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ANUL XXVIII,

în întreaga

Proletari din toate țările, uniti-vă!
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■
LA ÎNCEPUT DE AN ÎN ÎNVĂȚÂMÎNTUL

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Numărul total al stu
denților înscriși în noul 
xn> universitar este de 
144 000, față de numai 
26 500 în anul universi
tar 1938/1939. Numă
rul cadrelor didactice 
est* ’ 14 470 față de 
' . .n 1938.

în anul universitar 
1972—1973 vor func
ționa 47 de institute de 
învățămînt superior cu 
187 de facultăți în 19 
centre universitare. în 
anul 1938 existau nu
mai 4 centre universita
re cu 16 institute de în
vățămînt superior și 33 
de facultăți. în acest an 
studenții vor învăța în 
6 universități, 5 institute 
politehnice, 6 institute 
tehnice, 4 institute de 
subingineri, 4 institute 
agronomice, o acade
mie de studii economice 
și 5 facultăți de studii 
economice în cadrul u- 
niversităților; 5 institute 
de medicină și farma
cie, 2 institute de tea
tru, 2 institute de arte 
plastice, 3 conserva
toare, 8 institute peda- 
K^gice de trei ani, un 
^stitut de educație 
dezică.

ANTI
SAFARI

de MIHAI STOIAN

Am văzut recent un film 
despre vânătoarea în junglă, 
așa-numitul 
lent 
altele, 
erau 
goneau pe terenuri desfun
date, fără cască și fără 
trucuri făceau slalomuri 
printre tufișuri informe și 
greu previzibile, în sfîrșit, își 
riscau viața (a lor, nu a... 
altora) fugărind, pină la e- 
puizare, animalele diverse. 
Iar asta — repet — se con
suma într-o lume plină de 
sălbăticiuni...

Dar noi. ceilalți ? Sintem

„safari44. Exce- 
cine-verite î Printre 

șoferii jeep-urilor 
adevărați cascadori:

Însemnări
„mai obișnuiți", însă pe cît 
posibil de... moderni : ne 
îmbrăcăm în țesături como
de, de plastic, folosim anti
biotice dacă-i nevoie, nu ne 
mai dezlipim de micul 
ecran, întrebuințăm fixativ 
sau cremă de ras la tub etc. 
— ce mai, ne civilizăm pe 
zi ce trece, în multe dome
nii. doar cînd ne vedem că
lare într-un scaun de auto
mobil, gata, din punctul de 
vedere al relațiilor umane, 
sintem dispuși (cu excepții, 
evident) să recădem în... 
preistorie. De ce ? De unde 
„confuzia" dintre ținuturile 
în care safariul e Ia el aca
să și. mai puțin senzaționa
lul nostru peisaj natural și 
uman ? De unde pină unde, 
dacă ești la volan sau dim
potrivă, pieton, trebuie să 
te guverneze principiul : 
„Cine-i mai mare și mai

(Continuare în pag. a lll-a)
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pentru 144 000 de studenți

asociațiile

Măsurile organizatorice sînt bune 
E MOMENTUL SĂ TRECEM

LA ÎNFĂPTUIREA LOR
• Propagandistul — un factor determinant; 

experiența anului trecut arată însă că nu nu
mai el este chemat să răspundă de buna orga
nizare si desfășurare a învătămîntului politic 
U.T.C.

• Obiectiv esențial : pregătirea teoretica în 
strînsâ legătură cu preocupările concrete, cu 
cerințele și exigențele producției, ale muncii de 
educație.

• Instruirile au avut loc ; propagandiștii, cei 
mai mulți dintre ei, s-au pregătit; ce facem cu 
cei care n-au participat însă la aceste activi
tăți ?

neîndoielnic de un mare interes, 
iar el urmează a fi întreținut fi
resc de o largă utilizare a posi
bilităților de care municipiul 
Iași, ca vechi centru universitar 
și oraș cu tradiții democratice și 
revoluționare, dispune din bel
șug. E solicitat intr-o mai mare 
măsură corpul didactic universi
tar specializat în probleme de 
filozofie. Sînt utilizate cadrele 
didactice de specialitate din în- 
■.âțămîntul de cultură generală 
și. în virtutea unei mai vechi 
idei, prin care se urmărea con
solidarea relațiilor dintre orga
nizațiile de tineret studențești și 
cele ale tinerilor din întreprin
deri, se face un insistent apel 
la aportul studenților de ia fa
cultatea de filozofie. Cadre di
dactice universitare alcătuiesc, 
cu începere de anul acesta, 
corpul de lectori al comitetului

Pornind de la realizările, dar 
și de la lipsurile semnalate In 
felul in care s-a desfășurat în- 
vățămlntul-politic U.T.C. în a- 
nul precedent. Comitetul mu
nicipal Iași al U.T.C. a luat 
hotărirea ca, evitîr.d părțile 
negative, să dea activității de 
organizare a formelor de în- 
vătămlr.t o atenție mai mare, 
avîr.d în obiectiv situația con
cretă din fiecare organizație.

A fost, de pildă. in anui pre
cedent destul de frecventă ten
dința organizațiilor U.T.C. din 

tui politic U.T.C. doar în seama 
propagandișulor: s-a început a- 
r.ul acesta cu acțiuni menite să 
dirmnu-re o astfel de tendință, 
prima fiind chiar instruirea spe- 
ctalâ a secretarilor ți a comisii- 

’. :r poHtico-ideologlce privind 
r. _._ de .

țăreăot. A fost. de asemenea, 
ansi trecut efectul 

■OfMtv al instruirii prea pu
pa diferențiate, s-a început a- 
au! seesa cu o diferențiere mai 
«rteatuată a programului de 
Sestruire. r.u numai în funcție 
de diferitele categorii de tineri, 
ci si ce problemele impuse de 
educarea lor politico-ideologică.

Instruirile activelor U.T.C. au 
depășit î ele limitele unor’sim
ple ședințe de transmitere a pro- 
bleoielor, transformindu-se în a- 
de r.t .t? întllriri de lucru, care 
= : ocazionat ajutorarea concre
tă a multor organizații în fixa
rea structurii anului de învăță- 
mmt. a colectivelor de lectori și 
-opagandiști, precum și a 

cercurilor de dezbateri teore- 
f.tt Caracterul de dezbatere al 
instruirii activelor U.T.C. a pri- 
le;ui: citeva ciștiguri pentru în
suși comitetul municipal U.T.C. 
care. In cadrul acestor întilniri 
șl-a lămurit prin confruntare 
muit mai bine poziția pe care 
va trebui s-o adopte. într-o ast
fel de conjunctură au fost de
terminate mai exact ponderea și 
locul unde trebuie să ia ființă 
ercuri teoretice pe probleme de 

filozofie, științe sociale, esteti- 
că. cluburi de dezbateri politice 
etc.. mergîndu-se pe aceeași li
nie a respectării cerințelor spe- 

’:.e unei categorii de tineri 
sau alteia, pe deplina concor
danță cu dorințele lor reale.

Conținutul propus astfel de 
comitetul municipal U.T.C. pen
tru desfășurarea noului an de 
învățămînt politic-ideologic este

STUDENȚEȘTI (Continuare în pag. a 111-a)
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Etapa a cincea, minut cu 
minut I

• Debut in noul campionat
• Toamna sezonul crosu-

„CUPA DAVIS'*

VOLEI :

ION CHIRIAC

1

PUTERNIC AVINT IN

PREOCUPĂRI
SI PERSPECTIVE

A nul universitar lfii—1973 se desetoie ti 
condițiile înotătoare groexale de Ceotaău- 
ta Națională a PaztxUni Camsast Bo

man. care) a pus in fața uxcversitățn. a taa 
tutui studios și a orgamzafce. sase rev t-ztitca 
comandamente politice și sociaie de mare răspa 
dere. Acest mare eveniment din viața poporal 
nostru a avut un puternic ecou ia riadul stadee- 
ților. In perioada de vară studențimea s-i re
primat cu entuziasm adeziunea sa ia hotărlrâe 
Conferinței, reafirmindu-și astfel și cu acest fri- 
lej atașamentul față de politica partidul. s 
statului nostru. Iar acest atașament students 
l-au exprimat și in activitățile sociale utile Ia 
care au fost antrenați. Pentru prima oară, pe 
întreg parcursul ei, vacanta din această vară 
s-a afirmat ca o perioadă activă, de instrucție 
și educație pentru tineretul studios. Majorita
tea studenților au participat la practica produc-
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SUB SEMNUL
ANIVERSĂRII
REPUBLICII

în industrie

B
*

Ieri, a fost timp bun pentru lucrările agricole. La

Industria ieșeană raportează : 160 MILIOANE LEI PRODUCT'E 
SUPLIMENTARA

Bilanțul primelor trei trimestre oferă pentru muncitorii, înșnn^ru 
și tehnicienii industriei ieșene argumentul satisfacției depline, măsura 
concludentă a hărniciei și priceperii lor. perfecționarea exprima:* 
cifric într-o producție suplimentară de 160 milioane lei. Este echiva
lentul pe de o parte, a celor 5 zile de producție ciștigate ca urmare 
a Îndeplinirii înainte de termen a sarcinilor de producție prevăzute 
pe cele trei trimestre, iar pe de alta, expresia faptică a semimeutelor 
de profund patriotism care animă harnicele colective ale unităților 
economice ieșene în preajma celei de a 25-a aniversări a Republicii. 
Exprimată în produse, cele 160 milioane lei înseamnă : 2 600 tone țevi 
sudate din oțel, 3 500 tone profile îndoite, 500 tone fire și fibre poli- 
esterice, 1 700 tone ulei comestibil, precum și însemnate cantități de 
produse finite din mase plastice, antibiotice și țesături.antibiotice și țesături.

I. CHIRIAC

• Ultimele noutăți 
finala de Ia București

• Arena Progresul 
nouă înfățișare

FOTBAL:

ÎNTRECERE
chemarea organizației U. T. C

frontul recoltei

9
JUDEȚUL 

CONSTANTA
AMPLE ACȚIUNI PA

TRIOTICE PÎNÂ CE UL
TIMUL KILOGRAM DIN 
RECOLTA ACESTUI AN 
VA FI STRÎNSĂ

JUDEȚUL VTLCEA ;

EFORTURI CONCEN
TRATE PENTRU CU
LESUL FRUCTELOR SI 
LEGUMELOR

- — W . LV $ :

O ZJ

BISTRIȚA : IN FUNCȚIUNE - O

In cadrul complexului de 
prelucrare a lemnului, obiectiv 
aflat în plină construcție pe 
noua platformă industrială a 
orașului Bistrița, a fost pusă 
în funcțiune o fabrică de 
mobilă. Unitatea va produce 
anual 10 000 garnituri de 
mobilă, o parte din ele fiind 
destinate exportului. Pentru 
început, noua fabrică va 
realiza două tipuri de mobilă 
multifuncțională: sufrageriile 
„Dej“ și „Narcisa", alcătuite 
din 16 și respectiv 10 piese, 
care pot fi utilizate în mai 
multe variante.

NOUA FABRICA DE MOBILA

De la începutul activității, 
colectivul fabricii ți-a înscris 
în proiectele sale propunerea 
pentru o valorificare cit mai 
înaltă, cu maximă eficiență, 
a materialului lemnos.

Noua fabrică de mobilă 
face parte dintr-un amplu 
program de investiții destinat 
dezvoltării industriale a jude
țului Bistrița-Năsăud, pro
gram care prevede ca în pe
rioada actualului cincinal să 
fie construite alte 10 mari 
unități productive.

Duminică. *n iudețul Constan
ta, peste 8000 de tineri au răs
puns chemării Comitetului ju
dețean U.T.C.. participind pe o- 
goarele județului la stringerea 
recoltei de porumb. legume, 
cartofi și struguri, pentru ca. 
în ciuda timpului nefavorabil ce 
a bîntuit și pe aici în ultima 
vreme, produsele să fie strînse 
la timp și fără pierderi. Iată 
citeva secvențe ale acestei am
ple acțiuni.

Ora 8. Din fata noului spital, 
o coloană de mașini pornește 
spre ogoarele unităților agrico
le. Citim pe parbrizul mașini
lor, direcțiile : Tuzla. ..23 Au- 
gust“. Valea Seacă. Scărișoara.

MARIAN GRIGORE
(Continuare în pag. a lll-a) I
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Rm. ’• Lxee ai 
r-r-jcl fas-eea* 
rund rto oe 
de lucru. Peste 
lariati ai drvei 
prinderi și iasti 
participa;
ratori si nsera rugători. Ia 
coltarea legunseîor si tru 
loc. In fruntea aces'.ei 
țiurxi s-au situat elevi: sco
lii de șoferi orofesaoeusti. ti
nerii de la cooperația mește
șugărească. O.C.I.. precum 
și ce: 100 de elevi ai Liceu
lui nr. I. care au avut front 
de lucru la loneșt:. ferma 
nr. 5. Sirineasa. la recoltatul 
sfeclei. Cuvintele de mulțu
mire ale tovarășului Gbeor- 
ghe Rizcscu. primarul muni
cipiului. exprimă și aportul 
tinerilor sub raportul calită
ții si cantității.

DORU MOTOC

MT Ia ca
rie ce

(Agerpres)
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în tabăra noastră

EFICACITATEA: 28 GOLURI!DOMINANTA ETAPEI

RUGBI

FOTBAL

• Știți cite cereri de bilete sînt T 
Circa un milion.

înaintea turneului din Anglia 
Selecționata divizionară—Steaua 

38—4

u

»»

Rezultate CU PLUS CU MINUS

U" Cluj-S. C. Bacău
Au 

Lică 
brovschi 
(min. 45).

marcat 
(min.

(min.

in ordine :
10). Dem-
45) și Crețu

2-1 (1-1)

Ci plus? Că meciul s-a desfășurat, că n-au fost „evenimente" 
care sa cor.travină regulamentului. Un foarte util antrenament, 
ți nu oricum, ci... oficial, al clujenilor, înainte de partida din 
..Cupa UEFA* (miercuri, 4 octombrie) cu bunii parteneri de la 
Bacăj... Din dorir.ța expresă de reabilitare în fața pretențio
sului ți exigentului public clujean s-a realizat foarte puțin. Dar 
ovate că rezultatele eforturilor, în toate direcțiile, de a pune 
echipa pe picioare, pentru meciul de la Sofia, să dea roadele 
exac: la ora „H*. Ne-am bucura foarte mult dacă „U“ Cluj s-ar

11:ca Ir. dauna echipei bulgare Levski-Spartak : ar obține 
?a mai bur.ă performanță dintre echipele noastre angrenate 

.cupele europene- avînd în vedere valoarea adversarului.

Partida a fost dominată, de la cap la coadă, de jocul hazar
dului. Golurile au fost înscrise, nu din acțiuni, ci din greșeli 
copilărești: dar pe teren n-au jucat copii, ci oameni în toată 
firea. Citez din aprecierile unor martori oculari : „partida a 
fost de factură modestă, puțin spectaculoasă și presărată cu 
multe inexactități de ordin tehnic și tactic"; „o minge banală 
se îndreaptă spre poarta clujenilor, Ștefan iese inoportun (ca 
de mai multe ori în acest campionat), nu poate ajunge la ba
lon. trei fundași se fîstîcesc și Dembrovschi o introduce in poar
tă, mirîndu-se și el de un asemenea chilipir...". Concludent, nu? 
De-o vreme fotbaliștii de la „U“ mai mult „dansează" într-un 
meci decît joacă serios — cum spunea cineva — și ratează cu 
o seninătate demnă de o cauză mai bună.

Rapid-C. F. R. Cluj A marcat Adam (mia. 3*1 
din lovitură de la 11 m.

0-1 (0-1) LA TINERET-REZERVE :
Rapid — C.F.R. 1—2

Revenirea feroviarilor clujeni la maniera din partea a doua 
> -anpionatului trecut impresionează : ei ciștigă în deplasare ce 
rierd acasă. Au pierdut, duminica trecută la Petrolul, acasă, 

ziî’.igat ieri, la Rapid, la București. Performanța, este, în- 
tr-adevăr, foarte mare. Dar capacitatea echipei C.F.R. Cluj de 
a obț:-» rezultate In asemenea condiții este remarcabilă și ea 
exprimă —ai degrabă virtuți decît un efect al întîmplării. încă 
de la finalul campionatului trecut am zis că formația clujea
nă. cu jucătorii pe care-i are, cu stilul de joc pe care-1 afișează 
poate să emită pretenții pentru un loc de la mijlocul clasa
mentul ji. Și cred că n-am greșit deloc.

Rapid — locul 16 ! ?. De necrezut. O altă echipă — după — 
U.T.A — care nu se regăsește. Rapid continuă să rămină o 
echipă cu „probleme", un team fragil mistuit de nu știu ce pro
cese de erodare internă.

Regretul și îngrijorarea noastră vine de acolo că după ce 
ne-a făcut o demonstrație plauzibilă, o dovadă că nu vrea să 
piardă poziția fruntașă din soccerul nostru — a promovat, cu 
brio, două valori tinere : Savu și Grigoras — iată că jocul ei, 
mai ales cel de ieri, vrea să ne convingă de contrariul. Facem 
un apel Federației să-și aplece mai atent și mai responsabil 
urechea la „problemele" echipei Rapid. Fie și numai pentru că 
peste două săptămîni intră în focurile turului doi al „Cupei 
Cupelor I".

U. T. A-
2-4 (1-2)

Au marcat : Muițesca 
două ori (mia. 14 și 2*. 

penalty). Rnszaai. tn-. 
două ori (mi*. 55 ți 
pentru oaspeți, ți Kn 
de două ori mi*. 25 ți 
pentru gazde.

de 
di a

de
Ni

H)

Ca de obicei, prima notare pozitivă — victoria mai puțin 
’ ■tată a oaspeților și, ce-i mai important, că ea vine în urma 
-_.-i joc bun. Echipa minerilor, ca joc, ca orientare tactică, se 
= a i-.:r-:.n evident proces de redresare. Jocul Jiului se nu- 
~.este o eor.rirucție solidă a acțiunilor și fazelor la mijlocul te- 

< finalizarea lor eficientă. „Constructorii" de la Jiul 
‘ r.t - ner.tru că ei sînt conduși, dirijați de un „arhitect" 
-ae un tehnician bun, de un pedagog bun — antrenorul 
Cotdnm.

„Piesele* de bază ale succesului : Mulțescu și Rosznai.

Dragă Flavius Domide,
După fiecare etapă, după înfrângerile din „Cupa UEFA" 

mi-am manifestat îngrijorarea cu privire la jocul și evoluția 
precară a echipei tale și de fieca.re dată am pus o întrebare 
care devenise obsedantă și pentru mine și pentru alții: ce se-n- 
timplă cu U.T.A. ? Acum te întrebăm pe tine : Ce se-ntimplă 
cu echipa care a eliminat pe Feijenoord din „C.C.E." și a făcut 
un 1—1 cu Tottenham la Londra ? Să vă fi amețit aerul tare 

al înălțimilor clasamentului, incit v-ați prăbușit 
spre subsolul lui ? (locul 15?!)

al succeselor, 
așa de repede

A. S. A. Tg. Mureș Au mareat pentra oaspeți: 
Tarălungă. de două ari firi* 
1 și 85) si Mareo (mi* 5). iar 
pentru gazde. Xaghi de 
două ori (min. J5 și

2-3 (2-2) LA TINERET-REZFRVE ;
A.S.A. Tg. Mureș — _U 

Craiova •—0 :

Craiovemi sînt puși pe fapte mari, 
▼oit, cb fi acasă. Ei merg la ciștig pe 
:reeu:â ie-a scăpat printre degete —

Joacă in deplasare, dezin- 
orice teren. Dacă duminica 
și cu discuții — victoria la 

Ba-câu. de data aceasta, la Tîrgu Mureș, ei și-au construit-o, te- 
rr.-etn.ic. cu trudă, cu siguranță și încredere. Se pare că una 
dm tact, rile oltenilor este aceasta : iau „tare" adversarul de la 
început, pe nepregătite și pină se dezmeticește, ei au și marcat 
un gol. două. Pe urmă iși asigură păstrarea avantajului. Două 
> punctele forte ale formației la ora aceasta : „aripile" — 
Marcu și Tarălungă— care zburdă, pur și simplu, și care marcă 
goluri — in sfirșit, extreme care inscriu ! — și contraatacul 
nemilos pentru orice adversar.

Inregistrăm, 
reș, mai ales __ __  _ _____
infringerii. acte de indisciplină și nesportivitate. O consecință 
a acestei optici greșite, a fost eliminarea tinărului jucător Fa- 
zekaș, pentru joc brutal, periculos. Coechipierii lui și-au per
mis, la rindu-le, să protesteze la deciziile arbitrului. Avem, pe 
undeva, senzația, că băieții lui Bone, nu știu să reziste nici 
succesului — se înfumurează prea repede — și nici înfrângeri
lor — se înfurie, la fel, prea repede. Viața se răzbună : ieri li 
s-a marcat un gol in urma unui fault, și dacă adăugăm și eli
minarea, bilanțul e trist.

nu pentru prima oară, pe terenul din Tg. Mu- 
atunci cind echipa locală e pindită de spectrul

Dinamo-F. C. Argeș
3-1 (0-1)

Au marcat, in ordine: Rada 
(min. 15), Lucescu . peailty. 
min. 51). Doru Popesc* mi*. 
55), și, din nou. Lacese* 
(min. Mi.

LA TINERET-REZERVE :
Dinamo

1—0 ;
F.C. Argeș

Mai puține lucruri. Nu poate lipsi din categoria lucrurilor po- 
zitive victoria meritată a echipei Dinamo, care s-a răzbunat pe 
campioana țării pentru Infringerea suferită duminica trecută 
dia partea unei promovate. Deci, iată că, deși condusă, forma
ția dm Ștefan cel Mare nu și-a pierdut busola, ba, dimpotrivă, 
amb&u^> și dorința de victorie s-au aprins și mai puternic. Și, 
ruja s-a vărut, n-a fost in zadar. Așteptăm ascensiunea echi
pei Dir«a-x) spre cotele valorice pe care o recomandă compo
nența și condițiile sale.

• Avalanșa spectatorilor este un fapt pozitiv. Dar incapaci
tatea stadionului de a-i găzdui și a ie oferi, contra biletelor 
cumpărate, condiții normale, omenești de a viziona partida, 
este un fapt negativ. Era de prevăzut acest surplus de asistență 
de vreme ce meciul nu s-a transmis la televizor. De ce nu a 
fost mutat pe „23 August* ?

• In jocul a două echipe fruntașe, cu multi internaționali, 
fair-play-ul a avut mult de suferit...

• F.C. Argeș traversează o perioadă de declin : să fie drept 
• cauză, lipsa de ptegătire. sau infatuarea după „răsunătoarele* 
victorii din intîlnirea cu Arris Bonnaweg Luxemburg ?

C. S. M. Reșița
Sportul Studențesc

5-2 (2-1)

Au marcat : penira gazde: 
Beldeanu de două ori (mia. 
10 și 77, ultimul dm pe
nalty), Nestorovicî, de două 
ori (min. M și 59) și Decebal 
Neagu «min. 52>: peatra oas
peți : Jamaischi (mia. 37) șă 
Sanda Mircea «min. 71 k.

LA TINERET - REZERVE 
C.S.M. Reșița — Sportul 

studențesc 1—1 ;

a’_ 
r>- Cil

7 S.M

După victoria atit de clară ți confortabilă asupra lui Dinamo, 
studenții bucureșteni nu și-au ținut frumoasele promisiuni fă
cute. Au detronat liderul, și n-au putut învinge pe una din ul
timele clasate. E de lucrat serios Ia această echipă ca să devină 
un team redutabil și să nu-și infirme, cu fiecare nouă etapă, re
zultatul dobindit in cealaltă. Pentru constanță se cere o omo- 
genizare. o maturizare mai rapidă, o conturare a tacticii și sti
lului de joc al echipei, precum și formarea suportului fizic ne
cesar pentru punerea in valoare, cu succes, a atributelor amin
tite.

Farul-Steaua
1-0 (0-0) LA TINERET-REZERVE •

Farul — Steaua •—1 |

Cnde este Dumitru ? Ni se pomenește tot mai rar numele 
“)> atunci cind noua sa echipă evoluează intr-un Ioc sau altul. 
Dumitru nu mai e Dumitru — spun numeroșii săi simpatizanți. 
5 oi l-a Văzut și in meciurile echipei Steaua și în cele ale na
ționalei și le dăm dreptate. Dar de fapt isprăvi mai notabile 
n-au făcut nici celelalte „vedete" ale echipei militare. Ce stinge, 
oare, ce estompează strălucirea unor „stele" în echipa... Steaua ?

Petrolul-Steagul Roșu - marcat Dincută
1-0 LA TINERET-REZERVE :

Petrolul — Steagul roșu
4—o:

• Recordul absolut de spectator! la Ploiești — 25 000 — care 
se explică prin faptul că, In primul mare derby al campiona
tului, s-au întilnit două echipe — ocupantele locului unu ți doi 
In clasament — care nu au cunoscut încă înfrângerea.

• Performanța portarului Adamache care s-a făsat bătut de- 
abia după 437 de minute de joc. cind i s-a înscris prima’ goL

• Excelentul șut al lui Dincuță, care marchează de la 15 de 
metri! După golurile, din șuturi asemănătoare ale lui Jamaischi, 
șă asistăm la o reabilitare a șutului de la distanță ?

Iată că de data aceasta nu avem, practic, despre ce scrie la 
•cest capitol. Ce putem să reproșăm echipelor ? Poate lipsa de 
eficacitate ! Dar de ce n-am considera că ea se datorează tăriei 
apărărilor, sau jocului foarte echilibrat ?

Prezentarea etapei : VASILE CABULEA

REZULTATE
IN DIVIZIA B SPORT

Au mai rămas mai puțin de două săptămîni pînă la finala „Cupei 
Davis“ despre care directorul executiv al Federației americane de 
tenis, care se ocupă de pregătirile tenismanilor americani, spunea 
lnir-o declarație recentă că este „cel mai mare meci jucat vreodată 
în istoria competiției". Evenimentul, o premieră pentru publicul 
bucureștean, stîrnește un interes enorm in lumea întreagă. Iată citeva 
amănunte care atestă acest interes fără precedent, precum și pre
gătirile care se fac cu febrilitate.

Oaspeții...
• Echipa S.U.A. se află, de ct4 

teva zile, în Franța, unde a venit, 
să se antreneze pe terenurile de: 
zgură din Paris. La Roland Garros! 
se va stabili grupul celor patru- 
care se vor confrunta la București.. 
Pe listă sînt cerți, deocamdată, 
Smith șl Dillen (specialist la du-, 
blu, urmind ca ceilalți doi să fie 
aleși dintre Gorman, Salomon, 
Tanner șl Gottfried. Echipa S.U.A. 
și-a anunțat sosirea la București 
spre sfîrșitul acestei săptămîni.

Ultima verificare publică a 
lotului republican, înaintea tur
neului din Anglia — plecarea la 
4 octombrie — a 
minică dimineața 
din Complexul 
Parteneră de joc 
Steaua, cea mai 
mație la această 
în sine, a fost frumos, antre
nant, scorul de 38—4 reflectînd 
și verva înaintașilor din lotul na
țional. Cei doi antrenori. Th. Ră- 
dulescu și R. Demian, au folosit 
următoarea echipă : Dinu, Orte- 
lecan. Baciu, Postolache, Atana- 
siu, Fugigi. Florin. Pop. Băr- 
găunaș, Nicolescu. Rășcanu II, 
Dragomirescu, Marica. Nica, 
Durbac. 
Ionescu, 
canu I, 
nescu.

La sfîrșitul meciului. Th. Ră- 
dulescu, antrenorul principal, 
ne-a declarat : „Sînt mulțumit 
de joc. verificarea a fost utilă, 
jucătorii respectind toate indi
cațiile tehnice. De asemenea, 
ideea întineririi echipei națio
nale, făcută în jocurile de anul 
trecut, continuă să fie de actua
litate, jucătorii Introduși inca- 
drindu-se și făcind reale pro
grese".

GABRIEL FLOREA

avut loc, du
pe terenul II 
„23 August", 

a fost echipa 
în formă for- 
oră. Meciul.

Marica,
Au mai fost folosiți 

Bucoș. Eurghelea. Răș- 
Iorgulestu și Drăgă-

auspicii

• Tot la capitolul... oaspeți să-l 
trecem pe solicitanții de bilete de 
peste hotare care pînă sîmbătă 
ajunseseră la 4 005 (2 000 din
S.U.A., 1 000 din R. F. a Germa
niei, 1 000 din țările nordice).

« Se estimează, după solicitările 
adresate forurilor noastre, că pes
te o sută de ziariști străini vor fi 
prezenți la marea finală de la 
București. Din S.U.A, circa 50. 25 
din Franța, apoi din Anglia, Italia 
etc.

• Ion Țlriac a renunțat la un 
turneu In Spania, rezervîndu-șl tot 
timpul pregătirilor. Dat fiind fap
tul că la Progresul se fac serioase 
amenajări, Țirlac s-a antrenat, in 
compania celorlalți tenismani frun
tași ai noștri, coechipieri de na
țională — I. Sântei—V. Marcu la 
Terenul nr. 2 de lingă Operă, ur- 
rr.înd ca de azi sau mîine să-șl 
continue pregătirile la Progresul.

• Ilie Năstase este așteptat să 
sosească mîine, marți sau miercuri. 
A fost invitat și a răspuns cu 
amabilitate tenismanul cehoslovac 
Jan Kukal. pentru a servi drep 
snarring-partener, jucătorii 
tri.

Șantierul de la... Arena 
Progresul

Am vizitat, sîmbătă seara, Arena. 
Progresul care se prezintă ca ur. 
vast șantier. Un număr mare de 
întreprinderi bucureștene — 
I.C.M. 2. T.Î.M.E., I.C.A B .
I.R.E.B., I.D.E.B. etc. — își dau 
concursul la sporirea capacități: 
arenei, de la 4 000 de locuri, — 
cifră sporită, cum se știe, cu pri

lejul semifinalei (România—Austra
lia) — la circa 6 000—6 500 de 
locuri. Ceea ce vor aduce nou. în 
afară de capacitatea sporită, recen
tele amenajări sînt cele 8 căi si 
scări de acces în tribune (pînă a- 
cum erau doar două), cele șase in
trări din stradă precum și o cen
trală telefonică cu multe linii In
ternaționale ca și locul de Instalare 
a aparatelor televiziunii și de fil
mare, în condiții mal propice, pre
cum și lărgirea mesei presei, asi
gurarea de linii telefonice directe.

C. V.

a început
noul campionat ?

Spectatorul, care s-a îndrep
tat simbătă și duminică spre 
Sala Giulești pentru a viziona 
nuținele partide din cadrul ce- 

24-a J'‘!' —
și celei 

feminine 
naționale

— la volei, a 
ța că. va asista 
dîrze, la spectacole sportive ca
litativ superioare edițiilor an
terioare. De asemenea, a cre
zut că, In urma insucceselor vo
leiului românesc la cea de a 
XX-a ediție a J.O. factorii răs
punzători — jucătorii în pri
mul rind, antrenorii, conduce
rile cluburilor sportive și fe
derația de specialitate — după 
analizele care au avut loc (dacă 
au avut loc?) au format un 
front comun și au pornit cu ho- 
târire să lichideze în cel mai 
scurt timp rămînerea în urmă 
in această disciplină.

Speranțele erau îndreptățite 
pentru că In cele două zile au 
evoluat 10 echipe din rîndurile 
cărora fac parte 9 selecționați 
în loturile naționale. De ase
menea, se prezentau în primul 
eșalon ai voleiului românesc 
două echipe nou promovate: U- 
niversitatea București, la fete, 
și Electra București, la băieți. 
Constatările, însă, (concluziile e 

prematur să tragem după pri
ma etapă) nu sînt de natură să 
ne bucure Echipele s-au pre
zentat mai slab pregătite față 
de începutul și sfîrșitul cam
pionatului trecut. Unele dintre 
ele ca Rapid — băieți și I.E.F.S.
— fete, care au ocupat anul 
trecut locurile 3 și, respectiv, 4, 
sînt departe de valoarea cu care 
ne obișnuiseră. Plecarea din e- 
chipa I.E.F.S. a jucătoarelor 
Pripis și Naumescu, și de la 
Rapid a lui Ion Cristian și Pa- 
raschivescu, conjugată cu lip
sa de pregătire a celor rămași, 
ne-au adus In față două echipe

puținele 
lei de- 
line 
tii 
lor

!-a ediții mascu- 
de a 23-a edi- 
a campionate-

— Divizia A 
nutrit speran- 
la partide bune,

sleite și fără orizont în joc. Ra
pid a apărut cu 7 jucători în 
lot, lucru ce trebuie să dea de 
gîndit tuturor celor ce se ocu
pă de bunul mers al voleiului 
nostru.

Echipa Progresul București, 
ca urmare a faptului că Dumi
trescu și Ozum au refuzat să 
joace, a cîștigat în fața lui E- 
lectra, doar din aducerile a- 
minte ale lui Nicolau și Poroj- 
nicu. Universitatea Craiova bă
ieți, Universitatea Timișoara și 
Medicina București, fete, ne-au 
obișnuit deja cu gîndul că d 
la ele nu ne putepi aștepta 
mai mult.

Surprinzător ni. se pare f 
tul că unii componenți ai 1 
rilor naționale (Cengher, Chi- 
țigoi, Puiu și Teodorescu) au 
evoluat mai 
pierii lor

Rezultate ______
Constructorul—IEFS 3—2 (7,-9, 
9. 11, 2!)'; Medicina București— 
Universitatea București 3—0 
(10, 13. 9): Rapid—Universita
tea Timișoara 3—0 (7, 2, 10). 
BĂIEȚI: Progresul—Electra 3—1 
(—10, 9, 14, 5); Rapid—Univer
sitatea Craiova 3—1 (11, 13, —10. 
11).

slab decît coechi-

tehnice: FETE :

•ria I
rogresul Brăila 
irești 0—2 ; C.F.R.

— Chimia Rm.
; Politehnica Galați 

Bacău
■ești —
iul P. Neamț — 
■iște 1—1 ; S.N.

elta Tulcea 1—1 
irgiu — Gloria 

Metalul Plopeni — Poli- 
a Iași 1—2.

DE MASA Premieră sportivă
Metalul

Paș- 
Vîlcea 
- Ști- 

1—0 ; Progresul 
F.C. Galați 1-0 ;

Metalul 
Olteni- 

; Dună- 
Buzău

i a Il-a
.F.R. Arad — Minerul Baia 
re 1—1 ; Gloria Bistrița — 

O. Bihor 0—0 ; C.S.M. Si- 
u — C.F.R. Timișoara 1—0 ; 

Jlimpia Oradea — Minerul A- 
nina 2—1 ; Politehnica Timi
șoara — Olimpia Satu Mare 
2—0 ; Electroputere Craiova — 
Metalurgistul Cugir 1—0 ; Cor- 
vinul Hunedoara — Chimia Fă
găraș, amînat; Metalul Drobeta 
Tr. Severin—Metrom Brașov 
1—0.

la Drobeta- Turnu Severin
• „Cupa Danubius" - o competiție de masă rezervată fetelor
• 2 000 de tinere angrenate la jocuri de fotbal, volei, handbal

și concursuri de atletism

Tinerele din municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin au fost in
vitate, recent, la o interesantă 
premieră sportivă. Pentru prima 
oară s-a organizat în localitate 
o competiție de masă feminină, 
avînd în program concursuri de 
atletism (cu probe de alergări, 
aruncări șl sărituri), jocuri de 
volei, handbal șl fotbal. Așadar, 
o întrecere sportivă rezervată 
exclusiv fetelor și care 
dotată cu trofeul „Cupa 
bills".

... Duminica trecută, am 
rit întrecerile finale pe munici
piu, desfășurate Intr-un cadru

a fost
Danu-

urmă-

festiv la Complexul sportiv „1 
Mai". Pe prim plan s-au situat 
meciurile de fotbal, din care nu 
au lipsit pasele lungi, fentele, 
combinațiile, șuturile la „păian
jen", loviturile de la 11 m. Deci, 
întregul repertoriu al jocului de 
fotbal.

Probele de atletism au reunit 
un număr destul de mare de ti
nere debutante, care au prins 
pasiune pentru această discipli
nă. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut : Maria Verdeș, 
Mariana Firțulescu, Maria Bă
lan. Petrica Greieruș, Mariana 
Gogan, Nicolina Lupu, Ileana 
Berciu și Nicoleta Andrei, cla-

sate pe primele locuri la 100 
m.. 200 m., 400 m., aruncarea 
greutății și săritura in lungime. 
Turneele de volei și handbal au 
fost dominate de echipele femi
nine ale Combinatului de ex
ploatare și industrializarea lem
nului. Handbalistele de la 
C.E.I.L. au dispus In finală cu

12—4 de formația Meva, iar la 
volei, fetele de la C-.E.I.L. au 
întrecut în meciul decisiv cu 
2—0 formația Voința, cucerind 
trofeul „Cupa Danubius".

O inițiativă, o acțiune, o com
petiție care se anunță de bun 
augur.

M. LERESCU

Crosiștii bucureșten?

vingătorii au fost cuhoscuți 
doar pe linia de sosire. Prima 
cursă a fost cîștigată de Ale
xandru Aldea (Metalul), urmat 
de colegul său de club Viorel 
Radcu. Și la juniori mari vic
toria a revenit unui atlet de la 
clubul Metalul: Constantin Be- 
bereche. Proba de 1 800 m re
zervată senioarelor a reunit 53 
de concurente, avînd ca prin
cipale protagoniste pe Maria 
Linca (Metalul), Mariana Puică 
(Dinamo), și
(Steaua), care au 
sosire în aceeași 
diștii N. Mustață 
Dima (Metalul)
cursa de 8 000 m. a seniorilor. 
Pe lista învingătorilor și-au mai 
înscris numele: C. Rîmjoală — 
clasat pe primul loc la 1 300 m 
juniori III, M. Șerb — 5 000 m, 
Călina Marcu — 900 m, junioa
re II, Tudora Nedelcea — 1 200 
m junioare I. Dorina Bursuc — 
700 m junioare III.

întrecerile finale vor avea loc 
Ia 5 noiembrie, la Oradea.

pe traseu
Ioana Arășeanu 

trecut linia de 
ordine. Fon- 

(Dinamo) și I. 
au dominat

Pe stadionul Tineretului 
Capitală, ieri dimineața, 
desfășurat penultima etapă 
Campionatului republican 
cros, ediția 1972, reunind 
start aproape 200 de concurenți 
din mai multe cluburi și asocia
ții sportive. După ce au trecut 
prin „sita" fazelor preliminare, 
întrecerile pe sectoare, cei mai 
buni concurenți aveau să-și 
dispute întîietatea în concursu
rile decisive pentru desemnarea 
campionilor pe municipiu. Prin-

din 
s-a 

a 
de 
la

tre protagoniști se aflau aler
gători cu o frumoasă carte 
vizită, cum sînt maeștri spor
tului ’
Dima, campioana

T ;------X .

de

Nicolae Mustață, Ion 
’ i republicană 

Maria Linca, ca și numeroși ti
neri care participă de scurt 
timp la probele de alergări pe 
distanțe mai lungi.

Tn probele de juniori II și I, 
desfășurate pe distanțele 
2 500 m și respectiv 3 500 
concurenții s-au dovedit de for
țe sensibil egale. De altfel, în-

de 
m.

M. L.

LA BACAU - 
UN SPECTACOL BUN

Bacăul a găzduit sîmbătă și 
duminică o valoroasă competi
ție atletică internațională, re-, 
zervată sportivilor juniori și ce
lor care iac parte din categoria 
tineret (doi ani mai mult decît 
vîrsta junioratului). S-au înfîlnit 
reprezentativele de fete și bă
ieți ale României și Ucrainei, 
două dintre reprezentativele1 
cele mai valoroase de pe conti
nent. Juniorii români își me
rită acest calificativ deoarece 
au reușit să întreacă în acest 
an printre alte echipe, puterni
cele reprezentative ale Ungariei 
și Poloniei, să cîștige detașat 
jocurile balcanice si să piardă 
doar la citeva puncte întîlnirea 
cu R. D. Germană socotită cea 
mai bună echipă din Europa. 
De asemenea, din echipa Ucrai
nei, 11 atleți au făcut parte din 
reprezentativa U.R.S.S, de ju
niori care a întrecut în acest 
an pe cea a S.U.A.

Concursul s-a desfășurat tn 
atmosfera întrecerilor strinse, 
decise pe ultimii metri ai 
curselor sau la sărituri si 
aruncări, clasamentele fiind de
terminate doar de cîțiva centi
metri diferență. în prima zi de 
concurs a impresionat noul re
cord românesc al lui inodor 
Pescaru, la IC km marș, de 
44 : 09.2, superior cu mai bine 
de un minut vechiului record 
s^bilit doar cu o săptămână 
îtV.nte, De asemenea, victoriile 
lui Sandu Mitrofan la 100 metri 
șl Gheorehe Ghipu la 1 500 
metri au fost obținute în fața 
unor adversari care aveau per
formanțe superioare lor.

★
Pe un timp excelent, tot în 

Bacău s-a disputat campionatul 
national de marș la C0 km. Ti
tlul de campion a fost cvcr”':t 
de Ion Găsitu. Performanta lui 
de 4h 48”, este exce’entă 
mai ales că mare parte d’n 
cursă a mers <ănă adversari re<- du+rhHv [

SILVIU DUMITRESCU
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Sub semnul celei de a XXV-a aniversări a Republicii

Zeci de mii de tineri - pe frontul recolteiI

In zecile de mii de tone de 
porumb culese ți predate ieri 
in bazele de recepție din Te
leorman se află ți o parte a- 
preciabilâ de eforturi ale ti
nerilor din județ. TELEGRAMĂ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Guineea. AHMED SEKOU TOURE următoarea telegramă :

Cea de-a XlV-a aniversare a proclamării Republicii Guineea, 
îmi oferă prilejul de a vă transmite în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și poporului român și al meu personal, sin
cere felicitări.

De asemenea, vă rog să primiți cele mai calde urări de sănă
tate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului 
guineez prieten.

In

timpului

re

Suceava: PREZENȚI IN
FIECARE ZI A SAPTAMINII

ate 
șl

ELEVII 1N PRIMA LINIE
Județul Mureș

PREOCUPĂRI
■e e ex-

(Urmare din pag. I)

Elevi ai Liceului teoretic nr. 1 din Roțion

• Pentru acitvități artistice 
și educative studenții benefi
ciază de 8 case de cultură 
și 29 de cluburi studențești.

de 
de 

co-

Plumbului de pe tarlalele fermei Traianu 
Fotografii : VASILE RANGA

: m> o* 
x

Primele linii 
bătălia recoltei le-au 
ocupat In județul 
Mureș, elevii. Mobi
lizați de către orga
nizațiile U.T.C. din 
școli, tinerii au 
schimbat, In aceste 
zile, sălile de clase 
și băncile cu tarlale
le de cartofi și sfe
clă de zahăr, cu 1- 
mensele straturi de 
legume din luncile 
Mureșului și Tîrna- 
velor. Inițiativa bri
gadierilor elevi de 
la Sîngiorzul de Pă
dure și Deta a găsit 
ecou în rîndul bri
gadierilor de la li
ceele de cultură ge
nerală și specialita
te din județ. Efortul 
săptămînii trecute se 
materializează în 
peste 25 vagoane de 
legume, 131 vagoane 
fructe, 52 vagoane 
de sfeclă de zahăr, 
și 12 vagoane sfeclă 
furajeră.

Conștient! de ne
cesitatea aportuluî 
lor în acțiunea de 
strîngere și depozi
tare a recoltei în a- 
ceastă toamnă capri
cioasă, ieri, adică 
azi, au „decretat" zi 
normală de lucru

peste 30 000 de tineri 
din întreprinderi, e- 
levi din școli de di
ferite grade, ucenici 
din Tîrnăveni, 
Mureș, Reghin, 
ghișoara, Luduș

Tg. 
Si-

____
alte localități. Ei au 
participat la recolta
tul și transportatul 
sfeclei de zahăr, car
tofilor, porumbului, 
degajarea de plante 
a terenurilor care 
urmează să se însă- 
mînțeze In această 
toamnă. La Șăulia 
ieste 300 de mem- 

i Și
peste 300 de r 
bri cooperatori 
tot atîția elevi re
coltau și transpor
tau sfeclă de zahăr: 
la Mireșul de Cîm- 
pie se lucra intens 
la recoltat și trans
portat sfeclă, la în- 
silozarea porumbu
lui furajer, la dis
cuit și semănat orz. 
Angajamentul tine
rilor mecanizatori 
Liviu Cherecheș și 
Macarie Mornea a 
fost respectat. Cele 
50 ha cu orz au fost 
Insămînțate. Tot aici 
In ferma I.A.S. au 
venit să dea o mină 
de ajutor elevii Li
ceului din Sărmas. 
160 la număr. Ei

s-aa hocărtt «4 re
colteze în 
toamnă 55 de na.

~ • «- 
dăugat, tocâ » ha ia 
cele 19 criese rfnA 
simbătâ. O fc-gaae- 
sâ Inițiativă a= h*- 
tilnit U Balua Pes
te 21C de te-A-^-ni 
angajați a* diferite
lor întreprinderi ia 
Sărmas. Luduș. ler- 
nut, locuitori al 
munei au pa: 
la transportul 
clei de zahăr 
fost mobilizat 
te atelajele, l 
mioanele existente 
In raza comune-. T--
tr-o singură ori ia 
baza de recect» a 
sfeclei de zahăr as 
fost descărcate T 
de camioane 
morct

„Se putea 
mai mult, ne 
tehnicianul

fate 
relata 

Sîtnioa 
Muresan. președinte
le C.A.P., numai zi 
autobaza Luduș na 
s-a ținut nici 
de cuvtnt si 
trimis nici u 
tre cele 8 ai 
oane solicitate*.

M. BORDA

Tovarășul Petru Moraru, președintele Consiliului tinere: «z*- 
citoresc ne comunică :

Deși în județul Suceava timpul a continuat să -amină, in sâ>- 
tămîna care s-a scurs, nefavorabil lucrărilor agr :>. *1 ' :•
tineri, în primul rînd elevii, mobilizați de comitetul județean 
U.T.C., au venit în sprijinul unităților agricole aducind - im
portantă contribuție la strinsul recoltei. Numai ir ulrimule șapte 
zile ei au recoltat aproape 8 000 tone legume ș. C 5M tor.- car
tofi.

O mențiune în plus, pentru hărnicia și dirzenia cu care aa 
lucrat se cuvine elevilor și cadrelor didactice de la Lice-: eco
nomie, Grupul școlar pentru industria lemnului. Liceu! «Ștefan 
cel Mare", Liceul pedagogic — Suceava, din Liceele 1 si î — 
Rădăuți. Liceul agricol — Fălticeni.

JUDEȚUL
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In ciuda
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la Constanta, 
teoesri-, U.T.C..

cotnu- 
wBeBamr âe aeri’.-xtîi co- 

aAMcaa U.T.C-. de- 
serez. Menționăm 

ea «ostrii : Cer-

eoltat 94 tone de struguri 
Î.A.S. Cernavoda ; C.A.P.
-:.ș. și în alte unități agricole 
d:n Hirșova : 420 de tineri, dintre 
care muncitori de la ..Progresul", 
Tr.treorinderea de industrie loca
lă. organizațiile U.T.C. de la 

■'J-ă’ate* etc., au recoltat 27 ha 
porumb și au încărcat și trans- 
aortat 12 tone ; Negru Vodă : 386 
tir.eri au recoltat 3 780 kg ro
și.. 3150 kg struguri și au sor- 

43 tone de porumb, au în
cărcat din cimp 700 saci de po
rumb și au depănușat 78 tone : 
Topalu : 270 de tineri au recol
tat 3 800 kg struguri și au tăiat 
si legat porumbul recoltat de 
ne 5 ha : Seimeni : 90 de tineri 
au recoltat 2 200 kg struguri : 
Medgidia : 3 500 de tineri au re
coltat 120 tone struguri. 9 tone 
roșii și 50 ha de porumb.

..Acțiunea aceasta continuă 
activitatea celor 14 000 de elevi 
din județ — arată Constantin 
Jurcă. prim-secretar al Comite
tului județean U.T.C. — care 
ucrează pe ogoare, de la data 

de 15 septembrie, precum și ac
tivitatea uteciștilor salariați 
care au cules de la primul bob 
si pînă la sfîrșit recolta de po
rumb de pe aproape 2 000 ha. 
Noi vom continua acțiuni de 
acest fel. pînă ce ultimele kilo
grame de produse ale noii re
colte vor fi înmagazinate 
asigurate".

0 săptămină liniștită

La invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, dumi
nică după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a „Asociației 
ziariștilor francezi pentru in
formații sociale", care va face 
o vizită de documentare în țara 
noastră.

Cu prilejul înpheierii cursu
rilor practice de zbor și breve
tării unei noi serii de naviga
tori aerieni, pregătiți la Brașov, 
duminică a avut loc pe aero
dromul din Sînpetru, județul 
Brașov, o manifestare a avia
ției sportive, tn cadrul căreia 
s-au desfășurat, cu avioane, e- 
licoptere, planoare și prin lan
sare de parașutiști, zboruri de
monstrative și de acrobație ae
riană. Mulți dintre piloțli for
mați la aeroclubul din Brașov 
pilotează In prezent, pe liniile 
interne și internaționale, marile 
aeronave ale societății Tarom.

Președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
Dumitru Popescu, care a făcut 
o vizită oficială în Anglia și 
Olanda, la invitația Consiliului 
britanic, și a ministrului cul
turii al Olandei, s-a înapoiat 
duminică după-amiază în Ca
pitală.

(Agerpres)

CRONICA
U.T.C.

A părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Moscova un 
grup de ziariști ai presei de 
tineret din țara noastră, care 
la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist-Leninist (U.T.C.L.) 
din U.R.S.S., va face o vizită 
de documentare în Uniunea 
Sovietică.
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După cum se știe, împreună 
cu Ministerul Educației și În
vățămîntului a fost elaborat un 
nou regulament pentru activita
tea profesională a studenților. 
Acest regulament trebuie să re
prezinte terenul de afirmare a 
unei munci politice susținute 
pentru cunoașterea lui de către 
toți studenții, pentru clarificarea 
răspunderilor, a necesității de a 
se încadra în realizarea obliga
țiilor ce le revin printr-o pre
gătire și comportare corespunză
toare. O mare răspundere revine 
asociațiilor studențești împreună 
cu organele de învățămînt și 
anume de a asigura o pregătire 
profesională a studenților strîns 
legată de cerințele producției, ale 
activității în diverse domenii. 
Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, procesul de 
învățămînt tiebuie să includă în 
mod organic practica producti
vă, respectiv tocmai acele acti
vități care sînt chemate să de
termine o dobîndire mai apro
fundată a cunoștințelor și de
prinderilor practice de produc
ție. Continuînd experiența bună 
de anul trecut, asociațiile stu
dențești au datoria ca și în con
tinuare să sprijine în mod activ 
măsurile pe linie de învățămînt 
și să inițieze activități proprii în 
comun cu organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, organizații e- 
conomice, de natură să aducă o 
contribuție specifică a studenți
lor, în spiritul exigențelor pro
ducției.

Urmînd indicațiile tovară
șului secretar general al parti
dului cu privire la formarea u- 
nor specialiști i> bilateral înzes
trați, ca o con iție a afirmării 
în procesul construirii socialis
mului, asociațiile studențești vor 
corela în activitatea lor necesita
tea asigurării unei pregătiri pro
fesionale cu dezvoltarea gîndirii 
politice a studenților. în acest 
sens, se va organiza încă de la

începutul anului un studiu te
meinic al documentelor Confe
rinței Naționale a partidului. Pe 
această bază se va desfășura o 
gamă largă de activități : dezba
teri, mese rotunde, simpozioane 
menite să exprime și să reflec
te și sarcinile ce decurg din a- 
ceste documente pentru asocia
țiile studențești, pentru toți stu
denții. Conținutul învățămîntului 
politic din acest nou an univer
sitar este constituit din docu
mentele și hotărîrile Conferinței 
Naționale. în acest cadru se va 
desfășura o largă dezbatere 
către studenți a Proiectului 
norme ale vieții și muncii

• Activitățile sportive stu
dențești sint găzduite de 59 
săli de gimnastică, 130 de te
renuri de jocuri, 6 stadioane, 
2 poligoane de tir, 3 săli de 
atletism și bazine de înot.

inuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, — dezbatere care ur
mărește nu numai cunoașterea 
acestor norme dar și înțelegerea 
datoriei organizației noastre re
voluționare de a milita în sensul 
asigurării din partea tuturor stu
denților a unei comportări co
respunzătoare spiritului acestoi 
norme.

Sarcinile asociațiilor studen
țești se leagă desigur nu numai 
de pregătirea piofesională și po
litică a studenților ca preocupa
re permanentă, ci și de afirma
rea mai largă a resurselor de 
care dispune această organizație 
pentru sprijinirea organelor de 
învățămînt din facultăți, institu
ții, a Ministerului Educației și 
învățămîntului, în adoptarea șo

luțiilor concrete menite să dea 
viață hotăririlor de partid cu 
privire la perfecționarea învăță
mîntului. De aceea, reprezentan
ții studenților în consiliile profe
sorale și senate au răspunderi 
foarte serioase pe care trebuie să 
le îndeplinească printr-o poziție 
activă, printr-o contribuție efec
tivă la traducerea în viață a ho- 
tărîrilor adoptate de aceste or
gane ale conducerii vieții univer
sitare. Asemenea direcții ale 
muncii asociațiilor studențești se 
înscriu la începutul noii etape 
universitare și pe ordinea de zi 
a adunărilor generale de dări de 
seamă și alegeri care vor avea 
loc în grupe, ani de studiu, fa
cultăți, centre universitare. Ele 
reprezintă un prilej deosebit de 
a dezbate cu masa largă a stu
denților marile răspunderi ce le 
revin și. fără a minimaliza ceea 
ce este pozitiv, de a analiza cri
tic deficientele existente încă 
pentru a găsi modalitățile înlă
turării lor Adunările generale 
de alegeri sînt o posibilitate 
pentru realizarea de către stu
denți a unei dezbateri pro
funde a problemelor funda
mentale ale pregătirii lor profe
sionale și politice, ale procesului 
instructiv-educativ, ale vieții po
litice și obștești din facultate, 
institut, centru universitar ; ele 
vor trebui să contribuie la în
tărirea polifică și organizatorică 
a asociațiilor studențești la veri
gile de bază-grună, an de stu
diu, la înlăturarea unor neajun
suri, la consolidarea unei atitu
dini militante. combative față 
de fenomenele negative care â- 
par în comportarea unor stu
denți.

în această nouă etapă de mun
că, scopul întregii activități a a- 
sociațiilor este realizarea de că
tre studenți a unei temeinice 
pregătiri politice și profesionale, 
a unei formații multilaterale, care 
să le asigure o prezență activă 
în viața economică, științifică și 
socială.

MASURILE ORGANIZATORICE

A fost o săptămină liniștită. 
Am sperat să fie altfel, dar uite 
că nu s-a putut. Totul trebuie 
tăcut pare-se cu calm și totul 
trebuie să poarte încrederea 
noastră. Așa s-a întîmplat și 
așa se va întîmpla. Cînd ești 
pus în situația de a medita a- 
supra a ceea ce urmează a fi 
îmbunătățit sau schimbat nu e 
bine să te grăbești. Ce-i drept, 
după cum se știe și după cum 
ni se mai întîmplă. o prea în
delungată chibzuință riscă să 
schimbe prea puțin sau numai 
la suprafață, fiindcă nu-i sufi
cientă numai dorința de mai 
bine. Dar iată că s-a constituit 
un larg colectiv de tineri che
mat să-și aducă hotărîtoarea 
contribuție la îmbunătățirea pro
gramelor de televiziune destina
te tineretului. Pînă una, alta 
însă, a fost, cum spuneam, o 
săptămină liniștită în care emi
siunea ..Ritm, tinerețe, dans" nu 
s-a mai transmis, dar se anun
ță. la data la care scriu aceas
tă cronică, la fel de monotonă 
ca și pină acum (telefoiletonul 
Sandei Faur „Ce fac bărbații 
duminica", tele-top și cam a- 
tit) —, o săptămină în care nu 
s-au mai văzut reportaje și an
chete senzaționale semnate de

realizatori mai mult sau mai 
puțin celebri ai televiziunii — o 
săptămină de meditație asupra 
viitorului.

S-a văzut doar, în preajma 
deschiderii noului an universi
tar, o anchetă intitulată destul 
de pompos, față de ceea ce s-a 
spus și s-a arătat. „Amfiteatrul 
și producția".

Pentru a doua oară „Tinerii 
despre ei înșiși" a încercat să 
pătrundă dezinvolt în modul fi
resc de existență al unei tele
viziuni mature muțind un car 
de reportaj și cîteva camere TV. 
acolo unde, se putea presupu
ne, și s-a presupus desigur, alt
fel nu era nici un motiv pen
tru atîta emoție și cheltuială, se 
petrecea un eveniment care me
rita consemnat după, toate legi
le actualității imediate. Carul și 
camerele TV. au fost duse deci 
la Brașov. Data trecută fusese
ră la Cîmpulung. Dar și atunci, 
ca și acum, a fost numai un 
gest exterior, o curtoazie inu
tilă, amîndouă relatările avînd 
orice altă importantă și orice 
altă justificare decît importan
ta și justificarea visatei actua
lități imediate, fierbinți, aștep
tată cu sufletul la gură, urmă
rită cu inima tremurînd.

Bănuiesc câ _Ai**iT"£ e 
producția*. :3eea aeaxsoa exev 
dă atita bătaie ce rxp X. tape 
e timpul să or -.dă ceva 
multă kltdc cîlq cbcs ie 
fapt, se intimpM ta readaae. a 
fost suspendată tteasim hj-il 
eveniment in adevăr *e
cuvenea consemna: : • noaâ U- 
niversitate. Ia Brasor. Dar 5» ia 
tulburătorul gînd al ur- aseză- 
mint de cultură s. iasâtâaară La 
dezbaterea fără fior șc. cr-iir 
fără prea multe aoolMî dcaare 
legătura învățăm; nt-ewri'tare-
producție (chit că această inter
dependentă. s-a afirmat dcct. ra 
căpăta noi determinări dator.tă 
înzestrării superioare a labora
toarelor, datorită i'.țe'.ec--.: ex
celente dintre Universitate zi 
Centrala industrială, datorită ia
răși. și iarăși datorită — moti
vările mereu la locul '.cr se sub
stituie capricios dovezilor con
crete despre ce s-a Scut In 
realitate, despre ce face acum 
și cum se face acum si de ce 
nu se face dacă nu s-a făcut) 
— se întinde teritoriul plin de 
hîrtoape al improvizației si a- 
matorlsmului lipsite de e- 
chivocuri. Să mai adaug că o- 
peratorul care a filma*. Univer-

raasee părea de-a dreptul plic- 
* R* 4 desaapere frumoasa clă- 
tre. case sujerflga. atita timp 
rt E-i oasa așezare in cadru a 
Exvzacw r~-se. es dent să dea 
tataor ■afcxeral au tent ici tă- 
fcc * «pmtenetâtn : ceea ce. 
a* maaste*. * a mers 
4e4a( de mea. Așa se si ex
pus* 5» i!*f»' si impolitețea de 
■ stane ne irxrr. oameni cu 

ș—nSerț- st muritori, un 
Secreta. U.TjCL. a-: instala in 
•eooL. ea memâMore de ni- 
ckei a- arrAC ca tr .mbarea 
traț_â a camerelor TV. si a-i 
«ita st a-: pâ-ări. fi-ă să-< fi 
rrr.ia- să nr.-â un cuvint ner- 
tri râ cele C de minute ale 
em j p-._ s-au epuizat.

încolo, d r sot ce s-a discu
tat șt s-a arătat, singurul lucru 
pou r demn de nteres șt demn 
de comentat a fost Universita
tea din Brașov, ea zidurile ei 
albe, cu laborawareie ei stră
lucitoare. cu amfiteatrele pregă
tite să primească învățăcei: in
tre ale lumii si suCetuluî. Prea 
puțin totuși chiar si pentru o 
săptămină. cum spuneam liniș
tită. Dar să așteptăm calmi s 
încrezători, cum am promis.

CONSTANTIN STOICTU

(Urmare din pag. I)

municipal U.T.C., iar ele vor 
conduce cercurile teoretice care 
vor ființa In organizațiile U.T.C. 
de la U.P.M.P.. U.M. Nicolina, 
Fabrica de tricotaje „Moldova", 
Uzina de fibre sintetice, Fabri
ca de antibiotice, lesătoria de 
mătase „Victoria" etc. sau vor 
susține, la centrul de informare 
și documentare al Comitetului 
județean lași al U.T.C., în fața 
crupelor de tineri, prelegeri mo
del. pornind de la tematica în
scrisă în programa invățămîntu- 
lui politic U.T.C.

O parte din lecțiile legate de 
mișcarea democratică și revolu
ționară sau privind realizările 
socialismului în patria noastră 
vor lua forma unor dezbateri 
organizate în sălile muzeelor de 
istorie și caselor memoriale din 
Iași sau vor avea caracterul u- 
nor excursii tematice la princi
palele obiective de referință. Fie 
si numai din cele relatate pină 
in orezent se poate cu ușurință 
constata că oferta Comitetului 
municipal Iași al U.T.C este su
ficient de generoa-ă, ca de alt
fel si aceea a colaboratorilor săi 
a cadrelor antrenate încă de pe 
acum in materializarea concep
tului propus.

Nu aceeași generozitate se a- 
runță insă și din partea tuturor 
activelor organizațiilor U.T.C. 
din municipiu care, deși instrui
te asa cum trebuie, lămurite In 
amănunt asupra sarcinilor ce le 
revin, au procedat în multe ca
zuri tot după legea minimului 
efort Slaba prezență a propa

gandiștilor la instruirile care au 
avut loc, de exemplu, nu este in 
măsură să satisfacă si nici să a- 
sigure materializarea valoroase
lor inițiative. Iar o frecvență 
medi» doar de 60—65 la sută Ia 
ședințele de instruire nu se mai 
poate explica prin cauze de cir
cumstanță. prin neprevăzut. Că 
propagandiștii care au lipsit 
r'nsecutiv la toate aceste in
struiri ar mai prezenta vreo ga
ranție, ne îndoim. La urma ur
mei. atitudinea lor intr-o pro
blemă atît de importantă reflec
tă însusi nivelul lor de educație 
politică. Iată de ce noi socotim 
că, dacă anul acesta Comitetul 
municioa! Iași a! U.T C. a hotă- 
rît să lichideze în mod transan! 
asoectele negative cuibărite în 
anii precedenți în raza de acțiu
ne a Invătămîntuliii politic, și-a 
a>umat deia obligația să anali
zeze cu exigență și fenomenul 
de absență a propagandiștilor de 
la instruiri și să ia măsurile ne
cesare pentru a-și asigura de la 
bun început eficienta deplină a 
eforturilor făcute pînă acum

Nu ne îndoim că promisiunile 
tovarășului Constantin Calianu. 
secretarul cu probleme de pro
pagandă a) comitetului munici
pal U.T.C., se vor concretiza și 
în această direcție. Rațiunea fi
ind aceea că de medul cum por
nești la drum depinde succesul 
intresii acțiuni și că un registru 
atît de bogat de preocupări or
ganizatorice trebuie susținut și 
ptin elementele cat abile să le 
ducă mai departe, prelungindu-le 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C.

(Urmare din pag. I) 

tare" sau „știi cine sint 
eu ?".

De ce sâ nu acorzi, la 
trecerea marcată, prioritatea 
pietonului ? Și de ce, dacă 
ti-o acord dumitale, tînăr 
pietou, nu o dată îmi este 
dat să văd că mă privești 
sfidător, eâ-ți bați joc de 
mine (și, implicit, de timpul 
meu) încetinind voit pasul ? 
De ce dacă, nesocotind a- 
propierea intersecției diri
jate automat, intri în... vite
ză pe „atențiune" și, cînd 
ceilalți iți atrag atenția, 
mustrător, lansezi, din 
mers, cine mai ghicește ce 
grosolănie, in loc să dai ina-. 
poi. in loc să te oprești, in 
loc să-ți ceri scuze fie și 
doar printr-o abia percep
tibilă clipire din pleoape, 
ii arăți — cu degetul — o- 
brazul, celui... păgubit ?

Despre psihologia tineri
lor s-au publicat suficiente 
studii științifice (infinit mai 
puține despre psihologia... 
pietonilor sau a tinerilor 
care, de profesie, sint șo
feri — și sînt mulți). Dar, 
dincolo de cercetările înte
meiate pe datele științei, o 
schimbare în bine a rapor
turilor pieton-șofer și șofer- 
șofer (căci și aici sînt „dia
loguri" de toată fr -musețea) 
se poate obține, să sperăm.

printr-o autocercetare (cu 
sens de scrutare a forului 
Interior — n-am vrut să fac 
nici un joc de cuvinte), a 
fiecăruia pentru sine însuși 
(greșim și unii, și alții, deo 
camdată greșim cam toți) 
Circulăm printre oameni 
printre semeni, oricare pie
ton. oricare șofer n-are de
cît să-și spună asta, în gind 
de o mie de ori, de o sută 
de mii de ori, astfel incit 
atunci cind... limba tinde 
s-o ia înaintea creierului, 
sau brațul (subordonat de 
asemenea creierului) e pe 
cale să insulte (fie și „mut"), 
propria cenzură a forului 
interior să intervină net, a- 
sanator.

Numărul mașinilor spo
rește. ele devin din ce în ce 
mai perfecționate, și culmea, 
noi le perfecționăm, iar noi 
— materialul uman — să 
admitem tacit, cu seninăta
te, că ne... perfecționăm in
tr-un ritm inferior produse
lor noastre? La volan, de 
acord, „călărim" niște cai. 
dar nu sîntem nici în Texas 
si nici nu participăm, In 
junglă, la un safari. Ce mai 
tura-vura : frați de volan 
sau frați de asfalt, ce-ar fi 
să ne mai „modernizăm" și 
noi — în comportare — pe 
ici, pe colo ? Spre binele 
fiecăruia și al tuturor. Dacă 
greșim, știm să ne și în
dreptăm !
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de violentă
Ulster

încheierea lucrări
lor Congresului U.T.S. 
din Cehoslovacia

Marea sărbătoare

Ziua de sîmbătă și noaptea 
care a urmat au fost marcate 
in Irlanda de Nord de noi acte 
de violentă, fiind înregistrate 
alte victime în rîndul militari
lor și civililor și importante 
daune materiale provocate de 
explozii. Astfel, un soldat brita
nic, care patrula in cartierul 
catolic Ardoyne al Belfastului. 
a fost împușcat mortal de o 
persoană care a reușit să dis
pară. La rîndul lor, soldați en
glezi au ucis în cartierul New 
Lodge Road, un civil care des
chisese foc contra patrulei. Ata-

catori neindentificați au ucis cu 
focuri de armă, intr-un local, 
un locuitor de confesiune pro
testantă, iar un catolic și-a 
pierdut viața în urma unei ex
plozii declanșate intr-un auto
mobil plasat in fata altui local. 
Explozia a rănit, totodată, alte 
zece persoane și a avariat grav 
clădirile învecinate.

Ultimul bilanț întocmit In pri
mele ore ale zilei de duminică 
arăta că, în cei trei ani de vio
lențe din Ulster, s-a ajuns la 
un total de 593 persoane ucise.

La Praga, au luat sfîrșit, 
sîmbăta, lucrările primului 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Socialist din R S. Ceho
slovacă.

Congresul a ales în funcția 
de președinte al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Socialist, pe Juraj Var- 
holik.

La Congres a luat parte și 
o delegație a U.T.C. din 
România. condusă de tov. 
Gh. Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.C.

a poporului chinez

Danemarca și 
Piața Comună TESTUL DECISIV

L

A
stăzi danezii se 
prezintă la urne 
dînd răspuns — a- 
firmativ sau nega
tiv — celei mai pa
sionante întrebări 
politice cu care a fost confrun

tată în ultimii ani Danemarca. 
Disputele aprinse, care pentru 
prima oară au cuprins în între
gime toate păturile populației, 
au cunoscut o intensitate cres- 
cindă marcată de sesiunea Fol
ketingului, de adunări publice, 
de controversate seriale publi
cate în principalele cotidiene 
din Copenhaga, de apariția re
zultatelor unor sondaje de opi
nie. Firească această frămîntare, 
finind seama că în joc este vii
torul politic și economic al ță
rii. Iată de ce celebra între
bare hamletiană capătă, în con
textul realității actuale din țara 
prințului trist, rezonanțe care 
stirnesc îngrijorare și împotri
vire : to be or not to be membru 
a! Pieții Comune. Aceasta este 
întrebarea Ia care, după înde
lungate discuții, electoratul da
nez este chemat să se pronunțe 
în cadrul referendumului de la 
2 octombrie.

Convorbiri purtate recent in 
vechea și somptuoasa clădire 
din piatră a Folketingului, cu 
deputați reprezentind diverse 
partide politice, în grădina de 
vară de la Tivoli, locul prefe
rat unde pină noaptea tîrziu in- 
tîlnești politicieni, scriitori și 
gazetari. Ia sediul ministerului 
de externe sau al unor organi
zații politice, mi-au confirmat 
o dată în plus interesul general 
față de problema aderării Da
nemarcei la Piața Comună- 
După cum este cunoscut, la în
ceputul acestui an, reprezen
tanți ai guvernului danez 
semnat tratatul de aderare 
Comunitatea Economică
ropcană. Departe de a stinge va
lul de nemulțumire provocat de 
acest gest, tratatul a dus la in
tensificarea mișcării împotriva 
aderării (act care, potrivit în
țelegerii cu oficialitățile comu
nitare de la Bruxelles, ar intra 
în vigoare incepind cu 1 ianua
rie 1974).

Perioada rămasă pină Ia că- 
pătarea drepturilor și asumarea 
obligațiilor decurgînd din cali
tatea de membru al Pieței Co
mune. urma să fie folosită de 
guvernul condus de social-de- 
mocratul Jens Otto Krag in ve
derea adoptării legislației nece
sare acestui proces. Trebuie 
ținut seama de faptul că deși 
legea de aderare cuprinde doar 
citeva capitole, anexele sale se 
întind pe circa 3 000 de pagini

legate in patru volume. 50 de 
legi trecute prin Folketing vor 
trebui amendate pentru a răs
punde cerințelor incluse în Tra
tatul de la Roma sau în nenu
măratele regulamente hotărite 
de Consiliile ministeriale sau 
Comisia executivă a Pieței Co
mune.

Procedura a decurs normal 
pină în momentul în care a a- 
părut sesizarea potrivit căreia 
intrarea în Piața Comună ar 
duce la un transfer de suvera
nitate. In acest caz, în confor
mitate cu articolul 20 din Con
stituția Danemarcei, este nece
sar votul favorabil a cinci șe- 
simi din numărul total al depu
taților forului legislativ. Atunci 
cind nu se întrunește această 
mare majoritate constituția 
stipulează organizarea unui re
ferendum în cursul căruia ale
gătorii pot răspunde prin „da" 
sau „nu" întrebării. Ultima se
siune a Folketingului, întrunită 
pentru prima oară cu citeva zile

însemnări
din Copenhaga

de I. TIMOFTE

mai devreme, a dat naștere ce
lei mai lungi dezbateri din is
toria parlamentară daneză. 
Principalul punct înscris pe or
dinea de zi : adoptarea legii 
privind aderarea țării Ia Piața 
Comună. Au fost ședințe fără 
surprize, anterioarele luări 
poziție ale deputaților lăsau 
se întrevadă adoptarea legii, 
prima citire. Nici un deputat, 
ciuda discuțiilor aprinse, nu

CEL MA! MARE ECOCID DSN ISTORIE"

cratere

că 40
20 de

Duminică, într-o atmosferă 
de entuziasm, a fost sărbători
tă la Pekin, pe întreg cuprin
sul țării, cea de-a 23-a aniver
sare a proclamării Republicii 
Populare Chineze. Capitala era 
îmbrăcată în haină de sărbă
toare. Pretutindeni fluturau 
drapelele de stat și de partid. 
Piața Tienanmîn, clădirea A- 
dunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină și cele
lalte edificii sociale și cultura
le din Pekin erau feeric lumi
nate.

încă din primele ore ale di
mineții, sute de mii de locui
tori ai capitalei, aparținînd ce
lor mai diverse categorii de oa
meni ai muncii, s-au adunat în 
parcurile capitalei, la Palatul 
de Cultură al Muncitorilor, la 
Palatul de vară și în alte 
locuri de odihnă și de recreere 
unde au asistat la spectacolele 
prezentate de formații artistice. 
Pe numeroasele estrade, ar
tiștii profesioniști și amatori au 
prezentat programe de cîntece 
și dansuri, inspirate din viața 
și activitatea creatoare a oa
menilor muncii.

La serbările populare, desfă
șurate în tot cursul zilei, au 
asistat Dun Bi-u, președintele 
interimar al Republicii, Ciu De, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, Ciu En-lai, premierul

Consiliului de Stat, Cian 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, și alți 
conducători de partid și de stat 
chinezi.

Exploiie 
pe un crucișă tor

american eea ce se vede in această fotografie seamănă foarte bine cu o imagine de pe Lună. 
Este totuși un instantaneu-docum ent de pe Terra. De pe pămintul chinuit al 
Vietnamului de Sud. Ceea ce distingem nu sint cratere lunare ci imense gropi lăsate 
de bombele americane. Fotografia aceasta aeriană, reprodusă din cartea lui Ra
phael Littman și Normand Uphoff „Războiul aerian in Indochina" (publicată re
cent la New York) este o ilustrație sugestivă la subtitlul tot atit de sugestiv al 

cărții amintite : „Cel mai mare ecocid din istorie".
Trei cifre, reproduse din aceeași lucrare ne oferă repere suplimentare pentru a înțe

lege dimensiunile acestui ecocid :
• Incepind din 1965 și pină astăzi, aviația S.U.A. a aruncat asupra VietnamuldT 3e 

Sud 13 milioane de tone de bombe, cu putere totală de distrugere reprezentind echivalentul 
a 450 de bombe atomice de tip Hiroșima.

• Pină la 1 iunie a.c., pămintul Vietnamului de Sud era „brăzdat" de 21 milioane 
de bombe (și acest număr crește in medie cu 3 750 pe zi).
• Studii efectuate la fața locului de profesorii americani Westing și Pfeiffer arată 

la sută din suprafața agricolă a Vietnamului de Sud e - nerecuperabilă pentru minimum 
ani" ca urmare a efectelor bombarda mentelor.
„Am distrus o țară pe care am declarat și declarăm în fiecare zi că vrem s-o salvăm. 

Aceasta este, probabil cea mai mare aberație din istoria Statelor Unite. Aceasta e, cu sigu
ranță, o dezonoare fără precedent pentru America". Concluzia citată, a cărții celor doi pu
bliciști americani se impune de la sine.

O puternică explozie s-a pro
dus la bordul crucișătorului mi
litar american ..Newport News", 
aparținînd flotei a 7-a america
ne, care desfășoară operațiuni 
de luptă în largul coastei viet
nameze. După eum transmit co
respondenții din Saigon ai a- 
gențiilor Associated Press. 
United Press International și 
France Press», un purtător de 
curial al comandamentului mi
litar american a comunicat că 
explozia s-a soldat cu moartea 
a 19 marinari, iar alți 10 au fost 
răniți. Cauza exploziei produse 
la o turelă a unui tur. de ar
tilerie In timp ce crucișătorul 
bombarda poziții ale forțelor 
populare de eliberare la sud 
de zona demilitarizată nu este 
încă cunoscută.

nului de prezentare la urne s-a 
putut remarca o amplificare a 
opoziției față de aderare. Fie
care sondaj consemna creșteri 
consistente ale rindurilor celor 
care spun „NEJ E.E.C." adică 
„Nu Piața Comună". Tinerii cu 
care am avut prilejul să discut 
vorbeau cu convingere despre 
pericolele pe care le-ar antrena 
intrarea Danemarcei în C.E.E. 
Ei se refereau la posibilitatea ca 
in cazul aderării, cursul politic 
și economic al țării să fie decis 
de alți factori decît cei consti
tuționali. Pe baza unor statis
tici ei argumentau că un „da" 
la referendum va aduce o spo
rire a impozitelor — și așa din
tre cele mai mari din lume — 
suportate de păturile popu
lației cu venituri mici și mijlo
cii.

In cadrul sondajelor, ale că
ror rezultate au fost date pu
blicității, cea mai mare parte a 
tineretului a respins ideea ade
rării. în cinci luni — din apri
lie pină la finele lui august — 
proporția celor ce se împotri
vesc a crescut de la 28 la sută 
la 35. 
nouă 
cent, 
ziare 
cerca 
mul va _
de voturi intre adopți și cei ce 
se onun intrării in Piața Comu
nă. In sfîrșit, numeroși interlo
cutori 
care o 
fiind relațiile speciale 
scandinave — rezultatul 
rendumului consultativ 
Norvegia. Este greu de presu
pus că testul din țara fiorduri
lor nu va determina alte contin
gente de danezi să voteze „nu“. 
Intrucît potrivit normelor cons
tituționale pentru respingerea 
propunerii guvernamentale este 
necesară o treime din numărul 
alegătorilor, oponenții par oare
cum ootimiști.

La Copenhaga toamna politică 
a debutat mai timpuriu. Pe Ves- 
terbogade — principala arteră 
a orașului — în orele de pro
menadă. în micile localuri de 
epocă, la un pahar de Tuborg 
sau Carlsberg, discuțiile se în
săilează spontan. Se fac auzite 
păreri potrivit cărora un „nu" 
la referendum ar determina, în 
mod normal, demisia guvernu
lui, organizarea unor alegeri 
anticipate etc. Participarea Ia 
vot a celor 24 la sută de nede- 
ciși, va fi fără îndoială, hotărî- 
toare. Orice rezultat este posi
bil. Dar, să așteptăm încă 24 de 
ore...

Un ultim sondaj indica o 
depășire și a acestui pro- 
L'nul din cele mai citite 
daneze „POLITIKEN" în- 
un pronostic : refercndu- 

consemna o egalitate

recunoșteau influența 
poate exercita — dat 

inter- 
refe- 

din

Guineea

„Un viciu

nepracticat
Ecranul

Cuvîntul

lectura"
și politica

bilanț pozitiv

alină durerea
In cadrul uneia din marile 

policlinici de stomatologie din 
Leningrad a fost creat un ca
binet de sugestie — pregătire 
psihoterapeuticâ a bolnavilor. 
Medicii din Leningrad au ela
borat teste speciale care per
mit tratarea diferențiată a fie
cărui bolnav în parte. Sugestia 
cu ajutorul vorbirii, în stare 
de veghe sau în stare de hip
noză, s-a dovedit a fi chiar 
mai eficace decit folosirea unor 
cunoscute medicamente aneste
ziante. Sugestia permite anes
tezia nu numai în cazul trata
mentelor dentare, ci și în ca
zul operațiilor stomatologice.

CEL MAI LUNG POD 
DIN EUROPA

Agențiile de presă anunță că 
sîmbăta, a fost inaugurat .cel mai 
lung pod din Europa, care leagă 
Insula Oeland de Suedia eontinen- 

Construcția, măsurind 6 070 
a necesitat, in cei patru 

:‘i;. Ti") metri 
cubi de beton, 6 000 tone de armă
turi metalice, coslul final al podu
lui și conexiunilor rutiere ridieîn- 
du-se in final ia peste 80 000 000 
coroane suedeze.

telele ecranului nu 
sint insensibile față 
de bătălia electorală 
Statele Unite. După 

reiese dintr-o informa-

„Un viciu nepracticat — lectura"
— e o concluzie amară a unei 
recente anchete ale cărei rezul
tate au fost publicate în cotidi
anul francez LE FIGARO, an
chetă realizată de Sindicatul na
țional al editorilor din Franța, 
neliniștiți de scăderea vertigi
noasă a
Timp de tiei luni au fost an
chetați circa 10 000 de adulți și 
6 000 de tineri între 15 și 19 ani 
din toate categoriile sociale. Re
zultatul a fost, pentru mulți, 
surprinzător: cu cit se înain
tează în vîrstă cu atit se citește 
mai puțin: după 45 de ani 
chiar uri adevărat dezastru ! Ca
tegoria mai angajată la lectură
— tineretul. Ku întregul tineret, 
ci, mai ales, cel cu mijloace fi
nanciare — cărțile. fiind extrem 
de scumpe — fi cel cu studii 
superioare. In rest, - numărul 
cumpărătorilor și cititorilor de 
cărți scade masiv. Motivul ? In- 
tr-o zi Leon Bloy se plingea e- 
ditorului de slaba vînzare a lu
crărilor sale. „Cum vreți să lup
tăm — a răspuns exasperat edi
torul — împotriva acestei mode 
blestemate a bicicletelor ?" Ieri 
bicicleta, apoi motocicleta, au
tomobilul, cinematograful, dis
cul, banda de magnetofon au 
fost, intr-adevăr, marii inamici 
ai editorilor occidentali. Dușma
nul de ultimă oră, afirmă multe 
glasuri, rămine, categoric, tele
viziunea. Ancheta franceză a 
spulberat însă acest mit: cea 
mai mare parte a cumpărătorilor 
de carte sint posesori de televi
zoare. Cit despre genul de lite
ratură preferat, acesta rămine 
tot romanul deși în Franța e 
considerat de mulți „grav bol
nav".

Tipul clasic francez de „șoa
rece de bibliotecă" (personală), 
clientul drag al librarului, este 
cititorul de circa 30 de ani. El

s
din 
cum
ție publicată de L’EXPRESS, 
actorii americani se mobili
zează cu pasiune pentru a- 
legcrile prezidențiale de la 7 
noiembrie. Republicanii se 
bucură de sprijinul unor 
vedete ale vechii gărzi de 
la Hollywood: Bing Crosby, 
Zsa Zsa Gabor, Dorothy 
Lamour, Debbie Reynolds 
etc. O serie de vedete mai 
tinere it sprijină pe demo- 
crați : Jack Nicholson, Jon 
Voigt, Warren Beatty, Woody 
Allen. Un veritabil conflict 
s-a declanșat în familia Si
natra. - - - — 
sprijină 
Nixon _ ____r_ _____
Tina face campanie pentru 
McGovern.

clientelei de carte.2 octombrie 1858 este o dată înscrisă cu majuscule in is
toria Guineei. Cu citeva zile înainte — la 28 septembrie 1958 
— locuitorii acestei țări votaseră pentru o dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare. Rezultatele referendumului au fost cate
gorice. In cea de a doua zi a lui octombrie, in același an, 
Guineea s-a proclamat republică suverană și independentă.

Anii care au trecut de atunci s-au caracterizat prin pro
funde transformări in viața acestei țări, prin eforturi ne
obosite pentru a înălța edificiul unei vieți noi. pentru a în
lătura consecințele îndelungatei dominații coloniale. Efor
turile s-au desfășurat in principal pe două planuri — al a- 
pă rării independenței naționale și consolidării cuceririlor 
obținute de poporul guineez și pe cel al făuririi și dezvoltă
rii unei economii proprii, prospere

Bilanțul realizărilor Guineei relevă capacitatea creatoare 
a unui popor stăpin pe destinele sale. Naționalizarea indus
triei, a bogățiilor solului și a subsolului, înființarea unei 
companii de stat pentru valorificarea metalelor prețioase, 
instituirea monopolului asupra transportului și comerciali
zării lor reprezintă măsuri esențiale care au asigurat inde
pendența economică a țării. Un accent deosebit a fost pus 
pe prospectarea și exploatarea rezervelor subsolului guineez. 
In deceniile colonialismului exportul țării era dominat de 
banane. Era principala sursă de venituri. Abia în anii din 
urmă exploatările miniere și de diamante au cunoscut o re
marcabilă dezvoltare. Bauxita este valorificată atît în insu
lele Los cit și în zone din interiorul țării (Fria, Dabola, 
Kindia, Boke). Minereul de fier este exploatat în apropiere 
de Conakry. Marile resurse mineraliere creează perspecti
ve certe dezvoltării industriale a țării. Concomitent, se a- 
cordă o atenție deosebită agriculturii, ramură în care mun
cește 80 la sută din populația țării. Importantele investiții 
care au fost făcute, amenajările hidrotehnice și lucrările de 
ameliorare a solului, au permis o creștere continuă a pro
ducției agricole. Tabloul realităților giiineeze trebuie com
pletat cu sublinierea pașilor înainte ce au fost făcuți în do
meniul dezvoltării învățămintului. al formării de cadre na
ționale.

Importanța realizărilor acestui tînăr stat african este evi
dențiată și de faptul că Guineea a trebuit să înfrunte de-a 
lungul anilor nenumărate atentate imperialiste, a trebuit să 
respingă aventurile mercenarilor colonialiști. Poporul gui- 
neeza dovedit, însă, o fermitate de neclintit în apărarea li
bertății și independenței sale.

Opinia publică din țara noastră dă o înaltă apreciere lup
tei dîrze a poporului guineez, condus de Partidul Democrat 
din Guineea, pentru apărarea și consolidarea independen
ței politice și economice a țării, pentru valorificarea resur
selor sate materiale. în scopul dezvoltării economice și cul
turale. Relațiile existente între România și Guineea au cu
noscut pe toate planurile un curs ascendent. Ele dispun de 
largi posibilități de_ dezvoltare in interesul și avantajul re
ciproc al celor două popoare. Fără îndoială, colaborarea ro- 
mâno-guineeză va evolua și în viitor in mod pozitiv, pe mă
sura aspirațiilor celor două popoare ale noastre.

fală, 
metri, 
ani de construcție, ido ooo

Frank Sinatra îl 
pe președintele 

în timp ce fiica sa
de 
să 
la 
in 

. , a
renunțat la poziția exprimată 
anterior. Rezultatul votului : 
141 pentru, 34 contra. Semni
ficativ este faptul că alături de 
deputății socialist-populari s-au 
pronunțat împotrivă 4 deputați 
ai partidului social-liberal, de
putatul din Groenlanda și 
din 70 deputați 
social-democrat, 
mint. Adversarii 
obținut cu cinci voturi mai mult 
decit era necesar pentru a îm
piedica revizuirea constituției 
printr-un vot parlamentar. în
cercările de ultim moment ale 
premierului Krag de a 
la ordine dizidenții 
partid au eșuat, 
privind 
mună- il 
astăzi,

Odată

M. R.

de

au 
ia 

Eu-

chema 
propriului 

Votul decisiv 
relațiile cu Piața Co- 
va exprima electoralul

12
ai partidului 

de guvcrnă- 
aderării au

cu apropierea terme-

puneri a generalului Peron privind 
reîntoarcerea sa in țară, in ve
derea alegerilor prezidențiale pro
gramate pentru luna martie a 
anului viitor.

f

13.30;
PROGRAMUL

e DUPĂ CUM ANUNȚĂ AGEN
ȚIA CHINA NOUA, cu prilejul ce
lei de-a 23-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chineze, 
Oficiul General al Consiliului de 
Stat a oferit o recepție In onoarea 
unor compatrioțl din Taivan. 
Hongkong, Macao. Au fost pre- 
zenți Ie Cien-in, membru al Birou
lui Politic, vicepreședinte al Co
misiei militare a C.C. al P.C. Chi
nez, Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și alte persoane oficiale.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de căldură și unitate, 
relevă agenția China Nouă.

Un program peronist
• PURTĂTORUL DE CUVÎNT al 

guvernului argentinian, prezidat de 
generalul Alejandro Lanusse, a 
anunțat că Hector Campora, dele
gatul personal al fostului pre
ședinte Juan Peron, aflat actual
mente în exil la Madrid, a solicitat 
o întrevedere cu membrii juntei 
comandanților celor trei arme, 
pentru a le aduce la cunoștință 
,,un program de reconstrucție na
țională de cea mai mare impor
tanță". Acest demers este conside
rat in cercurile politice din capita
lă ca o confirmare a zvonurilor, 
devenite tot mai insistente in ulti
ma vreme, potrivit cărora Hector 
Campora ar fi purtătorul unei pro-

LUNI 2 OCTOMBRIE 1972
UN CANDIDAT LA PREȘEDIN

ȚIE: rulează la Patria (orele 9; 
”11.30); Central (orele 10; 12,30; 15; 

17^0; 20); Melodia (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 20,45).

DRUM IN PENUMBRA (Gala fil
mului românesc la Patria ora 20) ; 
Flamura (ora 18).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE: rulează la Luceafărul
(orele 8,45: 11.15; 13.30; 16; 13,30; 
21V: Feroviar: (orele 9; 11,15; 13,30; 
1S145; 18,15; 20,30); Modern (orele 
Pf;' 11 15; 13.30; 16: 18,15 20,30).
’ MISIUNEA SUBLOCOTENENTU
LUI SIPOS: rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20,30).

Sfîrșitul unei tradiții de 
șapte secole
• TREI DINTRE CELE MAI 

VECHI COLEGII ale Universității 
din Cambridge, destinate la înte
meiere exclusiv bărbaților, au pus 
capăt, sîmbăta trecută, unei tra
diții ce dura de aproape șapte se
cole, admițînd accesul studentelor 
și aspirantelor în fostele „sanctua-

AGENTUL NR. rulează
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21).

MAREA HOINĂREALĂ: rulează 
la Favorit (orele 8.30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18.15; 20,30); Scala (orele 8.45; 
11; 13,30: 16: 18,30; 21); București 
(orele 8.30; 11; 13.30; 10; 18,30; 21).

PERO 
lează la 
18,15 în 
Program

OPIUL
pitol (orele 9, 11,15;
21).

SFÎNTA TEREZA 
rulează la Grivita (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30); Volga (orele 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18,15; 20.30); 
Arta (orele 15,30: 13- 20,15).

PENTRU CA SE IUBESC:

ȘI PRIETENII SAI: ru- 
Timpuri Noi (orele 9,30— 
continuare ; la ora 20,15 
de documentare).
ȘI BITA: rulează la Ca- 

13,45; 16; 18,30;

ȘI DIAVOLII:

ru-

re“ masculine. Astfel. „Clare 
College", cel mai vechi, fondat în 
ar.ul 1326, a primit 38 de studente, 
..King's- a ..acceptat" 44. iar 
..Churchill College-, cel mai nou, 
alte 40 de persoane de sex femi
nin. Pină la această măsură, la 
Cambridge existau 24 de colegii 
pentru bărbați șl cinci pentru fo- 
met. La scurt Ump după ce a fost 
anunțau primirea fetelor la 
„King’s-, ca un gest de curtoazie. 
„Girton". colegiu de fete, a anunțat 
că primește la studii băieți. Dar 
de data aceasta tradiția a învii 
neprezentfadu-se nici un amatoi

Studenții mexicani 
solidari cu muncitorii

• Guineea este situată in 
Africa occidentală, pe coasta 
Atlanticului, între Guineea- 
Bissau fi Sierra Leone. Se în
vecinează fi cu Senegal, Mali, 
Coasta de Fildeș fi Liberia.

• ÎN ULTIMUL TIMP. In 
Mexic, au devenit tot mai nu“ 
meroase acțiunile de solidari
zare ale studenților cu revendi
cările muncitorilor. O astfel de 
atitudine au adoptat și studenții 
de la Facultatea din Naucalpan. 
din apropierea capitalei, care 
au inițiat o demonstrație de 
protest împotriva măsurii de 
concediere a mai multor mun- 
xitori de Ia firma străină 
„Hyb“, care activează în Mexic.

Capitala: Conakry.
Suprafața: 245 857 fan p.
Populație: 3 890 OOO lo

cuitori țin 1969).
• Densitate: 16 locuitori 

pe kilometrul pătrat.
• Producția anuală 

bauxită: 2 112 OOO tone.
• Producția anuală de a- 

luminium: 535 000 tone.

f.Guineea -Bissau
2 Sierra Leone

cititorul __ _ ______ ___
citește lunar cam trei volume, 
cumpărate, e drept, mai ales din 
edițiile „de buzunar". Din pă
cate afirmă LE FIGARO, acest 
tip reprezintă doar 4 la sută, in 
vreme ce non-lectorul înglobea
ză 63 la1 sută. „Argumentul eco
nomic — constată cotidianul ci
tat — rămine foarte puternic, 
mai puternic decît ne-am putea 
închipui la o privire mai super
ficială. Ajungem să ne întrebăm 
dacă nu cumva in Franța de azi 
cartea a devenit un lux“„

• INCEPIND DE StMBATA 
NOAPTEA de la ora 9. Italia a 
trecut la orarul de iarna. Drept 
urmare, toate ceasurile dtn țară au 
fost date înapoi eu o era.

Flori

in Antarctica ?

ale 
lâr- 
spre 
>lan-

la Wa-
lează la Cotroceni (orele 15.30; 18; 
20,15).

FATA CARE VINDE FLORI: ru
lează la Aurora (orele 9,30; 12; 
15,15; 17.45; 20,15).

ORIZONT ABRUPT: 
Victoria (orele 9; 11,15; 
18.30; 20.45).

GENTLEMENII
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

MANIA GRANDORII: rulează la 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30).

BAMBI: rulează la Doina (orele 
11.30; 13,30: 15,30, 17.30; 19,45); Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

OSCEOLA: rulează la Dacia
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

MESAGERUL : rulează la Miorița

rulează la
13.30; 16;

NOROCULUI :

DANSAM ÎN FA- 
la Moșilor (orele
! TORA ’: rulează

(orele 9;
20,30).Asta seara
MILIE: rulează 
15.30; 17,45; 20).

TORA 1 TORA
la Bucegl (orele 16; 19,30); Tomis 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CREIERUL: rulează la Lira
(orele 15.30; 18; 20.15); Giulești
(orele 10; 15,30; 18; 20.30).

CORNUL DE CAPRĂ: rulează la 
Rahova (orele 15,30: 18; 20,15).

FERMA DIN ARIZONA: rulează 
la Unirea (orele 15.30; 19); Feren
tari (orele 15,30; 19).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: rulează la Progresul (orele 
15.30; 19).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA: ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

17,30 Deschiderea emisiunii. 18.00 
Căminul. 18,40 Scena — Emisiune 
de actualitate și critică teatrală. 
19.00 Săptămina în imagini. 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Formații muzicale studențești. 
Roman foileton : „Contele 
Monte Cristo**. 21,05 Reflector. 
Film TV. : „Peștera vîntului“. 
Să înțelegem muzica. 22,30 „24 de 
ore.
PROGRAMUL II

20,10 Orășelul lui Așchiuță — 
misiune muzical-distractivă. 20,40 
Ghișeul. 21,00 Sub cupola circului. 
21.20 Romantic-club — emisiune 
dedicată tinerilor constructori de 
nave din Oltenița. 22,45 Cronica li-

19.20
20,15
20.30 

de
21.20 
21.40

e-

Ultimele descoperiri 
cercetătorilor sovietici 
gesc cu cca 50C de km, 
sud aria mondială a 
telor florale. Pe insu 
terloo din arhipelagul New- 
Scotland specialiștii au des
coperit 
plante 
prezent, 
cel mai 
tica, 
doar mușchi și licheni. Una 
dintre inflorescențele des
coperite nu a fost cunoscu
tă pină In prezent de bota- 
niști.

inflorescențele unor 
coraliere. Pină în 

aici, pe pătnintul 
„cald" din Antarc- 

fuseseră descoperiți

Rubrică alcătuită de
EM. RUCĂR si

P. NICOARĂ

• ••Se cautâ

„Căutăm un lord 
pentru conducerea 
Consiliului de ad
ministrație al unei 
firme importante". 
Anunțuri de genul 
acesta nu constituie 
o raritate, mai ales 
in ultima vreme, în 
paginile de publici
tate ale presei bri
tanice. Bănci și în
treprinderi de con
strucții, mari case 
de modă și concer
ne 
ce t 
duci, 
această 
ginală 
există 
cartea 
„Lord

automobilisti- 
caută lorzi și 

Dificultăți pe 
„piață" ori- 

a muncii nu 
pare-se. }n 

lui intitulată 
on the

Board" (Lord 
Consiliu) Andrew 
Roth apreciază că 
există „cel puțin 250 
de lorzi și duci cu 
mijloace materiale 
cel puțin precare". 
Dar. dacă e lesne
de .ințeles că toți a- 
cești lorzi scăpă-
tați sint. desigur, 
foarte bucuroși să 
ciștige ceva bani de 
pe urmele blazonu
lui lor,

ce aleargă unele so
cietăți după „bla
zoane" în consiliile 
de administrație ? 
Bun cunoscător al 
temei, d-1 Andrew 
Both ne lămurește

„De 
mai 
cei 
ca-

s-ar putea 
întrebarea : de

(deși Intr-n formă 
indirectă) : 
fapt, lorzii cei 
căutați sint 
foarte in vîrstă
re nu au nici posi
bilitatea, nici dorin
ța să intre prea 
mult în amănuntele 
afacerilor în care 
sint introduși**. Cu 
politețe englezeas
că și o ușoară undă 
de ironie autorul 
lui „Lord on the 
Board" ne dă, așa
dar, a înțelege că 
goana după lorzi e 
de fapt, un nou ca
pital de investiții 
în domeniul recla
mei în Marea Bri- 
tanie.

HAOS MEDICAL
5 0N de termeni tehnici constituie vocabularul de bază al profesiei 

de medic, afirma dr. Alexandre Manuila, șeful Biroului de publicații al O.M.S.
In>r-un interviu publicat în revista organizației, SÂNTE DU 

MONDE. dr. .Manuila semnalează că situația este și mai complicată 
decit indica această cifră, intruclt în fiecare moment In cursul carierei 
sale medicul se inipiedică de unul sau de altul dintre termenii spe
cializați care apar in limbajul diverselor domenii medicale și conexe,
ai căror număr depășește 150 000.

Pentru comparare, se citează faptul că 
dramatică doar 2 000 cuvinte.

O treime dintre termenii medicali sint
10 sau 29 de cuvinte pot desemna exact ___________
sau bacterie, afirmă dr. Manuila. In același timp, progresele științei 
îmbogățesc fără incetare vocabularul. Epilepsia, de pildă, boală re
lativ frecventă, era concepută pină nu de mult ca o entitate definită ; 
azi se găsesc nu mai puțin de 100 de forme diferite ale acestei Mala
dii, descrise în dicționarul O.M.S. pentru epilepsii.

Situația este și mai dificilă in farmacie și terapeutică, unde ace
lași medicament este desemnat de 10, 30, cîteodată 80 sau chiar mai 
multe denumiri. De la declanșarea dramei cu Thalidomida, guver
nele s-au grăbit să retragă acest medicament din comerț. A fost ne
voie de mai multe luni pentru a se reuși aceasta datorită simplului 
fapt că denumirea comună de ,,thalidomidă“ nu a fost peste tot 
înscrisă alături de denumirea comercială, astfel că farmaciștii nu 
au fost in măsură să spună dacă numeroasele produse aflate în stoc 
conțineau sau nu această substanță periculoasă.

O.M.S. încearcă să facă ordine in acest haos, alegîndu-se o singură 
denumire pentru fiecare medicament.

Racine a folosit în opera sa

paraziți inutili și dăunători, 
aceeași boală, arteră, celulă
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