afară de pericol.

Japonia și sursele de energie
Potrivit unui studiu pregătit de un organ 

consul,tativ al Direcției nipone a resurselor na
turale, Japonia trebuie să dezvolte noi surse 
de energie — cum ar fi energia solară sau geo- 
termică pentru a ieși din dependența față 
de importurile de petrol. Studiul estimează că 
în anul 2000 Japonia ar avea nevoie pentru 
consum .intern de circa 600 milioane kilolitri 
de petrol, față de 300 milioane kilolitri în pre
zent. Avind în vedere această prognoză, in 
document se propune utilizarea cărbunelui și 
conservarea rezervelor de energie existente.

de 
și 
de

1

j

ii

țțț

i
4

40362


