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Sărbătorirea, unor școli

MESAJE
ADRESATE DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
• Liceului „Avram lancu" din Aiud
• Liceului „Bethlen Gabor" din Aiud

(Textul mesajelor în pag. a V-a)

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Uzina de utilaj chimic din Ploiești
Potrivit stilului de muncă propriu secretarului general al partidului, vizita de lucru 

a îmbrățișat o arie largă de preocupări, concretizindu-se in hotăriri de mare însemnătate
tirile transmise de presa de ieri ne-au fă
cut cunoștință cu o nouă dovadă a grijii 
cu care secretarul general al partidului 

nostru se preocupă de buna concepere și desfă
șurare a activităților complexe pe care le pre
supune programul de realizare a cincinalului 
într-un termen mai scurt.

Simbătă, 14 octombrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost oaspetele Uzinei de utilaj 
chimic din Ploiești. Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit de tovarășul Gheorgne 
Pană, precum și de tovarășii Ioan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de mașini. si 
Mihai Florescu, ministrul industriei chimice. 
Dialogul cu harnicul colectiv al uzinei ploieștene 
a adus in dezbatere probleme actuale și de per
spectivă ; indicațiile secretarului general al 
partidului privesc stabilirea unor măsuri pen
tru dezvoltarea și modernizarea secțiilor de 
producție în așa fel incit uzina să-și poată rea
liza in cele mai bune condițiuni sarcinile mari 
ce-i* revin în acest cincinal. Este subliniată în
deosebi importanța realizării cerințelor Confe
rinței Naționale privind creșterea eficienței eco
nomice, ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, îmbunătățirea continuă a tehnologiilor de 
fabricație și a calității produselor, precum și 
asigurarea unor condiții optime de muncă și 
de viață.

Uzina din Ploiești are o capacitate anuală de 
'25 000 de tone. Numai în ultimii doi ani pro
ducția de utilaje chimice a sporit de două ori. 
Secretarul general al partidului a fost informat 
— în timpul vizitării s'ecțiilor de fabricație — 
despre realizările colectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni, despre măsurile luate pen
tru asigurarea specializării, despre eforturile 
făcute de întregul colectiv în vederea creșterii 
productivității muncii. S-au relevat insă și une- 

« le deficiențe în dotarea întreprinderii cu utila
je de inaltă tehnicitate. Cerind remedierea lor 
grabnică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că se impun măsuri eficiente pentru ex’.r.d:- 
rea pe o scară mai largă a mecanizări: s: au
tomatizării.

In cursul vizitei de lucru la Uzina de utilaj 
chimic din Ploiești secretarul general al parti
dului a dat prețioase indicații ministerului. în
treprinderii, organelor locale de partid. In sec
ția cazangerie tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat necesitatea unor măsuri - • -■=-
venirea și combaterea zgomotului la l-t-rul : 
muncă, pentru asigurarea unor condiții cit «ani 
bune de lucru, recomandind in acest se» : 
strînsă colaborare cu Ir>t.tutui ț-t-.-ru rreat ’ 
științifică și tehnică, unde se realizează • râmi 
largă de atenuatoare de zgomot, care pot fi de 
un real folos întreprinderii; la taranșe-ș „cza-
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CE ACTIVITĂȚI DESFĂȘOARĂ

CLUBURILE TINERETULUI ?
Simbătă seara mulți 

tineri dansează în restau
rante, dansează in baruri, 
in alte săli de dans... Dcr 
in „cluburile tineretului" ?

CÎT NE COSTĂ 

BILETUL 

DE INTRARE
Am intrat, ca multi tineri din 

București, în cele șase 'cluburi 
ale tineretului din capitala noas
tră : contra cost, ni s-a elibe
rat biletul de intrare la dans. 
De fapt, pretutindeni, acest bi
let echivalează, cel puțin teore
tic, cu posibilitatea de a petre
ce o seară distractivă, așadar cu 
un minimum de program. Este 
drept că am avut prilejul săa- 
sistărn în cîteva locuri și la rea
lizarea în bune condiții a aces
tui caracter variat, multilateral, 
al „serii de dans“ (Ateneul ti
neretului, T4). în general. însă, 
numărul și mai ales calitatea 
promisiunilor pentru care pre
supunem că tînărul plătește cos
tul biletului de intrare contra
zic, în unele locuri în mod fla
grant. imaginea trandafirie ce 
stăruie încă în mentalitatea mul
tor activiști culturali, ba chiar la 
nivelul unui întreg birou al 
Comitetului U.T.C. de sector, 
care ar trebui să îndrume acti
vitatea de la Modern-club. în 
primul rînd, lipsa de ospitalita-

REALITĂȚI» 174: I

• După ancheta rvoastre ce i ’wbâta trecuta, o salutară iniția
tivă a secțiilor de propagande și cuhwă aAe C-C. al U.T.C. și 
Comitetului Municipal B-curesti al U.T.C

• Șase reporteri Ic fata Io celei și o consfătuire cu directorii 
cluburilor tineretului conduc la condvzM că baza culturală aflată 
ia dispoziția tineretului din Capitală este insuficient folosită, că 
activitățile au un slab nivel calitativ.

• Un program de măsuri în atenria tuturor comitetelor de sec
toare și a conducerilor du burilor.

te și indecenta tizmtei van 
dintre cei care fac paria 
personalul clubul— Este mad- 
misibil ca oameni nepcElioapi 
să-ți atragă atenția la primai 
pas făcut in club vupri. pece- 
sității de a avea si păstra • ți- 
nută corectă, pentru că. „vezi 
dumneata, aici tinerii noștri tre
buie să—“. Aerul de stăpân atot
puternic cu care este ir. timp, na: 
tînărul. lipsa unei ținute co
recte a celui care ii controlea
ză. la intrare, biletul (Tehnic- 
club) sint doar primele „amă
nunte" dintr-un șir întreg de ne
glijențe. mai mari sau mai mici, 
toate insă constituind mentali-

că pe care ot as trtdr n—c r-r» -

apare sau pa. Vneort c ‘c.re. 
Am ntrebau re erempta. la T 4 
«Jfcl CJQ $1 —CC VTTÎ
să tari aici*. Le-am dat o m- 
fcrsnaue prețioasă sporrrgfc>-le 
că ei au venit să se cistrez-t- 
■atr-ua club al V.T.C. Cit pri
vește ce* de-a doua întrebare : 
cei întrebați ne-au privit con- 
trariați. aproape supărati. cre- 
zmd că avem cbef să glumim. 
Cum. adică, ne-au explicat, 
credem noi că ar putea avea 
ei aici vreun cuvint î ! Cine sint 
ei să fie luați in serios cu a-

semeoea pretenții S de către 
cne ? ! Dacă prem seama de 
faptul că aici, la T 4. s-au fă
cut lucruri mult ma: bune decț 
in altele, că există pr‘ocupări 
concrete, nu generale, de a in
tensifica accesul tinerilor. ințe- 
ie-șem cit de m?-*» este neîncre
derea — acesta e curia tul po- 
trivit — față de dub. „Ea vin să 
danseze* — ni s-a pus la Teb- 
nic-dub (tovarășul Stoenescu 
Marin, metodist coordonatori- 
Vin șâ danseze, insă de ce tre
buie să-i mințim ? !. Nu este 
prima dată, aici și în multe alte 
locuri, rind „programai- serii, 
trecut cu o lună dacă nu cu

ELENA NESTOR. 
DOINA TURCE. 

țCTOR CONSTANTINESCC, 
MIRCEA NICOLAE. 

OVIDIU PAVN. 
CĂLIN STĂNCLLESCC

Continuare in pag. a 11-a)
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1 • După trei zile 
de dramatice 
confruntări 
„Salatiera 
de argint"
face cale întoarsă

FOTBAL
® Etapa... cartonașelor 

galbene
RUGBI
® Turneul selecționatei 

noastre 
în Marea Britanie

HANDBAL
• Confirmări
VOLEI
® Insatisfacțiile 

continuă
SPORT DE MASĂ 

arfea de vizită a unei 
asociații sportive să
tești : „Dunărea 
Gruia
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(Urmare din pag. I) stitâ“, a caracterului șablonard
pe care-1 au „serile distractive" 

n-are decit un singur .efect . ti- de îa Tehnic-club (liniște, pla- 
nern nu se lașa „duși- m acest- . . . .
fel. ei nu mai au încredere m ti-tudine confortabila, promisiuni 
club și nici. in. . cei", căfei'i ' nerespectate am întilnit din plin
„invită". (Pe- • care, de -- alt
fel, nici’ nil-i prea punost). 
Ei vin — cum spunea to
varășul Stoenescu — „să dan
seze" ca la un local oarecare, 
știind foarte bine că ceea ce 
simbolizează biletul de intrare și 
afișul (o simplă reclamă, cînd 
există și ea !) trebuie luate ca 
atare, adică reduse- de la un 
munte la un biet. șoricel..

Ce ne costă deci „biletul de 
intrare, Pierderea încrederii, 
compromiterea eficientei edu
cative a unei însemnate baze 
materiale, considerarea clubului 
ca o impersonală sală de dans 
cînd nu . ca o afacere înfășura
tă într-un lung ghem de vorbe 
și promisiuni. Bineînțeles, nu 
toate cluburile sînt . paralizate 
printr-o asfixie de acest gen. 
Nu toți conducătorii lor zac în- 
tr-o automulțumire și o recep
tivitate senină. Credem că, fără 
a intra acum în detalii, activi
tatea și rezultatele de la Ate
neul tineretului merită să fie 
cunoscute și înțelese de toate 
cluburile. Aici se pare că spi
ritul de muncă este bun. Dar 
noi vorbim acum de serile dis
tractive, despre ceea ce am vă
zut, la o săptămină de la alt 
raid publicat în ziar, la „balul 
de sîmbătă seara". Lucruri bune 
s-ar putea spune și despre T 4, 
cel puțin despre niște încercări 
nteresante, despre o preocupare 

reală.

și la Universal club), i se opu
ne, In alte părți (pe primul loc: 
Modem-club), un dezinteres 
principial, neînsoțit nici măcar 
de simularea unei oarecari pre-

dern-club („nu vin tinerii", di
ficultăți cu întreținerea, absen
ța repetată a activiștilor U.T.C. 
de la sector, metodiști incompe
tenți vîrîți pe git conducerii 
clubului- etc.), biroul comitetu
lui U.T.C. al sectorului n-a gă
sit de cuviință să dea cel mai 
mic semn de preocupare ca să 
nu mai vorbim de îngrijorare.

tineretului, al organizațiilor 
U.T.C. dacă tocmai cei care con
duc, . de la nivelul sectorului, 
munca tuturor uteciștilor, do
vedind o îngrijorătoare imuni
tate la critică, nu au izbutit să 
seșizeze nici acum importanța 
acestui instrument educativ pe 
care U.T.C. îl are în propriile 
sale miini ? ! Nu sîntem de a-

din acest sector cit și a secreta
rilor, a activiștilor din întreprin
deri și instituții. Lipsa de co
laborare reală între cluburi și 
întreprinderi, pe de o parte, în
tre comitetul pe sector și acti
viștii din organizații, pe de altă 
papte face ca, nu doar la Mo- 
dern-club, să nu se poată vorbi, 
in momentul de față, de o în-

CE ACTIVITATI 

DESFĂȘOARĂ 

CLUBURILE

TINERETULUI ?

fapt de nefolosirea I — acestui 
stil de lucru cînd întîlnim ca
zuri ca acela al metodistei Edu 
Elena care, din noiembrie 1971 
pină în iulie 1972 nu s-a depla
sat in nici o organizație U.T.C.?! 
Ce poate să știe un asemenea 
activist despre tinerii care vin 
sau nu vin la dans, la club,/ 
despre preocupările și dorințele 
lor ?

Datoria cluburilor, a tuturor 
conducătorilor și ir.drumățorilor 
lor este de a înțelege odată că 
sint la dispoziția tineretului, că 
sint subordonați organizațiilor 
U.T.C. si nu invers. De aceea, 
orice dezinteres, automulțumire. 
resemnare sau plictiseală, cînd 
nu e vorba de .ncnmneternă. lip
să de inventivitate si de recep
tivitate. reprezintă atitudini 
profund dăr-năteare retarte-- rim- 
tre și club. Instituția cui—
itrralâ a tineretului n-are cum 
deveni, in acest f=L sediul De

ci deed asupra propriilor acti-

Toate aceste grave neajunsuri 
din activitate* cluburilor noas
tre. $i mat «înt destule — care 
insă nu apar atit de vizibile la 
se-r£e de dans, ci în alte !m- 
peejtKări — sint tot atitea cau
ze ale atmosferei amorțite care 
ne-a intimpinat peste tot Ele 
ne fac să înțelegem destul de 
exact ceea ce la prima vedere 
pare straniu și de neînțeles : 
distanța foarte mare dintre or
ganizatorii serilor de dans — 
organizatori care acționează ia

„NU VIN 
TINERII"

Stării de spirit plină de re
semnare, caracterizată de recu
noașterea deschisă, deci „cin-

ocupări (nu recomandăm, fireș
te, simularea !). Altfel cum ne 
putem explica faptul că Ta nu
meroasele critici, semnale, în
demnuri cu privire la starea cu 
totul nemulțumitoare de la Mo-

De doi ani' de zile acest club 
spațios nu este accesibil, în 
mod organizaț, în diverse forme 
de manifestare, organizațiilor de 
U.T.C. din întreprinderi. Cum 
să devină clubul un prieten al

OMUL
y

IZACCENTE T

DINAMIC <

Săli spațioase, proiectate să cuprindă peste o mie de tineri 
uscare, stau goale în multe „seri de dans"...

Foto : GH. CUCU

cord nici cu următorul rațio
nament, emis chiar de conc_- 
cătorul clubului : „tovarășul _-r.- 
stractor a trecut pe aid. fără 
sarcină, dinsul e binevoitor dar 
ce să facă !“. Dacă este așa. În
seamnă că instructorul V.7.C. 
n-are nici un rol. că este un 
simplu „poștaș* dar care n-are 
-nici măcar „scrisorile* de a- 
creditare de la comitetul ăe 
sector, pentru că altfel de ce 
„trece" pe la club T Dacă treci 
să lase urme ! Această ma~ eră 
de .a fi present* doar ca su
mele este expresia lipaet gute 
rale de preocupare, aut a se-

țelegere adecvată a posibilități
lor cluburilor. Este cazul să nu
mim pe numele ei adevărat 
Jteftuctificarea* acestor posibi
lități : un adevărat furt dintr-un 
arreciabil volum de resurse ma
teriale puse la «Lspoziția tutu
ror organizațiilor U.T.C. Forme
le de valorificare a acestor po- 
s-bilități nu stau iasă închise cu 
șapte lacăte nici în birourile di
rectorilor. nici pe masa activiș- 
ttler. nici pe firma cluburilor ci 
in contactul nemijlocit si per
manent. fără nici o intermiten
ță. eu uteciștii, cu organizațiile 
jar d_n Întreprinderi. Ce să mai 
tacnem iasă de folosirea — de

numele U.T.C. — și tinăral ră
mas necunoscut, anonim, ra-e 
plătește Ia intrare prețul bile
tului. De ce oare nu se cunosc 
acești oameni ? — ne-am între
bat tot timpul. Ce-i desparte, 
deși formal aparțin aceleiași 
mari organizații ? Desigur, spi
ritul funcționăresc, reducerea 
raporturilor lor la „îmi dai 7 
lei, te las să intri !“. Dar nu 
numai atit ci și. poate in pri
mul rind, lipsa de pricepere și 
pasiune pentru descoperirea vie
ții tinărului, cu evenimentele ei, 
mari sau mici, și găsirea unor 
soluții convenabile de a le face 
loc cu generozitate in tot ceea 
ce întreprindem. Chiar și în ca
drul serilor distractive, la „ba
lurile de simbătă seara".

I
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MASURI
Scara âe propaganda sî cultură a CC al U.T.C și secția de propagandă și cul

te* e Ccrartccrtui tetedpai București al U.T.C au organizat, in cursul zilei de ieri, o 
ctesMteee de tero ai participarea directorilor cluburilor tineretului in cadrul căreia s-au 
draMacț • tateura icdicaȘcior cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
deccâidaree atete wwveratar, a spiritului plenarei C.C al U.T.C. din 13 octombrie a.c., 
sâcâit care tete cluburilor tineretului pe linia îmbunătățirii radicale a activității lor, a 
crasa» recent'ntăt fată de problemele de muncă ți de viață ale tineretului, față de 
preocvpânie și aspirațiile sale.

Cu acest prilej s-a evidențiat faptul că deși in cluburile tineretului din București 
>-a xti- o oarecare experiență in activitatea cultural-educativă, se constată încă 
acâcraabte ia c—cepe rea si realizarea activităților, spirit de rutină și șablonism, adeseori 
fipsied ceta fcaevecscâ, entuziastă, ce trebuie să caracterizeze aceste lăcașuri de cultură.

Panere eScunarea acestor neajunsuri, in cadrul consfătuirii s-au stabilit următoarele :
• -ntreoga activitate a cluburilor tineretului trebuie Să fie orientată spre înfăp-
:: : ci-.dului in domeniul culturii ți educației, pentru formarea și dezvoltarea

csuetetea ăociaSste, spre ridicarea nivelului de pregătire politică-ideologică și lărgirea 
onzantniaa cuhural-științific al tinerei generații ;

• - acest sens se va desfășura o larga activitate de informare a tinerilor cu pro- 
bicara aie pofiticii interne și externe a partidului și statului nostru, de ridicare continuă a 
nrreWvi de cunoștințe politico-ideologice a' acestora prin inițierea unor intîlniri 
w|K de partid și de stat, cu ziariști, organizind expuneri, dezbateri și consultații 
po zce, prezentarea cărților social-politice, confruntări ideologice etc. ;

• este necesar să se asigure o activitate multilaterală pentru 
csrfteei-uducotive și artistice ale diferitelor categorii de tineri, oferind 
strucție, distracție și recreere ;

• pentru a reflecta preocupările, interesele și dorințele tinerilor,

Calitățile oame
nilor pe care-i in
vestim — la dife
rite nivele ale res
ponsabilității so
ciale — cu titlul 
de lideri autorizați, 
încep să ne preocu
pe tot mai mult. 
Nici măcar nu este 
nevoie să dăm ex
plicații detaliate la 
întrebarea : de ce ? 
Buna reglare a me
canismelor funcțio
nale ale vieții noas
tre foarte complexe 
depinde in bună 
măsură de aceia 
care, la diferitele 
etaje ale muncii și 
organizării ei, pre
gătesc yi adoptă 
decizii, dirijează, 
coordonează, în
drumă yi contro
lează îndeplinirea 
lor.

Evident, proble
ma calităților ce
lor care lucrează 
în asemenea pos
turi se pune in e- 
gală măsură yi pen
tru cei care se o- 
cupă de pregătirea, 
educarea ți mobili
zarea tineretului, 
inclusiv pentru ac
tiviștii. salariați sau 
nu. ai organizației 
noastre U. T. C. 
Cine sint ei ? Ce 
calități au ei ? Iată 
întrebări asupra că
rora merită să stă
ruim cu deosebire 
acum, in preajma 
adunărilor de dări 
de seamă și alegeri. 
Sînt ei tineri in
tr-adevăr, tineri yi 
ca spirit, dar și ca pre 
virstă, pentru a pu
tea înțelege foarte 
bine -■ pe cei de 
15—25 de ani, pen
tru a putea vorbi 
limbajul preocupă
rilor lor comune ? 
Am cunoscut la u- 
zina „Electronica" 
din București o to
varășă apreciată ca 
foarte bună în ca
drul colectivului, 
dar care, cînd vor- 

' bea despre tineri, 
spunea: „eh, tine
rii de azi!“ Imbă- 
trînise activînd de 
10 ani în postul de 
secretar U.T.C. în-

tr-o secție, părîn- 
du-i-se ciudat fap
tul că, în loc să se 
așeze mai serios la 
ședințe, bobinatoa
rele de 18 ani pre
feră un alt stil de ' tea, din 
activități, vor 
facă parte din 
chipele sportive

cu acti- 
pe teme

nevoilorîmplinirea 
condiții pentru in

activitatea trebuie 
cooceovto, organizată și realizată prin antrenarea unui număr mare de tineri, prin pro- 
—otarea - t a: xelor din organizațiile U.T.C. din intreprinderi, instituții ți școli. în acțiunile 
întreprinse va fi folosit un larg activ obștesc, va fi solicitat sprijinul oamenilor de știință 

culture al cadrelor didactice si altor categorii de intelectuali. întreaga activitate să 
□carte girul competenței, să fie înlăturat tot ceea ce este perimat, neinteresant, plicti
sitor și intimplător ;

e vor fi realizate acțiuni pentru informarea și educația tinerilor in spiritul nor- 
melor si principiilor moralei socialiste, al legilor țării, pentru dezvoltarea unei atitudini îna- 
ntate in societate, față de muncă și avutul obștesc, pentru formarea unei opinii de masă 

in combaterea manifestărilor retrograde ;
o se va desfășura o largă activitate de difuzare a cunoștințelor cuîtural-științifice, 

in vederea ridicării nivelului de cultură generclă al tineretului, pentru formarea unei con
cepții științifice despre natura și societate, pentru a combate și contracara orice formă 
de manifestare a tedințelor mistico-religioase, obscurantismul și bigotismul ;

o se vor iniția acțiuni de educație estetică a tineretului, creindu-se posibilitatea 
cunoașterii și ințelegerii valorilor autentice ale culturii și artei românești și universale ; 
va fi promovată in cadrul manifestărilor culturale ale formațiilor tineretului, creația artis
tică populară, se va sprijini dezvoltarea și afirmarea aptitudinilor, talentului tinerilor,' se 
va urmări formarea deprinderilor și convingerilor estetice.

In acest sens in cadrul clubului tineretului se vor organiza formații artistice de 
amatori, ansambluri de cintece și dansuri, formații corale, orchestre simfonice ți de ca
meră, orchestre de muzică populară și ușoară, formații de estradă, colective de teatru 
și recitatori, teatru popular și teatru de păpuși, brigăzi artistice, echipe de dansuri popu
lare, dans clasic și modem etc. Acestea vor prezenta spectacole în club, în întreprinderi 
și instituții, în căminele culturale ;

• in cadrul cluburilor se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea acti
vităților in conformitate cu interesele și preocupările cultural-artistice, tehnice și profe
sionale ale tinerilor, prin organizarea unor cercuri ți cursuri de specialitate : cenacluri 
literare, cercuri de artă plastică, muzică, foto și cineamatori, radio, aero și navomodelism, 
desen tehnic, automobilism, carturi, stenodactilografie, turism etc.

• se vor ciganiza cu regularitate, prin participarea nemijlocită a organizațiilor 
U.T.C., activități distractive și recreative in concordanță cu solicitările tinerilor evijîn- 
du-se in concepția, organizarea și realizarea acestora, formele și metodele perimate, 
plictisitoare ;

• o pondere însemnată în activitatea cluburilor tineretului o vor primi activitățile 
n care tinerii înșiși, uteciștii, să-și regăsească preocupările și satisfacțiile. în acest sens 
e vor iniția și erguniza acțiuni prin care să se sărbătorească succese în activitatea pro- 
zsională, culturală, sportivă, momente deosebite din viața personală : logodna, căsătoria, 
lașterea, aniversarea. Se vor sărbători, de asemenea, majoratul, absolvirea școlii, intra
ta in producție, plecarea în armată, lăsarea la vatră etc. Aceste activități vor fi initiate 
temijlocit de către tineri și organizațiile U.T.C. ;

• pentru repetatele neajunsuri constatate in activitatea Modem-clubului se dă un 
iltim avertisment conducerii acestuia.

« conducerile cluburilor și organizațiilor U.T.C., in strinsă conclucrare, vor constitui 
echipe și brigăzi de tineri care vor contribui Ia întreținerea și repararea cluburilor.

e pînă Ia 30 octombrie a.c., conducerile cluburilor din Capitală, vor realiza o largă 
consultare a tinerilor în vederea îmbunătățirii substanțiale a activităților cultural-educative 
și vor prezenta Secretariatului Comitetului Municipal al U.T.C. măsurile concrete pentru 
eliminarea grabnică a neajunsurilor existente.

mai adesea, cate
goria acelora care 
se mulțumesc cu 
atit se tot îndeam
nă la consfătuiri ț-it 
ține ziua și noap- 

mașinăria 
sistemului lor de 
muncă ies vagoane 
de referate, băieții 
sînt bune rotative 
de hîrtii. Ei iau a- 
tîtea „măsuri" pen
tru tineret yi cu pri
vire la tineret 
incit uneori iți cine 
greu să le faci 
vreun reproș. Mun
cesc...! Atîta 
că între ei și tineri 
cămine un spațiu 
gol, intre ei yi ti- 
nerF nu exisă decit 
o legătură țesută 
din „prevederi". Un

să 
facă parte din e- 
chipele sportive și 
culturale, preferind 
să discute mai pu
țin și să facă 
mult...

Gindindu-ne 
cei pe care-i 
alege trebuie 
studiem și aptitu
dinea lor de a fi 
la fel de dinaniici 
ca și tinerii. Di
namici in dorința 
de a ști, în - cu
riozitatea minții, 
dinamici în acțiuni, 
în suflecatul mine- prim secretar din- 
cilor și apucatul de 
treabă. Fiindcă, să 
mă ierte unii tova
răși, pe care-i rog 
să nu se simtă jig
niți conform unei 
nefolositoare tradi-

yi 
la

mai

la 
vom 

să

doar

ții, mai găsim 
destui •dinamici 
gură, dinamici la 
promisiuni, ți 
ales dinamici 
este vorba de 
jarea situației

mai 
cînd 

orari
lor, 

de binele lor. ati
ca colegi de redac
ție au făcut recent 
unele sondaje des
coperind cazuri în 
care unii care-i dă
dăceau ți admo
nestau pe tineri cu 
prici re la adoptarea 
unor sisteme mai 
economice de lucru, 
habar n-aveau des- 
, r respecticele 
treburi.

Alegîndu-i 
conducătorii 
nizațiilor 
U.T.C. trebuie 
mai avem în 
re — chiar 
unii au bune 
noștințe — și 
citatea lor reală de 
a-i mobiliza pe ti
neri, de a fi urmați 
de către tineri. 
Fiindcă în munca 
la U.T.C. nu-i dea- 
juns să emiți ra
ționamente logice 
cu privire la gene
rația tinără. Cel

pe 
orga- 

noastre 
să 

vede- 
dacă 

cu- 
capa-

tr-o localitate a 
cărui organizație 
U.T.C. numără cite- 
va ruH de membri, 
întrebai cam citi 
prieteni are în o- 
raș, între utecițti, 
iar dintre ei cam 
ciți ar putea 
punde intr-o după 
amiază, pentru o 
sarcină excepționa
lă, la chemarea lui, 
s-a arătat cu totul 
nedumerit: „Eu, to
varăși, nu sînt 
vățat să 
așa... Mine, 
vreți, chem 
prinderile la 
fon, vorbesc , 
directorii, ți SCOA
TEM ciți vreți..." 
El era, intr-adevăr, 
dinamic la ,^cos“, 
nu la mobilizat, nu 
la antrenat tinerii.

...Se-i căutăm, 
deci. cu. firUeiul a- 
fegerilqfU.T.C. (yi 
acolo' unde n-am 
făcut-o pină acum.') 
pe tinerii-tineri, pe 
tinerii pregătiți, ca
pabili, stinutțif iu
biți, devotați, me
reu aflați în mijlo
cul colegilor lor, 
urmați de ei.

Avem, în nodu
rile organizațiilor 
U.T.C., mii și 
cu asemenea 
lități!

ră-S-

fn- 
lucrez 

dacă 
între- 
tele- 

fi cu

mii 
ca-

EUGEN 
FLORESCU

„VIAȚA LA
ÎNTÎMPLARE"
Ceea ce m-a surprins în emi

siunea „Tinerii despre ei înșiși", 
neliniștindu-mă totuși — fiindcă 
îmi dau firesc seama cite peri
cole și cită bătaie de cap adu
ce, cu sau fără voie, o inițiativă 
îndelung chibzuită pentru a găsi 
iarăși și iarăși căi neumblate 
către junii telespectatori — a 
fost lansarea, cu o modestă în
credere, a ciclului de convorbiri, 
dezbateri și comentarii „Viața 
la întîmplare". Se poate presu
pune, chiar din ‘ titlu, că vom 
vedea și vom comenta și vom 
dezbate și vom discuta viața a- 
celora care n-au ajuns din fe
lurite motive să priceapă în ce 
lume trăiesc. Eroul de joia tre
cută a fost de aceea un tinăr 
fără serviciu de cîțiva ani buni, 
obsedat de dorința limpede de 
a-și ajuta semenii și de a fi in
telectual ; jurist, mâi exact. Nici 
umbră de îndoială pe obrazul 
lui moleșit. Nici o clipă de de
rută în fața adevărului că viața 
lui este un lung șir de amăgiri, 
de minciuni, de renunțări. O 
așa de mare împăcare cu sine, o 
inocență atit de puțin falsifica
tă, incit probabil că ar fi tre
buit să fie invitat la dezbate
rea din studio și un psihiatru 1 
Deci, un vinovat problematic : 
tînărul durduliu care trăiește 
din pensia de 400 de lei a ma
mei și din expediente deocam
dată „curate". Docil, surizător, 
chiar și cu oarecare bun simț, 
curtenitor față de rigida repor- 
teriță, cu o logică dezarmantă. 
I-Iotărît lucru, acesta nu este un 
simplu „caz".

De fiecare dată cînd se por
nește la investigarea unor ast
fel de situații aștept însă 
cu deosebită grijă clipa de 
senină bucurie cînd mi se 
arată cu degetul imposibila 
prăpastie ce-i desparte pe cei 
care judecă și, afirmă binele șl 
dreptul, de cei care sînt jude-, 
câți și somați să înțeleagă o- 
dată pentru totdeauna ce este 
binele și ce este dreptul. De 
o parte noi, de cealaltă par
te ei, poate că așa și tre
buie, de o parte noi, cu 
viața noastră exemplară și 
"ii pofta noastră de bine și de 
drept, de cealaltă parte ei, cu 
viața lor întîmplătoare și cu 
lehamitea lor pentru bine și 
pentru drept. Ne desparte o lu
me ! Avem datoria să vă întin
dem o mînă de ăjutor ! E foarte 
frumos, e necesar, dar ce facem 
cu prăpastia care ne desparte ?

1

<<

Este bine oare ca din tot ceea
■ ce mărturisește cineva despre 
sine în fața microfonului și a 
aparatului de filmat să alegem 
numai ce ne convine pentru ca 
judecata noastră să fie cît mai 
severă, pentru ca argumentele 
noastre să aibă cît mai puține 
fisuri ? Nu cumva dăm, la ria
dul nostru, o pildă proastă ? Nu 
cumva judecata noastră de apoi 
e o judecată în gol, un virtej 
de cuvinte, o îmbrățișare calmă 
și lipsită de pericole a proprii
lor noastre convingeri ? Dezba
tem și condamnăm de dragul 
dezbătutului și al condamnatu
lui sau fiindcă vrem și trebuie 
să îndreptăm ceva ? N-aș vrea 
să fiu înțeles greșit : acestea nu 
sîr.t întrebări retorice. mi le 
pun în primul rind mie. In de
finitiv, în procesul de educație, 
educatorii înșiși învață mereu 
și ei, altfel n-ar fi vorba de 
un proces. Ceea ce m-a nemul
țumit în foarte interesanta e- 
misiune de joi a fost că viața 
strîmbă a unui onf tinăr este 
făcută praf și pulbere fără nici 
o stringere de inimă, fără nici

■ o altă ieșire decit capcana unor 
cuvinte rostite răspicat. N-am 
înțeles niciodată, și n-am înțe
les nici joia trecută, liniștea cu 
care se dau verdicte și se in
dică soluții fericite. Apoi, eu 
cred că și tîr.ărului care gîn- 
dește prost și t-ăiește prost, fie 
ch.ar și la înlimpiars. trebuie 
să i se dea șansa să se apere, 
pus față în față, să răspundă 
și să fie întrebat, să întrebe și 
să pretindă răspunsuri, cu pă
rinții care-1 întrețin, cu profe
sorii care l-au învățat alfabe
tul, cu puținii oameni care-1 cu
nosc și de care se freacă zi de 
zi. pe stradă, la chioșcul de pîi- 
ne. la debitul de țigări. Ne plac 
victoriile cîștigate prin luptă 
dreaptă, n-avem de cine să ne 
ferim, de cine să ne temem, si 
nici pe cine sâ păcălim. Și-apo'i, 
am fost vreodată curioși să 
vedem efectul judecății noas
tre asppe, dar îndreptățite, 
ne-am mai. oprit vreodată lingă 
umărul băiatului a cărei viață 
am luat-o în discuție într-o e- 
misiune de televiziune ca să-1 
întrebăm ce s-a schimbat, cc-a 
înțeles. încotro a apucat-o ? Nu 
cred, nu mi-aduc aminte... Poate 
ca acum se va întîmpla și așa. 
„Cazul" e prea neliniștitor, prea 
trist ca să nu procedăm așa.

CONSTANTIN STOICIU
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Toamnă aspră, toamnă eroică
BENEFICIIND DE AJUTORUL SUBSTANȚIAL .XL TINERILOR. ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE

IERI, S-A LUCRAT NORMAL, RESPONSABIL, CU TOATE FORȚELE
34 000 de salariați fb 
elevi au semnat în 
Cartea „recoltelor"

MAârrf») fa la
Coteche. Vodă

r*<©iarea frabe^ei & recoi^e*. 
y • OM dc gjdwTi :* doriă

«te o* :aee de produse aeee-

iRg*» r- e-jTada îc pîzîs -?

După ce fetele au predai ștafeta 
bătctiior. aleșinău-și wi alt o- 
băecăx — odesai pvwtota — 
la Fabr.ea d* eocserve c.n fruc
te din Toțx'tovenî. -rtznui nu-- 
cx: a fvs- .ntenslScat Ia me 
x tnan întregu" proces ce 
fabricar e, de la ooerautle de 
descărtarr, pinâ Ia eapsatul 
etichetatul si wm-' borcane
lor are ca autarî student: In 
ultimei? zile întrecerea a fost 
sttmulală și de prezent? studen- 
tițir Institutului dm Pitești Ast
fel. studenții reușesc iz cer mai 
mar« parte să efectueze cite 
două norme rilnrc Xnțărr
tre ce. mai act un. pe Stefan 
Comei. '»wotae Ștefan. Gbeor-

Eforturile lăudabile ulr

STUDENȚII
PE ȘANTIERELE

RECOLTEI

Buna organizare :: activității 
studenților de către cadrele u- 
r.?. ersitare am urmărit-o și cu 
prilejul altor intilniri. La I.A.S. 
Cbd'.ea (Cristian) alături de 
studenți se afla însuși decanul 
facultății de mecanică, p.-of. 
dr. ing. Victor Hoffman, 
la C. A. P. Stupini, mun
ceau cu abnegație studen
tele Aurelia Brisan și Victoria 
Vr.zurț----- alături de conf. dr. 
I c I-.ța, prodecanul Facultății 
d? fiztco-chimie împreună cu 
:ng. Ștefan Dan, șef de lucrări 
la catedra de electro-tehnică, 
secretar al consiliului U.A.S. 
dl- CU Brașov facem un scurt 
ttopas la institutul de cercetări 

ru cultura cartofilor si sfe- 
niei din Stupini Studenții anu- 

1 -'i II de la Facultatea de tehno- 
1-zla construcțiilor de mașini 
Claudiu Pupăză și Erwin Schus
ter au fost declarați record
mens.

ADINA VELEA

județului Satu Marc trebuie
susținute si de minister C «TAXCVTF'CT

Bolda. Petre Er.escu. au aii 
pentra diferențierea in <x»!ectiv 
ă: P95FHB recunoasierca mur

v. havescl

Ceea ce este demn de relevat 
din județul Satu-Mare este ho- 
tărirea celor 120 de cooperative 
agricole de a însămînta cu griu 
o suprafață mai mare cu aproa
pe 10 000 de hectare peste pla
nurile lor inifiale. Dovada u- 
nei înalte conștiințe patriotice, 
acest angajament este deocam
dată minim. Ințelegind că apele 
care au acoperit și încă mai 
acoperă imense terenuri agrico
le în multe zone ale tării, pun 
în pericol producția de griu a 
anului viitor din cauza imposi
bilității pregătirii lui la timp, 
depun mari eforturi pentru ca 
economia națională să resimtă 
cit mai puțin urmările vitregiei 
anotimpului.

Fără a neglija cîtuși de puțin 
recoltatul porumbului, al sfeclei 
de zahăr, al strugurilor și fruc
telor, oamenii au adus în plin 
planul grijii lor. pregătirea te
renului și însămînțarea lui. Prin 
reașezarea planului de culturi in 
așa fel ca griului să i se re
zerve cit mai mari suprafețe, 
conducerile cooperativelor diri- 
jează forța de muncă și atela- 

W jele spre recoltat, pentru ca cea 
mai mare parte a forței meca
nice să poată fi folosită la in- 
sămînțări. Mecanizatorii. fiind 
astfel cei din prima linie în rea
lizarea angajamentelor asumate 
suplimentar în această campa
nie, lucrează nu numai - pe tot 
timpul zilei-lumină, dar și 
noaptea. Pentru prima dată aici

semănatorile lucrează ș: Ia 
mina farurilor. Aratul și pregă
tirea terenului pe timp de noap
te nu este o noutate nicăieri. 
Semănatul insă, lucrare foarte 
pretențioasă, da. Cu toa’-ă pre
țiozitatea cunoscută, ea se des
fășoară totuși fără nici un ra
bat de calitate. -Un om ia fata

ARGEȘ
Zilnic două norme

SFadetXn a- -nr HI și IV de Ia 
VboritaBfB de medîciaâ veteri-- 
sară e: prezenti in
«nJ5pea'2ne£«e de rod ale toamne:, 
ar rar* as lazsax rfsemarea la

• Se însămînțează cu 
10 000 de hectare mai 
mult decît era planifi
cat • Semănătorile lu
crează și noaptea, in- 
grășâmintele întîrzie ia
să să sosească

luminii farurilor ca de ta
per pentru tractoristul care ree
duce agregatul oferă poate 
că marcatorul semărătee. raer- 
ge exact acolo cade —-r. 
explica Vasiie Petric. sefu. «ee- 
ției de mecanizare de j coo
perativa agricolă din Gețu. Ex
periența aceasta, pentru ci -» 
început a fost exper.eruî. de®e- 
dindu-se posibilă de -eaizat Sr* 
nici un inconvenient pentru pro
ducție a fost repede ee- ;

se iccir.r-? de a ac-

Rezultate egale cu 
ale cooperatorilor

Printre particioanții la acț>i> 
râie de strîngere a recoltei. în 
timpurile mănoase ale Tării 
Birsei se află și peste 2 OQQ de 

Bn Centrul Universi
tar Brașov, boboci sau viitori 
ingineri, mecanici, chimiști. ma
tematicieni. silvicultor; La 
C.A.P. Cristian. 500 de studenți 
i Facultății de silvicultură au 
fost primiți de însuși președin 
t?!e C.A.P., ing. Toma Ca-doș.

Ieri Io fructe. az> 
la porumb

15? de studenți din anul î al 
; agronomic lucrează

aceste ?:> in livezile I.A.S. 
Ci : . Prezenti in această unita
te agricolă de 2 săptămâni sînt 
repartizați la trei ferme : Ste
luța. Dealul Morii și ferma hor
ticolă, unde au ajutat la strîn- 
s :. re—Iței de mere și pere, iar 
apoi la sortarea. împachetarea 
și transportul lor.

T._ . ară- T director al I.A.S., 
Remus Chioreanu, ne-a decla- 
-at că esle foarte mulțumit de 
munca depusă de ei. Datorită 
'or r.?-olta~-a fructelor este 
oractic' :oii iar.de luni
(azi) studenții vor trece în la
nurile de porumb. Cuvinte de 
laudă a avut pentru .studenți 
si ing. Victor Moisescu, șeful 
formei D?alill Morii. „Cei 50 de 
studenți care au lucrat la a- 
eăriă fermă; ne-a spus dum

nealui; au. reco tat pînă acum 
50 030 kg de pere. 5 000 kg de 
mere, le-au sortat și le-au am
balat în lăzi pentru export", 
rată și numele pîtorva sțudenți 
care au înregistrat rezultate 
deosebite : Monica Oprinca, Ru
salii) Albu, Doina Pomană, Va- 
;>le Domșa, Maria. Szabo.

I. CIMPEAN

Profitind de vremea bună 
din ultimele zile, în aju
torul ceior de pe ogoare au 
venit în cea de-a patra dumi
nică consecutivă de acest fel 
— peste 25 000 de elevi și a- 
proape 8 009 salariați din sec
toarele economice a!6 jude
țului.

• Din Botoșani au plecat pe 
ogoare numai elevi peste 1 SOtf. 
I-am vizitat pe cei 700 de Ia 
Liceul pedagogic din I.A.S. Ca- 
tâmăiăști unde, împreună cu 
cei 400 de salariați din între
prinderile botoșenene au par
ticipat la multiple lucrări : au 
desfăcut tone de porumb 
știuleți, au recoltat cartofi de 
pe 3 hectare (adică 60 tone) 
și au sortat pentru comerț 
peste 20 tone cartofi, iar pen
tru livrare au încărcat încă 25 
de tone, au depozitat (încăr
cat-descărcat) 200 tone de 
sfeclă furajeră.

• i ooo de elev) și peste )600 
de salariați din orașul Să- 
veni s-au deplasat in cele 
două C.A.P.-uri și în între
prinderea agricolă de stat din 
raza orașului și au recoltat și 
depozitat sfecla de pe 60 hec
tare și porumbul de pe 100 
hectare.
• Pe ogoarele C.rx.P din 

Hudești 800 de oameni (Intre 
care 200 elevi) au eliberat 46 
hectare de teren cultivat cu 
porumb au îrcărcat în ca
mioane 300 tone sfeclă pentru 
bazele de recepție.
• 350 de tineri din comuna 

Cordareni au participat la 
sirîngerea re To'tei transpor
ted do tone sfeclă și eli- 
berînd 20 hectare de teren 
pentru însămmțăii.

• In comun? ueorge Eties- 
cu peste 500 de oameni au în
cărcat și irausporiat ia Oază 
80 tone de sfeclă și au des- 
facat porumoul de pe mai 
bine ae S nectaie.

La sfîrșitul zilei de muncă 
patriotică, s-a obținut urmă
torul bilanț : au participat 
50 000 de oameni, s-a desfătat 
porumbul de pe i 000 hecta
re, s-au transportat în bază 
peste 250 tone de sfeclă și 
s-au recoltat cartoiii de pe W 
hectare.

E. ISOPESCU

ARAD
Duminică — zi de vîrf 
pe frontul recoltei

•a» acunl es dk w dhnrr < 

ax “Tok zău

v cmmrw

FOTO-CRONICÂ DE CAMPANIE

Concentrare masivă de
forțe pe frontul recoltei

Satul s-a mutat în cîmp. Fără 
exagerare. în cimpia Ilfovului, 
peste 20 000 de oameni au lu
crat ieri pînă s-a înserat. Au 
recoltat porumbul și sfecla de 
zahăr, au transportat recolta în 
magazii, au însilozat furaje, au 
semănat și au tăiat drum apei 
să se scurgă de pe suprafețele 
unde băltește. Patru și șase cai 
la o căruță, două și trei trac
toare la o remorcă, așa s-a pă
truns — dar s-a pătruns — ieri 
în teren. Cu cisme — pe alocuri 
doar cu cisme pescărești — așa 
au lucrat — și au lucrat cu mult 
spor — cooperatorii, elevii, sala- 
riații și mecanizatorii. La Dră- 
goești. Victoria Postelnicu, se
cretara comitetului comunal 
U.T.C., ne prezintă în cifre des
fășurarea de forțe existentă în 
cîmp. Peste o mie de partici
pant:. două sute zece dintre 
aceștia fiind tineri, au împresu
rat cimpia de nouă sute de 
hectare, puternic afectată de 
ploile toamnei. Cu apa la ge
nunchi săpau canale, peste trei 
kilometri de șanțuri, necesare

drenârii acesteia, de pe ter— 
rile neculese încă de do—mb — 
evaluat Ia șase mii de kflacra- 
me la hectar : o parte otoaiB- 
cat a fi insămințat cu griu. Ca

ac r-c-jcd cert — «-au si-

De asemenea. 1» LA.S. Chir- 
■#»•- bâ jj oat ir. îocârj

arde se mai aCâ iacă 
sesrmsâ reedita de wra>5. <?e 
sota f de orez ae trei mii și 
se^a de hectare, iar ia timp ce 
raecaxiaatar.: — peste 400 — si 
ce. druâ de salariat: ai ia

de fermă $: ea îagiaeru! uteeist 
ion Oancea. directorul unității, 
ad-nau știulete cu știulete po-

Studenfii de la matematică la recoltatul porumbului
Foto • EM. TĂNJALA

După ce in tot cursul săp- 
tămînii, zilnic cite 500—too de 
muncitori din întreprinderile 
orașului Arad participau în 
timpul lor libei alături de lu
crătorii ogoarelor la strînsui 
recoltei, duminică încă a- 
proape 20 000 de oameni, mun
citori și salariați din tot ju
dețul și-au dat întîinire pe în
tinsele lanuri de porumb. La 
I.A.S. Mureșul, Aradul Nou, 
Uiviniș, Scînteia, Sag, Pecica, 
metalurgiștii de la Uzina de 
vagoane, textiliștii de Ia 
U.T.A. și Tricoul Roșu, anga
jați ai Combinatului de ex
ploatare și industrializarea 
lemnului, ai consiliului popu
lar municipal și județean, ai 
Uzinei de strunguri au recoltat 
cîteva mii de hectare, expe
diind în hambare și silozuri 
mii de mașini cu porumb. Pe 
cei 500 de muncitori ai Uzinei 
de vagoane care și-au conti
nuat înlr-un le! ;:.v.:iea înce
pută încă în cursul săptămînii 
la I.A.S. Fîntînele, i-am înso
țit și noi. Recoltaseră pînă a- 
tunci circa 100 hectare, iar du
minică s-au hotărît să mai a- 
dauge încă cel puțin 50. Prin
tre ei și linevii radu Filipași, 
Mihal Anaiei, Gneorgiie Trif. 
„Sînlem aici a treia duminică 
consecutivă și am venit abso
lut voluntar. Pe cîmp se află 
recolta noastră și de aceea a 
da o mină de ajiuor părinților 
noștri — toți sintem de la țară 
— înseamnă să îndeplinești 
o sfintă datorie". Cu ziua de 
duminică procentul porumbu
lui recoltat se apropie de ju
mătate din întreaga suprafață.

I. DANCEA

wtoșț — circa 2UO de tone —
ie _i.' bă leu. --

s’ i: ;-.z_rr.e: din Oltenița, 
ia prtmul riad cei de Ia Șantie
rul -aval, dădeau o înverșunată 
MflBe peatru deschiderea cana
lelor de âreaare. Ana de pe 
■tai bere de o sută de hectare 
■ fost eliminată datorită efortu- 
rilor depuse ieri. Douăzeci de 
■Mtopompe au funcționat con
tinua : peste două mii de metri 
ie car-al au fost săpat: sub pre
siunea apei.

Efcrtul era general. La Ileana, 
Cosereni. Cornetu. Călugăreni. 
Miâilesti. Buftea. Girbovi și 
ătanasia. apa adunată în cro- 
vuri si ia cuituri. a devenit 
obiectivti! important pentru ac
tivitatea acestei duminici. Zece 
mi: de tineri au lucrat, asigu
ri-,d dresarea apei de pe mai 
bine de trei mii de hectare, 
12( 000 de tone de porumb sal

vat. două mii de hectare puse 
in condiții optime de pregătire 
In vederea semănatului cu griu.

La Sărulești nimeni aproape 
n-a rămas ieri- tn sat. La orele 
d dimineața, deși norii amenin
țau. toată lumea a rămas la re
coltat. în sprijinul cooperatori
lor au venit și elevii de la 
Școala profesională de mecanici 
terasieri. Nicolae Suditu. Flori- 
ca Baciu, Marin și Anghel Radu. 
Marin loniță. Stela Lalea și 
elev:i Teofil Sandu, Serafim 
Grigoruță, Gheorghe Axinte, 
Vasiie Cucu, Mihai Anti, sint 
numele celor evidențiați. Po
rumbul de pe 50 de hectare a 
fost recoltat și transportat, sfe
cla de zahăr de pe 10 hectare 
transportată. La Gurbănești. 
trei din cele cinci ferme ale 
cooperativei au raportat, ieri, 
încheierea recoltatului la po
rumb. De asemenea, la Daia. 
Minăstirea, Brănești, Ștefănești 
și Fundulea, cu suprafețele re
coltate ieri, s-a depășit procen
tul de 50 la sută. Sint succese 
incontestabile, care redau eloc
vent dăruirea și hărnicia oame
nilor, răspunderea pe care o 
trăiesc pentru soarta recoltei, 
atașamentul față de unitățile a- 
gricole în care lucrează.

...Și ieri, în județul Ilfov, a 
fost o zi a eforturilor, a dărui
rii. S-a lucrat cu toate forțele. 
Bilanțul zilei : porumbul a fost 
strins de pe mai bine de 6 000 
de hectare. Circa o sută de va
goane de porumb a fost depo
zitat ; s-a însilozat porumbul 
cultură dublă de pe o mie de 
hectare ; s-a expediat fabricilor . 
de zahăr aproape două sute de 
vagoane de sfeclă de zahăr. 
Este și rezultatul muncii celor 
ceste 20 000 de tineri care au 
participat ieri la acțiunile pa- 
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IN CONTRAST

✓ La baza de recepție S.lru- 
Icști, (jud. Ilfov), treizeci 1 
de elevi lucrau ieri cu in- | 
cordare. Pentru că șeful, ' 
„tovarășul Dan", cum i se l 
adresează ei, a vrut să nu 
aibă prea multă bătaie de can 
cti organizarea muncii lor la 
depozitarea producției de po
rumb, i-a expediat la o lucra
re cit se poate de inoportună 
pentru zilele acestea : le-a in- i 
credințat deplasarea panouri
lor pentru pătule de pe ram
pa din stingă căii ferate, pe 
rampa din dreapta ! De ce nu 
acolo unde se vor asambla 
pătulele ?

Fermiera Smaranda Dumi
tru, a împiedicat, ieri, pc 
cooperatorii de la C.A.P. Săru
lești să transporte circa 50 de 
tone de porumb. Cum ? Sim
plu : nu le-a asigurat suficien
te coșuri pentru căratul știu- 
leților. Deși în magazii se a- 
flau, după cum dumneaei re
cunoaște, peste 100 de coșuri, 
fiecare căruță era dotată doar 
cu un singur coș...

iar.de
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IN FINALA „CUPEI DAVIS",
ROMANIA -S. U. A

trei zile de
dramatice confruntări
e Năstase-Gorman: 3-1 (6-1; 6-2; 5-7; 10-8)

durat 
echipa 
și re- 
dintre 

mai

FOTBAL VII. O etapă
cu multe avertismente

forțe (sau, mai bine . zis, de 
al cărui semn s-au desfășurat

1

și explozie, 
umeri și-l

...La orele 14 și 25 de minu
te, ieri, practic, meciul dintre 
România și S.U.A., din finala 
,,Cupei Davis", luase sfîrșit. A- 
tunci, după ce Tiriac pierduse 
setul decisiv (2—3 la partide), 
a! cincilea, după o dispută dra
matică, acerbă care a 
trei ore și jumătate, 
S.U.A. conducea cu 3—1 
zultatul ultimei întîlniri, 
Năstase și Gorman, nu
conta. Smith, aruncă racheta in 
sus, și-i văd primul zîmbet fi
resc, din atît de rarele lui ex
presii de bucurie 
îl ia pe Țlriac de
conduce afară din teren ca pe 
un mare maestru... Sigur, în 
acele momente n-am putea spu
ne că n-am Încercat o mare 
durere, o mare dezamăgire.

Dacă înclinarea balanței vic
toriei finale ar fi depins de o 
singură minge, de un ghinion, 
de o greșeală fatală, cum se 
întîmplă în acest sport atît de 
des... însă n-a fost așa, la un 
moment dat situația a devenit 
previzibilă. Tiriac, care dăduse 
totul pentru victorie, n-a mai 
rezistat In ultimul set, permi- 
țînd adversarului să se distan
țeze în cîștigător. Smith conso- 
lidîndu-și această poziție, ghem 
după ghem, cu o forță irezis
tibilă, dar și cu frica vizibilă 
că adversarul său, care se do
vedise atît 
nace, s-ar 
situația pe 
în ultimul
duritate. în întîlnirea Tiriac — 
Smith, care poate fi considera
tă pe drept un spectacol de 
Înalt nivel, cum puține am vă
zut chiar în marile turnee ale 
lumii, victoria n-a decis-o, în 
primul rînd nivelul tehnic, ci 
rezistența fizică ’superioară a 
adversarului. Țiriac fusese ega
lul marelui campion american, 
dacă nu chiar superior avînd în 
vedere că reprezentantul nostru 
lupta cu un moral afectat în- 
trucît era condus cu 2—1. Pînă 
în acel moment crucial, cînd 
tabela de marcaj arăta 2-2, me
ciul, a fost tot timpul de un echi
libru perfect. Situația atît de e- 
ehilibrată într-un spectacol de 
elită, semnul atît de evident e- 
gal între forța, măiestria și va-

loarea celor doi adversari ni-1 
prezintă pe Țiriac la apogeul 
carierei sale atît de prestigioa
se, la apogeul formei și mă
iestriei sportive demonstrată 
atît de convingător și 
cludent în jocul cîștigat 
Gorman și în partida 
dublu. Cred că nu greșesc cînd 
spun că Tiriac a făcut, în me
ciul cu marele campion ame
rican, care are la activ atitea 
victorii răsunătoare asupra u- 
nor ași al tenisului profesio
nist, cel mai mare meci al vie
ții sale. Pentru că Smith este 
și el într-o mare formă. Chiar 
jucătorul acesta cu nervi de o- 
țel, această „mașină" de tenis,

cători, dimpotrivă. Se pare însă 
că nici coeziunea dublului nos
tru mț a mai fost cea din tre
cut. Anul acesta, cu excepția 
partidelor din „Cupa Davis", 
Năstase și Tiriac nu au mai ju
cat împreună la marile con
cursuri în proba de dublu ceea 
ce, după cum s-a văzut, a in
fluențat asupra 
și randamentului acestuia, altă
dată, aproape 
court-urile lumii. Sigur.

omogenității

invincibil pe
eșe-

».

de redutabil, de te- 
putea să întoarcă 
dos. Smith a jucat, 
set, cu precizie și

prestigioase turnee si compe
tiții internaționale, jucători 
care au contribuit la reușita 
acestui veritabil festival 
sportului alb.

Cea mai comentată finală 
istoria „Cupei Davis", cea 
dramatică, prin ineditul 
țiilor și răsturnărilor
culoase de calcule, finala 
care am așteptat-o cu atita 
cordață. îndelungată și april 
speranță, ne lasă, totuși.

al

din 
mai 

situa-
specta-

în prima zi a turneului fi
nal al campionatelor euro
pene feminine de baschet 
(întrecerile se desfășoară 
la Varna), s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
U.R.S.S.-Franța 63—41 (30—
19) : Cehoslovacia-Ungaria
54—52 (după prelungiri) ; 
Buigaria-România 61—41 (26—
20) . Rezultate înregistrate în 
turneul pentru locurile 7— 
12 : lugoslavia-Austria 76— 
64 (39—39) ; R. D. Germană- 
I talia 65—40 (22—25) ; Polo- 
nia-OIanda 67—59 (22—25).

DECLARAȚII DUPĂ MAREA FINALA
DENNIS RALSTON, căpitanul echipei S.U.A. :

„Am avut mari emoții la începutul aces
tui meci, dată fiind valoarea recunoscută a 
echipei române. Din nou Stan Smith a ju
cat excepțional și el este factorul victoriei. 
Aproape fără greșeală a jucat șl tinărul Van 
Dillen in partida de dublu, care s-a între
cut pe sine, secondindu-1 extraordinar pe 
experimentatul Smith. Partida de dublu, a 
fost un pas decisiv spre „Salatieră". Nu 
m-am așteptat ca „veteranul" echipei româ
ne, Ion Tiriac, să aibă o formă de zile mari 
și să-i pună atitea probleme lui Smith. Re- 
plicș Iui a fost extrem de viguroasă și dacă 
mai avea resurse fizice ar fi putut ciștiga. 
Sint fericit de victorie. Dincolo de aceasta 
aș vrea să arăt că nicăieri pe pămint nu 
s-ar fi făcut mai mult pentru noi și nu 
ne-am fi bucurat de o primire mai ospita
lierii, mai călduroasă ca aici, U București".

STAN SMITH : -Datorită rezistenței ner
vilor mei. că-s calm din fire, am reușit «â 
oiștig la Tiriac".

ION TIRIAC ; „Nu m-a intimidat ddee 
faima lui Smith. Am ficut tot re-am putut

pentru victorie, pentru „Salatieră". îmi pare 
rău că în setul cinci, in partida cu Smith, 
n-am mai avut forță și șansă. Aș vrea sâ 
arăt că Hie Năstase râmi ne, in continuare, 
un mare campion, un mare jucător. rare 
va aduce noi succese de prestigiu sportului 
românesc. Dacă n-ar fi fost Năstase. rare 
a decis singur soarta atitor meciuri ia fa
zele succesive ale „Cupei Davis", n-am fi 
avut bucuria să găzduim ..Salztiera- si fi
nala la București".

FRED PERRY (Anglia) fostul rișugător al 
tVimbledonului : „Indiferent de rezultat, dr 
ciștigător. a 61-a ediție a finalei „Cupei Da
vis", desfășurată la București, a fost aa 
mare eveniment. Romanii au organizat foar
te bine această competiție, ai cărei act fi
nal s-a disputat pentru prima aară ia Ex- 
rnpa. după 35 de am. Este, dapă măae. »

3«aa Saack. aaaarul rietarM eeM*ri SJELA.

esae aa jacâaar ca talent ci a mnsaaâ ore
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• Echipa feminină de volei 
..Penicilina" Iași, care între
prinde un turneu în U.R.S.S., 
a susținut la Leningrad o în- 
tilnire amicală în compania 
formației Burevestnik. După 
un joc spectaculos, de bun 
nivel tehnic, victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 
3—2 a»—17. 15—13, 12—15,
11—15, 15—10).

MERIDIAN
• Cu prilejul unei gale pu-i 

gilsstice desfășurate la Los 
Angeles, in limitele catego
riei cocos, boxerul mexican | 
Manuel Slendoza l-a învins I 
1» puncte in 10 reprize pe I 
japonezul Hîsao Nishi.

*
Ta cadre] aceleiași reuni- I 

americanul E—ie Lopez 1 
șeaMcarie aeariHgkxie — | 
riass jumiotO a cisciga: prinl 
K. Q. tn r- 6 1

‘-MX1! său Ml ir’ G^nin

Echilibrul de 
slăbiciuni) sub 
primele etape ale campionatului a tocit, se pare, 
nervii jucătorilor. In loc să-și concentreze atent 
ția asupra propriei pregătiri, asupra jocului, 
asupra mingii, mulți dintre fotbaliști stau cu 
ochii mai mult ia gleznele adversarilor. Acci
dentarea lui Olteanu de către Năsturescu nu 
e, nu poate fi întâmplătoare, dacă o plasăm în 
contextul general de indisciplină, joc dur, ob
structionist specific în ultimele etape unora 
dintre echipele noastre.

In acest sens etapa de ieri a excelat, numărul 
mare de ciocniri dure, periculoase, mulțimea 
avertismentelor fiind, în multe partide singure 
și nedorite condimente.

Arbitrii au avut de furcă, nu glumă, în a- 
ceastă etapă care ar putea fi supranumită „a 
cartonașelor galbene". Mai mult, în meciul Di
namo—Steagul Roșu au fost eliminați... chiar 
căpitanii celor două echipe.

Mostre de indisciplină au .oferit în special 
jocurile Rapid—Petrolul (Din nou Rapidul ; pînă 
cînd vor fi lăsați „gărarii" să trimită pe banca

DIAGRAMA ETAPEI
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de rezerve, jucătorii de bază ai echipelor Ț). 
U.T.A.—C.S.M. Reșița (arădanii aii vrut oare 
să se răzbune pe foștii lor coechipieri ?) și 
Dinamo—Steagul Roșu.

Evident, aceste circumstanțe au răpit mult 
din frumusețea fotbalului, și așa pus în urrfcră 
de tenis ; totuși cîteva meciuri au vădit pofta 
de joc a cîtorva sportivi, dorința de afirmare 
a unor echipe.

Fotbal de calitate s-a jucat la Cluj (minus 
nervii lui Octavian Ionescu), 1a Bacău, la Tg. 
Mureș șl chiar la Constanța. Laude în plus pen
tru Năstase (Steaua) și Roznai (Jiul) care și-au 
continuat duelul la distanță pentru o posibilă 
titularizare în reprezentativă. Totuși e prea pu
țin, absența de formă a unor jucători devine 
alarmantă, cu atît mai mult cu cît pășim în al 
doilea sfert al campionatului și cu cît partida 
cu Albania bate la ușă. Să sperăm că raportul 
fotbal — Indisciplină se va schimba hotărîtor 
în favoarea primului termen, că în acest sens 
vor fi luate măsurile cuvenite de către cluburi 
și, mai ales, de către conducerea federației.

CLASAMENT
1. Jiul — 7 4 2 1 12— 8 10
2. Sport Club Bacău 7 4 1 2 12— 7 9
3. Dinamo 7 4 1 2 12— 9 9
4. Farul 7 4 1 2 6— 8 »
5. Steaua 7 3 2 2 14— 7 8
6. Steagul Roșu 7 3 2 2 9— 2 8
7. C. F. R. Cluj 7 4 0 3 7— 5 8
8. Petrolul 7 3 2 2 4— 5 8
9. Universitatea Craiova 7 3 1 3 13—13 7

10. U.T.A. ‘7 3 1 3 10—11 7
11. „U“ Cluj 7 3 1 3 7—15 7
12. F. C. Argeș 7 2 2 3 15—11 6
13. A. S. A. Tg. Mureș 7 3 W 4 17—18 C
14. Rapid 7 1 2 4 3— 6 4
15. C. S. M. Reșița 7 1 1 5 6—14 3
16. Sportul Studențesc 7 1 1 5 8—16 3

finala de 
câștigată,

care este Stan Smith, s-a aflat 
în fața unor mari dificultăți, 
fiind obligat să facă apel la 
toate resursele și cunoștințele 
sale tehnice pentru a-i smulge 
cu greu victoria lui Ion Tiriac 
care disputa cel de-al 100-lea 
meci al său in „Cupa Davis*.

Noi am pierdut marea șansă 
ÎH jocul de dublu, ori poate 
chiar în primul meci, in care 
Ilie Năstase, favorit, n-a mai 
fost Ilie Năstase. Proba de 
dublu, căreia specialiștii ii a- 
cordâ o mare importanță pen
tru deciderea victoriei finale și 
In care cuplul român avea pri
ma șansă indicată chiar de vic
toria obținută anul trecut 

Ia Charlotte, a 
neașteptat de

perechea america- 
adevărat că Smith 

Dillen au prins o 
excelentă. Ei au comis 

foarte puține erori. Țiriac a pă
rut ușor obosit după efortul 
din partida „maraton" susținu
tă în prima zi, cu Gorman, iar 
Năstase nu și-a găsit, nici de 
astă 
resimțindu-se probabil și 
cauza unui hematom la 
dreaptă. Indiferent de 
cauze obiective, cuplul 
a evoluat cu mult sub 
rea sa. N-avem, firește, 
un motiv să ne retragem sti
ma față de acești doi mari ju-

In 
fost 

u-

dată, ritmul său obișnuit, 
din 

mina 
aceste 
nostru 
valoa- 

nici

cui lor, după ocenerea autor 
succese ■ntemay-oc-ale. an este 
ittexplt-ah.'. Iară fa partida 
cu Srutto. Năstase s-a arătat o- 
bosit. Fără rt-TQta'ă așa cum 
apreciază nrtlfi specialiști, a- 
cesta este și efectul ami inter
minabil șir de turnee, la care 
Năstase a participai. In cursul 
acestui an și a lipsei unei pe
rioade mai îndelungate de o- 
dihnă si pregătire înaintea fi
nalei de ’.a București Dar nu 
trebuie uitat un lucru pe care 
l-a spus și Tiriac la festivita
tea de premiere: nn trebuie 
uitat că dacă am ajuns In fi
nală. aceasta se datoreste. In 
principal, lui Ilie Năstase.

Ieri, in ultimul meci de sim
plu, Die Năstase l-a intilnit pe 
Tom Gorman, pe care l-a ca
pătul unei partide spectaculoa
se, l-a învins in patru seturi : 
3—1 (6—1 ; 6—2 ; 5—7 ; 10—S).
Cu aceasta ediția *72 a „Cupei 
Davis", a 61-a in ordine crono
logică, s-a încheiat, cu scorul 
final de 3—2 în favoarea for
mației americane (ca și anul 
trecut, la Charlotte) care de 
cinci ani consecutiv păstrează 
„Salatiera de argint" și înscrie 
a 28-a victorie a culorilor 
S.U.A. în palmaresul general al 
tradiționalei competiții de te
nis pe echipe. Finala acestei 
ediții a „Cupei Davis", prima 
disputată în țara noastră, și 
după 35 de ani în Europa, a 
reunit un mănunchi de ași ai 
rachetei, cîștigători ai celor mai

senuroent firesc de amărăciu
ne. Am fi dorit ca la festivita
tea inminăr.i trofeului, de că
tre Dwîrtgt Davis jr., fiul fon
datorului „Cupei Davis", acesta 
să fi fost cuprins de brațele 
celor doi tenismeni români. Ar 
fi meritat cu prisosință. Dar sâ 
nu ne supărăm. In sport există 
învingători și Învinși deopotri
vă de glorioși și merituoși.

• In Incalitatea nc. c nezâ : 
Kocin s-au Indlnit tnc-un I 
meci intomațknal amical de 
fotbal selection ațele de tine
ret ale Poloniei și 
slovaciei. Partida s-a 
iat la egalitate : 1—1

Ceho-
Ir.che- 
(1—1).

inter-

VASILE CABULEA

• Finala turneului 
național de tenis pe echipe, 
care se desfășoară la Ma
drid. se va disputa Intre for
mațiile Spaniei și Suediei, 
în semifinalele competiției, 
echipa Spaniei a dispus cu 
2—0 de selecționata secundă 
a Angliei, iar reprezentativa 
Suediei a întrecut cu 2—1 
prima formație a Angliei.

DINAMO — STEAGUL 
ROȘU : 1—0 (1—0) : în mi
nutul 43 Florian Dumitrescu 
a înscris unicul gol al a- 
cestei partide, aducind dina- 
moviștilor o victorie pe de
plin meritată, ale cărei pro
porții puteau fi și mai mari 
dacă ne gîndim la numeroa
sele ocazii ratate ‘de înain
tași. Păcat că acest joc care 
debutase frumos a degene
rat în final datorită unor 
acte de indisciplină. Arbi
trul clujean Vasile Topan a 
fost nevoit să elimine 
Dinu (min. 83) și 
(min. 85).

FARUL — Universitatea 
CRAIOVA : 1—0 (0—0).

Un „cap" inspirat al lui 
Ologu a dat cîștig de cauză 
marinarilor după ce timp de 
66 de minute dominarea lor 
se dovedise sterilă.

SPORT CLUB BACAU — 
STEAUA : 2—2 (1—0).

Un meci frumos, un 
de zile mari la a cărui 
lizare au contribuit în 
egal ambele partenere, 
primele drjaă treimi ale jo
cului băcăuanii au punctat 
de două ori orin Rugiubei 
(min. 25) și Sorin Avram 
(min. 60). Eroul etapei tre
cute, Năstase a înscris și 
ieri de două ori. in minutele: 
63 șt 76. aductr.ă un punct

JIIT — ' C-E R. CLU J : 
3—«O—

Proaspâod ^:emaț:nal 
Ramai a sesmat victori* e- 
ei~ipei tale prin golnrile În
scrise In mm. 5 ț: 62.

AA.X TG. MUREȘ — 
F.C. ARGEȘ : 4—3 (2—1).

A fost, poate, meciul 
mai frumos și cel mai 
matic al etapei de ieri, 
reșenii au condus cu 
(Naghi — min. 21) dar 
a egalat în min. 35. în 
42 Mureșan iși readuce co
legii în avantaj și tot el mă
rește diferența : 3—1 în min. 

50. Varodi pare a pecetlui 
soarta partidei prin golul 
din min. 73, dar Prepurgel 
(min. 82) și Roșu (min. 85) 
repun în discuție sohrta ce
lor două puncte.

meci 
rea- 
mod 

în

cel 
dra- 
Mu- 
1—0 

Troi 
min.

Campionatul, singurul 
criteriu de selecție

program . ni se pare curios, 
chiar neinspirat, ca după e- 
tapele din 22 și 29 octombrie, 
campionatul intern să fie în
trerupt pînă la 3 decembrie, 
ultima etapă, des£ășurîndu-se 
Ia 17 decembrie. Considerăm 
că cel mai bun criteriu de 
menținerea formei ca și de 
o judicioasă selecție a jucă
torilor selecționabili este 
campionatul național. Or, o 
întrerupere de asemenea 
proporții nu este justificată 
și nici oportună. Credem și 
sînteni convinși că o mai a- 
tentă analiză a acestei situa
ții poate și trebuie să ducă 
Ia soluții mult mai eficiente.

Turneul rugbiștilor români 
in Anglia a luat sfîrșit cu un 
bilanț remarcabil. Două vic
torii (18—3 cu selecționata 
Comitatului Cornwall ; 6—3 
formația comitatelor Corn- 
wal-Devon și o infringere 
la limită 23—24 cu selecțio
nata Comitatului Devon). 
Keînnodind după o lungă în
trerupere întilnirile cu rug- 
biștii insulari, sportivii ro
mâni au reușit un tur de 
forță, readucînd în actuali
tate ideea ca și România să 
fie cooptată în „turneul ce
lor cinci națiuni". Desigur, 
acest deziderat nu poate fi 
realizat decît prin practica
rea unui rugbi modern, des
chis, spectaculos și eficace.

Tînăra noastră formație, an
trenorii și conducerea tehnică 
au reușit astfel, într-un timp 
scurt, să relanseze rugbiul ro
mânesc. Dar, sezonul compe- 
tițional internațional și așa 
destul de bogat se va încheia

RUG Bl
după alte două examene. Este 
vorba de întîlnirea cu națio
nala R.F. a Germaniei, urma
tă Ia o săptămînă de tradi
ționalul meci România— 
Franța (26 noiembrie), am
bele meciuri disputindu-se 
la București. Față de acest

7------------------------------------------
F. GABRIEL

0 rarte efe vizită 
„DUNĂREA "-Gruia 
Interviu, cu un președinte de asociație sportivă

e BAZA SPORTIVA MODEL • UN NUCLEU DE TINERI ENTU
ZIAȘTI • 450 DE MEMBRi COTIZANȚI • CINCI CAMPIONI PE 
JUDEȚ • JOCURI DE VOLEI IN SALĂ • BAZIN DE NATAȚIE 
ÎNTR-UN SAT • „MUNCA ORGANIZATORICĂ Șl DE INSTRUIRE 

- CHEIA SUCCESELOR NOASTRE"

primelor campionate locale, do
tate cu trofeul „Cupa Gruia", in 
jurul cărora am făcut o largă - 
popularizare, prin afișe Și pro
grame distribuite în tț>ate orga
nizațiile U.Ț.C. Aceste competi
ții s-au desfășurat pe trei 
cercuri sportive, in baza unui 
program alcătuit pe zile și ore. 
Respectiv, este vorba de un cerc 
sportiv la Gruia și două cercuri 
sportive organizate in satele ce 
aparțin comunei noastre : Po
iana Gruiei și Izvoarele, cu nu
meroși prieteni ai sportului. 
Pornind de Ia aceste întreceri, 
stimulate cu premii și cupe,1 am 
reușit să impulsionăm activita
tea sportivă, să antrenăm pe toți 
tinerii la o suită de concursuri

— Cum s-a ajuns la aceste re
zultate ?

— Firește, nu este vorba de i 
nici un secret, ci de o muncă 
organizatorica și de instruire 
susținută, de pasiunea și acti
vitatea sirguincioasă a membri
lor consiliului de conducere al 
asociației noastre. — un nucleu 
tînăr. și entuziast, îndrumat cu 
competență de Comitetul comu
nal U.T.C. Trebuie să vă spun 
că secretarul U.T.C., Ion Brebu, 
este el insuși un sportiv și un 
animator al vieții sportive. La 
începutul anului am alcătuit un 
plan de lucru, defalcat pe se-,' 
zoane și săptămini, cu obiective 
concrete, precum și un calendar 
pentru fiecare secție sportivă.)

SPORT DE MASĂ
____________________ • . '  .  ,', .

Etapa viitoare
(22 OCTOMBRIE)

Petrolul — Farul : Rapid — 
Dinamo ; C.F.R. Cluj — „U“ 
Cluj ; „U“ Craiova — Jiul ; 
U.T.A. — S. C. Bacău ; C.S.M. 
Reșița — A.S.A. Țg. Mureș ; 
Steaua — Sportul studențesc ; 
Steagul roșu — F. C. Argeș

PETROLUL: Divizia B

...„Noua bază sportivă din co
muna noastră cunoaște, la șfîr- 
șit de sâptămină, o activitate 
febrilă, — ne mărturisea cu 
multă satisfacție utecistul Du
mitru luriță; președintele aso
ciației sportive Dunărea Gruia 
— Mehedinți, mai zilele trecute. 
Aici iși dau intilnire tinerii și 
petrec ore plăcute in tovărășia 
jocurilor de volei, handbal și 
fotbal. De asemenea, concursu
rile de atletism, cu probele de 
alergări, aruncări și sărituri, 
dețin un loc de frunte în pro
gramul nostru sportiv.

— Și, cînd timpul devine ne
favorabil "...

— Locul de intilnire al tineri
lor sportivi se mută la căminul 
cultural, unde au loc interesante 
concursuri de tenis de masă,

șah, trîntă, gimnastică. In sezo
nul rece, aici se dispută și 
jocuri de volei. Am confecționat 
niște plase de sirmă, pe care 
le-am pus la ferestre, pentru a 
le proteja de tirul șuturilor- 
bombă. întindem doar un fileu 
și apoi se încing jocuri atrac
tive de volei.

— Concret, cîți tineri sint an
trenați în activitatea sportivă 
din comună ?

— Numărul ținerilor care par
ticipă permanent la competițiile 
sportive se ridică la 450 și tre
buie să subliniez că toți sint 
membri cotizanți ai asociației 
sportive „Dunărea", cotată, în 
prezent, printre cele fruntașe 
pe județ.

Punctul de plecare în activi
tatea noastră a fost organizarea

și manifestări sportive. Aproape 
600 de concurenți au participat 
la întrecerile „Cupei tineretului 
de la sate" și care s-au soldat 
cu rezultate bune. Tînăra coope
ratoare Elena Popescu a ajuns 
dublă campioană județeană, ciș- 
tigind probele de aruncarea 
greutății și discului, iar. Elena 
Bucur și Alex. Nedelcu au cuce
rit trei titluri de campioni pe 
județ la probele de alergări. 
Printre finaliștii acestei compe
tiții s-a numărat și tinărul atlet 
S. Constantin, ca și echipele 
noastre de volei, handbal și fot
bal. *

Acum avem șapte secții : volei, 
handba), oină, .fotbal, șah, tenis 
de masă și lupte, sporturi cu o 
frumoasă tradiție in aceste 
locuri. Consiliul asociației noas
tre se întrunește săptăminal și 
pune la punct programul cu 
toate acțiunile în curs de des
fășurare : există în permanență 
o evidență clară. Pentru fifeare 
secție s-a numit un instructor, 
care se ocupă de pregătirea 
echipelor ; fotbal — în campio
natul județean, oină — în cam
pionatul republican și „Cupa 
U.T.C." volei și handbal, în com
petițiile județene.

— Cum vă asigurați fondurile 
necesare activității competițio- 
nale ?

— Desigur, la început a fost o 
problemă. Dar, cu sprijinul Co
mitetului U.T.C. și al conduce
rii C.A.P., am reușit să trecem 
cu bine și acest hop, organizînd 
o serie de manifestații cultural- 
sportive. Apoi, amintesc că fie
care cooperator a devenit un 
simpatizant și susținător al aso
ciației sportive, cotizind cu cile 
2—3 lei pe lună. Acum avem a- 
proape 600 de membri susțină
tori, cu cotizația la zi. La a- 
ceasta se mai adaugă suma 
atribuită din fondul cultural* 
sportiv al C.A.P. pe care-1 pri
mim cu regularitate și ne stră
duim să-l administrăm cit mai 
cu folos. Conducerea cooperati
vei ne asigură transportul cu 
mașina la oompetițiile din județ. 
Am reușit să îmbogățim sub
stanțial inventarul sportiv, avînd 
la ora actuală cinci rînduri de 
echipament sportiv pentru toate 
disciplinele, patru plase de fot
bal, cite două' de volei și hand
bal. 16 mingi, ca și alte mate
riale. în primăvară au început 
lucrările pentru amenajarea unei 
baze sportive model în vatra co
munei. acțiune inițiată de Co
mitetul U.T.C. și sprijinită de 
organele locale. Toți tinerii au 
răspuns prezent, — aproape 500, 
prestînd fiecare un mare nu
măr de ore de muncă patriotică. 
Noua bază sportivă „Dunărea" 
Gruia cuprinde un teren de fot
bal, unul de handbal și unul de 
volei, pistă de alergări, cabine 
cu dușuri. Inaugurarea a avut 
loc în luna august, cu un bogat

program sportiv, la care și-au 
dat concursul tineri sportivi și 
echipe din șase comune, între
cerile fiind dotate cu trofeul 
„Cupa Dunării". Tinerilor care 
îndrăgesc înotul le-am rezervat, 
de asemenea, o surpriză plăcu
tă. în satul Izvoarele s-a con
struit, din resurse locale și cu 
sprijinul organelor județene, un 
bazin de natație.

...Cu aceste amănunte demne 
de subliniat, firește, „Dunărea" 
Gruia merită cu prisosință titlul 
de asociație sportivă fruntașă.

M. LERESCU

UNIVERSITATEA CLUJ 
— SPORTUL STUDEN
ȚESC i 1—0 (1—0).

Un meci de mare luptă 
cîștigat de echipa care a . 
greșit mai puțin. în minutul’ 
45 o eroare copilărească a 
lui Jurcă (care ieri a jucat 
excepțional în restul parti
dei) și a Iui Ion Vasile ofe
ră un gol pe tavă lui Mun
tenii.

RAPID
1—0 (0—0).

Tot. o greșeală gravă, de 
necrezut (autori fiind Tudo- 
rie si M. Ionescu) avea sâ 
decidă și anosta partidă de 
la București despre care e 
greu • de sous vreun curint 
iaadatîv. O victorie de care 
Rapidul r.u are cum sâ fie 
mulțumite. Golul a ?o*: în
scris de Neagu ia min 32

U.T.A. — (L&M. REȘIȚA : 
2—1 <•—1).

Păcat că elevii lui Rein
hardt au pierdut acest meci. 
După cum a evoluat partida 
ei meritau cel puțin un re
zultat egal. Au fost cît 
pe-aici să-l realizeze, dar 
șutul necruțător al lui Do- 
mide, sosit în ultimele se
cunde de joc î-a trimis pe 
reșițeni din nou la coada 
clasamentului, după ce Kun 
egalase în min. 66. Pentru 
reșițeni a marcat Pușcaș în 
min. 25.

P. OVIDIU

SERIA 1: C.F.R. Pașcani— 
Dunărea Giurgiu 2—0 : Chimia 
Hm. Vilcea — Politehnica Galați 
4—0 : Delta Tulcea — Progresul 
București 2—0 ; Ș. N. Oltenița — 
Progresul Brăila 1—0 ; Metalul 
București — Politehnica Iași 
1—0 ; Ceahlăul P. Neamț — Me
talul Kopeni 2—1 ; F. C. Galati
— C-S. TL-gosiște 3—0 ; Gloria 
Buzău — Știința Bacău 4—1.

în clasament conduce Poli
tehnica Iași 15 p. Metalul Bucu
rești 13 p. Delia Tulcea 12 p, 
și F. C. Galați 11 p.

SERLA A II-A : C.S.M. Sibiu
— Minerul Anina 2—0 ; C.F.R. 
Timișoara — C.F.R. Arad 2—1 ; 
Minerul Baia Mare — Chimia 
Făgăraș 1—0 ; Corvinul Hune
doara — Politehnica Timișoara 
(amînat) ; Metalurgistul Cugir — 
Olimpia Oradea 4—0.

Politehnica Timișoara 
ține pe primul loc al 
doua cu 13 puncte și 
mai puțin.

se mer.- 
seriei a 
un joc

i!

HANDBAL Coniirmări
In ultima etapă a campiona

tului feminin de handbal, în 
Capitală a fost programat un 
derbi : I.E.F.S. — Universitatea 
București. întîlnirea a dat pri
lej de confirmare studeritelor de ' 
la I.E.F.S., a căror comportare 
din actualul tur le anunță se
rioase pretendente la titlul re
publican.

Rezultatul, se poate spune, 
n-a stat nici un moment sub 
semnul întrebării, învingătoa
rele conducînd din cap în cap 
și de multe ori la diferențe 
confortabile. Victoria, cu 16—9 
(9—5), a zîmbit celor care 
știut mai exact ce trebuie 
cut în teren, și acestea au 
studentele de la I.E.F.S. a
ror apărare, perfect regrupată, 
aglomerată și mobilă pe semi
cerc, a împiedicat realizatoarele 
adverse să înscrie. Dacă la a-

au
fă- 

fost
că-

ceasta se adaugă contraatacu
rile rapide lansate de portarul 
propriu și ceva mai multă lu
ciditate în acțiunile de 
vetn explicația acestei 
categorice.

Universitatea ne-a 
oarecum dezorientată, 
rele ei, în dese rînduri, neîn- 
țelegîndu-și una alteia intenții
le. Și o altă carență ni s-a pă
rut ezitarea exagerată în asu
marea răspunderii unui șut pe 
poartă, iar cind aceasta s-a fă
cut în sfîrșit, precizia a lăsat 
de dorit.

Ceva se întîmplă la Universi
tatea, și acest „ceva" s-ar pu
tea numi resemnare, dacă ne 
gîndim că după meci antreno
rul Popescu afirma necăjit : „a- 
tîta putem', atita facem

atac a- 
victorii

apărut 
echipie-

S. UNGUREANU

Din noua ediție a primei divi
zii de volei s-au consumat trei 
etape și trebuie să arătăm că 
mare parte dintre competitoare 
se prezintă încă la unnivel 
tehnic foarte scăzut. Chiar for
mațiile campioane Rripid (fete) 
și Dinamo (băieți), învingătoare 
in primele etape, mai au încă 
serioase fisuri în jocul lor. Așa 
că insatisfacțiile continuă.

In etapa de ieri, formația fe
minină feroviară ca și echipa 
dinamoyistă au terminat învin
gătoare, cu 3—0. în fața unor 
adversari care nu le-au pus 
probleme ; C.S.M. Sibiu și, res-

Insatisfacții
pectiv, Tractorul Brașov. Mai 
echilibrate au fost cele două 
partide programate in sala 
ÎToreasca, care au durat a- 
proape cinci ore. In primul 
meci s-au intilnit echipei? fe
minine I.E.F.S. și Farul Cons
tanța, ambele notate cu cite două 
înfringeri in tot atitea jocuri 
disputate. Voleibalistele de la 
Farul au avut un început mai 
bun, cîștigind primele două se
turi (16—14, 15—13) și se părea 
că vor termina învingătoare. Dar 
studentele au o revenire puter
nică, atacul lor funcționează 
tot mai bine, reușind, in final 
să obțină o victorie la care 
poate nici ele nu mai sperau, cu 
3—2. In continuare s-a disputat 
meciul dintre formațiile mascu
line Progresul București și 
Viitorul Bacău, neînvinse în a- 
cest sezon. Voleibaliștii băcă- 
oani au produs o plăcută sur
priză, cîștigind cu 3—2, după un 
joc viu disputat. Meciul femi
nin Penicilina Iași—Dinamo s-a 
amînat, întrucît formația ieșea
nă întreprinde un turneu în 
U.R.S.S. Constructorul București 
a întrecut cu 3—0 pe Univ. Ti
mișoara (fete), iar la masculin, 
I.E.F.S. a dispus, tot cu 3—0, de 
noua promovată, Electra Bucu
rești.

Alte rezultate : Politehnica 
Galați-Steaua 0—3, Voința Arad- 
Rapid 1—3, „U“ Cluj-Univ. Cra
iova 3—1, la masculin ; Ceahlăul 
Pt. Neamț-Univ. București 3—2 
și „U” Cluj-Medicina București 
0—3 (feminin)

MIHAI



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 LUNI 16 OCTOMBRIE 1972

MESAJE 
adresate de tovarășul
Nîcolae Ceaușescu

• Cadrelor didactice, elevilor, organizației 
de partid și organizațiilor de tineret 
de la Liceul „Avram lancu“ din Aiud

Stimați tovarăși,
Mulțumindu-vă din inimă pentru invitația pe 

care mi-ați adresat-o de a participa, alături de 
dumneavoastră, Ia sărbătorirea împlinirii unei 
jumătăți de veac de la întemeierea Liceului 
„Avram Iancu" doresc să vă transmit cele mai 
calde felicitări cu prilejul acestui important eve
niment din viața școlii dumneavoastră.

In cele cinci decenii de existență, liceul dum
neavoastră a jucat un rol important în instrui
rea si educarea tinerelor generații, în dezvolta
rea bogatelor tradiții culturale ale poporului 
nostru, în promovarea idealurilor nobile, ale uma
nismului socialist, ale luptei și muncii unite a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru continua propășire a patriei, 
pentru ridicarea României pe treptele tot mai 
înalte de civilizație și progres.

Dezvoltarea pe care a cunoscut-o școala dum
neavoastră în aniî socialismului este o expresie 
grăitoare a grijii partidului nostru pentru înflo
rirea învățămîntului si culturii, pentru ridicarea 
gradului de civilizație materială și spirituală a 
întregului popor.

Cu acest prilej, doresc să exprim inalta pre
țuire pe' care partidul și statul nostru o acordă 
corpului profesoral pentru munca stăruitoare și 
plină de pasiune consacrată instruirii și educă
rii tineretului, chemat să participe la făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, la 
construcția comunismului pe pămintul României.

Conferința Națională a elaborat un minunat 
plan de dezvoltare a școlii românești, de legarea 
invățămiritului de viață, de problemele concrete 
ale societății noastre. Răspunzind grijii pe care 
v-o poartă partidul, întreaga noastră societate, 
voi, dragi elevi, aveți datoria să învățați cu sîr- 
guință, să vă îmbogățiți necontenit cunoștințele 
cu tot ceea ce a creat mai de preț gîndirea ome
nească, să munciți neobosit pentru, a duce ntai 
departe munca și strădaniile părinților voștri 
pentru făurirea unei vieți mereu mai îmbelșu
gate și mai luminoase.

Vă doresc tuturor celor care luați parte Ia 
această sărbătoare multă sănătate și fericire, noi 
și tot mai însemnate succese în activitatea dum
neavoastră.

La Fabrica de confecții din 
Botoșani am întilnit, într-o după 
amiază, la ora schimbului II, un 
grup de prietene : cele 76 de 
uteciste ale organizației B lenje
rie. Mersesem acolo cu gîndul 
unei convorbiri cu Valeria Tu
dose, secretară a organizației, 
despre care auzisem că e una 
din cele mai „constante" secre
tare, constanță căreia voiam să-i 
dau explicații obiective. Sint 
mai multe motive care pot de
termina climatul de lucru al u- 
nei organizații, aici însă ceea ce 
iese în evidență imediat este 
căldura : o căldură umană, li
niștită, familiară, dătătoare de 
îndemnuri și certitudini.

„Sînt aici, în fabrică, de 5 ani 
— spune Valeria Tudose — și- 
am ajuns, încetul cu încetul, să 
cunosc toate fetele. Lucrăm îm
preună la mașini, mergem îm
preună la acțiunile organizației, 
împreună ne distrăm, ne bucu
răm sau ne întristăm de orice 
se întîmplă. Sintem prietene, nu 
numai colege de muncă... Cine 
vine aici trebuie pînă la urmă 
să ni se alăture. Sintem tinere, 
și oricît de diverse ar fi preocu
pările uneia sau alteia dintre 
noi, tot se găsesc puncte comu
ne... Mi-aduc aminte că acum 
2—3 ani Elena Tudose, Alexan
drina Covrig, Georgeta Brinzei 
sau Elena Dănilă. citeva dintre 
prietenele mele de acum, erau 
pe atunci „cazuri" pentru orga
nizație. Tudose. spre exemplu, 
era cam indisciplinată. cam 
„lasă-mă să te las" în acțiunile 
organizației, și aceasta se resim- 

spune și Elena Tudose — pentru 
câ de la ele învățam mereu ope
rații noi. Așa am ajuns să fiu 
nedespărțită de Valeria Tudose, 
secretara noastră, de Virginia 
Ivanov și de Melinte Maria. Ele 
erau membre de partid, eu nu. 
M-am străduit să fiu alături de 
ele... Dacă am fost primită anul

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

O SINGURĂ
ȘI MARE 
FAMILIE

acesta in partid, procasd că «zn 
izbutit să o merii—”

— Și la nunti rât fi efe ?
— A, la manta aaea? V-a* * 

spus asta ? Ea trag speracță să 
vină toată secția. Az-= vrea 
două săptămgu az= fcsx ia An
gela Podaru— Dacă la ea aos 
fost toate, pe i»'.se rrdri <* • 
să mă lase smgură ? î—

Despre efectele pnefesxt ar 
putea vorbt ca aceea* duteă 

Viorica Apostoaie, Florica Oni- 
ciuc, Maria Panaite și altele, 
care au simțit, în momente di
ficile, umărul celor de alături.

..Oniciuc și Panaite nu prea se 
atașau de nimeni la inceput — 
iși amintesc Maria Nichifor și 
Virginia Ivanov — le ieșise nu
mele de încăpățînate... De fapt,

se făcea caz de asta —aauît 
dec* trehu*. Pasase, de exetss- 
pta. avusese • rasă sai grea iu 
Tsrrf~-* aa avea ată Trebuia 
izuefeesâ * a jar ari Ooâeme 
s-a tecrt cu Angela Za-
bacva. aoâ cu Parstzte— Li s-au 
dat * nrr> de argar ra^e. 
ffeă să se vadă acest taera iu 
aad speria* Asa. tseecx- ca t:- 
cecsL cu răbdare, os feueâegere- 
a* ta* tețdsrTe ifr*i" irtM*

Aici. în organizația U.T.C., fe
tele se simt intr-adevăr in fa
milie. împreună merg să o as
culte și să o aplaude pe Violeta 
Pintilie, cintăreață proaspăt ră
sărită dintre „Florile din grădi
nă" și concurentă la acest titlu ; 
împreună merg să le aplaude și 
pe Angela Podaru, pe Nina Ni
chifor sau pe Mariana Grecu, 
membre în echipa de dansuri, 
sau să-și susțină colegele din e- 
chipele de handbal, de volei sau 
de popice ; tot impreună se duc 
să danseze Ia serile cultural- 
distractive organizate la clubul 
_23 August" din oraș și impreu
nă s-au bucurat cind Aurica Po
dani. Angela Podaru, Emilia 
Hobjilă și Dorina Radu au pri
mit -steluțele* de fruntașe in 
producție. în aceiași colectiv au 
hotărit să se integieze in anga
jamentul fabricii de a realiza 
cincinalul in 4 ani și 3 luni. Este 
axx in organizație, un fructuos 
schimb de exper.ență. un fruc
tuos schimb de pasiuni, de idei. 
Brigada de producție a fetelor. 
inEințată aid ți încadrată in 
primele noduri ale întrecerii 
socialiste polarizează interesul 
întregii iilVepi. Lideri.

Am plecat de la Fabricp de 
confecții Bosoșani cu sentimen
tul că am descoperit secretul 
-cocstanțet* acestui colectiv : 
pctesezua. înțelegerea, pasiunea, 
care sini sxgurele chei ce s-au 
dovedzt eapabde să deschidă 
- -mile tmerelor fete de aid.

MARIAN GRIGORI

CRONICA
U.T.C.

Simbâtă dimineața a pără
sit capitala îndreptîndu-se 
spre Paris tovarășul Radu 
Enache, membru al biroului 
C.C. al U.T.C., care va parti
cipa Ia întîlnirea tineretului 
european, consacrată solida
rității cu lupta tineretului 
și popoarelor din Ihdochina.

Plecarea delegației 
U.J.C.—F.E.U.

Simbâtă a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre patrie 
delegația Uniunii Tinerilor 
Comuniști (U.J.C.) și a Fede
rației Studenților Universi
tari din Cuba formată din : 
Raimundo Espinosa Aguile
ra. membru al biroului Co
mitetului Național al U.J.C., 
secretar cu problemele stu
dențești, Alfredo Alfonso 
Sierra, secretar cu proble
mele studențești al Comite- 
tului Provincial Las Villas 
al U.J.C., Arquelio Bernal 
Hernandez, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Fe
derației Elevilor din învăță
mîntul mediu și Mirrela 
Icart Pereira, prim secretar 
al Federației Studenților de 
la Facultatea de Științe a 
Universității din Havana.

La plecarț, pe aeroportul 
București — Otopeni, dele
gația a fost salutată de to
varășul Ion Popescu secre
tar al C.C. al U.T.C., acti
viști ai C.C. al U.T.C. Erau 
de față, de asemenea, repre
zentanți ai ambasadei Repu
blicii Cuba la București.

• Cadrelor didactice, elevilor, organizației 
de partid și organizațiilor de tineret 

de la Liceul „Bethlen Gabor" din Aiud
Stimați tovarăși,

Este pentru mine o deosebită plăcere, ca la 
aniversarea a 350 de ani de Ia înființarea, liceu
lui dumneavoastră, să vă adresez un călduros 
salut și urări de noi succese în activitatea vii
toare.

în îndelungata sa existență, școala dumneavoa
stră a instruit și pregătit un număr însemnat 
de cadre, a adus o importantă contribuție la ri
dicarea nivelului de cultură al poporului, la culti
varea nobilelor sentimente ale prieteniei și frăției 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. .

în anii construcției socialismului. Liceul „Beth
len Gabor" — alături de celelalte instituții de 
invățămînt din țara noastră — și-a consacrat în
treaga activitate formării și educării cadrelor 
necesare marii opere pe care o înfăptuiește po
porul nostru sub conducerea Partidului Comu
nist Român. Prin grija partidului și statului, 
școala noastră asigură tuturor copiilor, fără deo
sebire de naționalitate, depline posibilități de a 
învăța, de a-si dezvolta talentele, și aptitudinile, 
de a se pregăti pentru a-și sluji cit mai bine

patria, a contribui la 
continuă.

Anviersarea liceului

progresul și înflorirea

dumneavoastră are loc

ei

__ ________  la 
puțin timp după Conferința Națională a partidu
lui, care a pus în fața școlii noastre, a întregului 
sistem de instruire și educație a tineretului, exi
gențe sporite, izvorite din necesitatea de a lega 
tot mai strîns învățămîntul de viață, de cerin
țele practice ale dezvoltării actuale și m per
spectivă a societății noastre. Am convingerea că 
această aniversare va însemna pentru dcwnea- 
voastră, dragi tovarăși, profesori, un imbo'.d de 
a acționa și mai hotărit pentru ca prin întreaga 
sa activitate Liceul ..Bethlen Gabor” să rfapan- 
dă cit mai bine acestor înalte cerințe, mr pentru 
voi. dragi elevi, un îndemn de a învăța ca sar- 
guință pentru a vă pregăti tetnemic pentru mun
că. pentru viață.________________ _______ _ _

Mulțumindu-vă din mimă pentru invitigm de 
a lua parte la acest jubileu, vă dare» dumne»- 
voastră, cadrelor didactice, elevilor, tatumr pnr- 
ticipanților la această festivitate, muică 
fericire și realizări cit mai mari ia activitatea pe 
care o desfășttrați.

AR.BĂTORIREA
UN©R SCOLI

• 350 de ani de la înființarea Liceului
„Bethlen Gabor" din Aiud

Duminică, a avut loc la Aiud 
festivitatea prilejuită de împli
nirea a 350 de ani de la înfiin
țarea Liceului „Bethlen Gabor".

La adunarea jubiliară organi
zată cu acest prilej, tovarășul 
George Homoștean. membru a! 
C.C. al P.C.R.. prim-secret-ar a’. 
Comitetului județean Alba al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a dat citire 
mesajului adresat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu școlii sărbă
torite.

In continuare, izmeel Lasz'.o. 
directorul liceului, și Nemeș 
Janos, director adjunct, au evo
cat drumul parcurs de această 
instituție de invățămînt. înfiin
țată în 1622. în prezent, func
ționează în cadrul acestei insti-

tuții un lioeu ds cultură 
răii și o scoală pedagngizâ de 
învățători * edtacatorî. tiecvev- 
tată de aproape 1 Cd9 de eievî. 
S-coala dtstxme Oe sase ateuere 
pentru practică, petru laboratop- 
re bine dotate, cit * de eatrise- 
te de științe soeaje. BiXra 
scolii cuprinde peste 3® ăbi v>- 
lume din tezaurul cttltnm T9- 
mănești si uarversate.

In cadrul adu—Ar_. ar m»' 
luat cariatul profesori.
elevî ai liceului, elevi, reu. erm- 
tanți ai unor in-.euiisdert in
dustriale. instituti Si organiza
ții obșteș-i.

în încheierea aduaărd. cei 
prezent: au aiacta: textul unei 
telegrame adresate CxmztetXu 
Central al Part, mită Ci 1r 1 r*

de a educa eâer-_ aa mir “ir 
dragoaae: tată de Part^n-

et m * *— *

• Semicentenarul Liceului „Ion Neculce11
din Capitala

Inscriindu-se ca un eveni
ment în viața școlii românești, 
semicentenarul Liceului „Ion 
Neculce" a fost sărbătorit, ieri, 
într-un cadru festiv, printr-o 
adunare jubiliară.

Dacă în urmă cu 50 de ani, 
gimnaziul creat într-un cartier 
muncitoresc, avea de întîmpi- 
nat indiferența autorităților 
burgheze, ca și greutăți datorate 
lipsei unui local propriu, ade
vărata existență a liceului nu 
poate fi consemnată decît prin 
realizările din ultimii ani. Școa
lă experimentală pe lîngă Insti
tutul pedagogic, unde procesul 
instructiv-educativ va fi reali
zat prin laboratoare, cabinete 
și ateliere, această formă de 
predare se va consolida, deve
nind metodă științifică și mo

dernă de predare și !-^c.icre a 
cunoștințelor pentru elevi.

Prin grija neorec-ppețr-i a or
ganelor locale de uav r s: oe 
stat, in liceu iau fiir.ți libera
toare de predarea Lrtt.lir mc- 
derne, de fizică. matematică. ta
binete și ateliere «Setate eu apa
ratură modernă. Aceasta creează 
elevilor școlii posibilitate» a- 
dincirii cunoștințe lor preia 
legarea tot mai temeinică a t=- 
vățămintului de practică. Re
zultatele obținute de cei a- 
proape 2 000 de elevi au cas ia 
creșterea promovabilttățL c: 
dau posibilitate tinerilor ca pe 
lingă diploma de bacalaureat, 
la sfîrșitul anilor de studii, să 
fie atestați pentru practicarea 
profesiilor de mecanici ce în
treținere și depanare auto, strun-

garf. - s-ie—șzenc-
GâttucgraS Ofe.

Cresefcc Tlf" ce nââe.oe. 
bene prejătza oentra ln-
s—- —1 - ă .. —e •fe~ ——
țes Nățirtale a parmdinn. ea-

—ele școi*
♦

nu
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Tirgului Internațional
București

C.E.C. ACORDA LA TRAGEREA
LA SORTI PENTRU TRIMESTRUL
111/1972 477 AUTOTURISME

MONICA ZVIRJINSCHI

n

nu 
că

Aia «> grețit pâ 
ie altfel
*> eeior 
Den lete.
pe nn^ne-

A DOUA POSIBILITATE

rstz.ecqă faptul ca 
poaze munci oricum 

* penzru ^a trape Ia pilă" 
-sui zic ei. trebuie mai în- 
tii se inrețe.

Poziția părinților e foar
te aproape de adevăr și to
ruri— Foarte aproape, fiin
dcă. țtim cu toții, un mun- 
eitor trebuie să tindă să 
•:e un specialist în adevă
ratul ințeles al cuvintului. 
Desigur, este ideal ca un 
-;«ăr care vrea să mun
cească să se pregătească 
•nai întii cu seriozitate, ca 
să poată să-și valorifice la 
cel mai înalt grad aptitudi
nile și dorința de a se face 
folositor. Dar, dacă școala 
a fost întreruptă, mai exis
tă ți o altă posibilitate...

bine intenționați 
doi adolescenți. 
ea șă-s tpunem 

w________ băieții nu mei
-~or să inrețe. pretextind 
că vor ză •nunmxică, _să 
fie wtili*. Părinții nu le-au 
explicat convingător punc
tul lor de vedere ci s-au 
încăpățînat să nu le dea 
consimtă mimul pentru an- 
gejere. care le era necesar 
(nu aveau decît li ani), 
împingindu-i astfel cu mi
na lor in toropeala inacti
vității- De doi ani băieții 
stau degeaba; in curind 
vor împlini 16 ani și mi-au 
mărturisit că din prima zi 
a noii virste se vor prezen
ta în uzină. Acolo, vor face 
cunoștință desigur și ei și 
părinții lor, cu a doua po
sibilitate de care vorbeam 
mai sus, pe care, dacă ar fi 
recunoscut-o la vreme 
și-ar fi irosit doi ani 
viață: vor cunoaște 
guri,"pe viu, munca, exi
gențele ei sporite ; iși vor 
vedea colegii consultind 
cărți tehnice, urmînd cursu
rile serale... Nu e nici un 
motiv de îngrijorare în 
faptul că tinerii nu au ur
mat liceul, necesitatea de a 
învăța le va apărea în u- 
zină — atît, de evidentă, 
incit după un timp colegii 
de muncă îi vor regăsi sea
ra, alături de ei, în cali
tate de colegi de școală. 
De data aceasta, poate din 
proprie inițiativă...

Cu ocazia deschiderii

Președintele Ccmiietuliu de or
ganizare a Tîrgului International 
București, Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț, a 
oferit, duminică seara, in sala de 
marmură a Casei Centrale a Ar
matei, o recepție cu prilejul a- 
propiatei inaugurări a celei de-a 
doua ediții a acestei importante 
manifestări economice.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu, Gheorghe Cioară, 
Ion Pățan, miniștri, conducători 
de instituții centrale, unități eco
nomice, întreprinderi românești 
de comerț exterior.

Revistă a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 

Român
Numărul Î2. octombrie 1972 

Anul XVI
DIN SUMAR :

Editorial — cimp larg de 
afirmare experienței pozitive.

Dezbateri rodnice în adună
rile pentru dări de seamă și 
alegeri.

IN INTIMPINAREA CELEI 
DE-A XXV-A ANIVERSĂRI 
A REPUBLICII : Ionel Cucută, 
Constantin strava. Dan Da
vid — Munca de partid in 
schimburile n și III ; Mihai 
Szabo — Pregătirea profesio
nală a muncitorilor.

Comitetul comunal de partid, 
o prezență activă în viața sa
telor.

la ORDINEA zilei : Ale
gerile în organizațiile U.T.C. și 
sindicale ; Aurel Papadiuc — 
încheierea cu succes a lucră
rilor agricole de toamnă.

PROPAGANDA DE PARTID: 
CONSULTAȚII, PLANURI TE
MATICE PENTRU ÎNVAȚĂ- 
MINTUL DE PARTID. Perfec
ționarea conducerii, organizării 
și planificării agriculturii ; 
Ion Florea — Democrația so
cialistă șl formarea omului 
r.ou ; Viivențiu Piucă 
Apariția și dezvoltarea prole
tariatului in România : Teme 
de studiu pentru intelectuali.

Gh. Homencu — Prima 
dezbatere in cursul de studiere 
a politicii economice a P.C.R.

DOCUMENTAR : Industria
românească în anii republicii ;

INITIATIVE, METODE, AC
ȚIUNI

DIN VIAȚA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITO
REȘTI : Gotthard Apitz — 
Membrul de partid, colectivul 
de muncă și raționalizarea.

Casa de Economii și Consemnațiuni face 
cunoscut titularilor libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme, că trage
rea la sorti pentru trimestrul 111/1972 a aces
tor librete va avea loc în Capitală, la 27 oc
tombrie, orele 16,30, în sala Clubului finanțe- 
bănci, str. Doamnei nr. 2.

La această tragere se vor acorda 477 de 
autoturisme din mărcile : „Dacia 1300", 
„Moskvici 408", „Dacia 1100" si „Skoda 
100 S".

După cum se știe, în afara cîștigurilor în 
autoturisme acordate la tragerile la sorți tri
mestriale, depunătorii pe libretele de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme be
neficiază și de dobînzi anuale.
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DESCHIDEREA ANULUI DE ÎNVATĂMÎNT 
AL UNIVERSITĂȚII POPULARE

Duminică, la Sala Palatului 
Republicii Socialiste România, 
a avut loc festivitatea de des
chidere a noului an de învă- 
țămînt al Universității populare 
din Capitală. Au participat a- 
cademicieni și alți oameni de 
știință, cadre didactice din în
vățămîntul superior, personali
tăți ale vieții cultural-artistice, 
numeroși cursanți.

Cuvîntarea de deschidere a 
manifestării a fost rostită de 
prof. univ. dr. docent P.etre 
Vancea, membru - corespondent 
al Academiei Republicii Socia
liste România. A vorbit apoi 
acad. Remus Răduleț, vicepre

ședinte al Academiei Republi
cii Socialiste România, rectorul 
Universității Populare Bucu
rești. Arătînd câ anul de invă
țămînt 1972—1973 marchează în
ceputul celui de-al doilea dece
niu de existență a univer
sității, vorbitorul a rele
vat contribuția acestui im
portant așezămînt de cultură 
la educația comunistă a cetă
țenilor Capitalei, la cunoașterea 
și însușirea de către oamenii 
muncii a, celor mai valoroase 
și mai noi creații ale omenirii 
pe tărîmul științei, artei și cul
turii.

Drag — directors! ISec^M/ 
profesori st absolvenți ai Becu
lui. reprezentanți ai cn:r cnstt-

In încheiere, fctr-o atmosferă 
de entuziasm, cei prezenți au 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nîcolae Ceaușescu, o 
telegramă în care se exprimă 
recunoștința nețărmurită oer.tru 
grija partidului față de dezvol
tarea și perfecționarea învăță- 
mintului, hotărirea de a munci 
și învăța astfel ca procesul de 
instruire să se situeze la înăl
țimea mărețului program al 
partidului privind educația co
munistă a tineretului.

★
A urmat apoi un frumos pro

gram artistic susținut de elevii 
liceului după care s-au vizitat 
o interesantă expoziție come
morativă, laboratoarele, atelie
rele și sălile de curs.

GABRIEL FLOREA

LUNI, 16 OCTOMBRIE 1972

LUNI, IC OCTOMBRIE 1972

LOGODNICA ‘ FRUMOSULUI 
DRAGON : rulează ia Central 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 
20.30).
• LIUBOV IAR OVALA. : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30).

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Scala (orele 9: 11,15;
13,30; 16: 18,30; 21), Capitol (orele 
9.30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Melodia (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Gloria (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

MAREA HOINĂREALA : rulea- 
■ ză la București (orele 8,30: 11; 

13,30; 16; 18,30; 21). Feroviar (ore

le 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
3v), Excelsior (orele 8,45; 11; 

13.15; 15,45; 18,15; 20,30). Modern 
(orele 8.30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ELIBERAREA LUI L. B. JO
NES : rulează la Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30), Luceafărul (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,30; 21). Patria 
(orele 10; 12 45; 15,30; 18.15; 21), 

faTcA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Giulești (orele 10; 12; 
15.30; 18: 20.30).

BAMBI : rulează la Doina (orele 
11,15; 13; 15; 16,45; 18,45; 20,30 — 
la orele 10 Program de desene 
animate), Cotroceni (orele 16; 18; 
20).

CORNUL DE CAPRĂ : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18; 20,15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Flamura (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30),
Miorița (orele 9; 11,15 13,30; 15,45; 
18; 20.30).

AVENTURI LA MAREA NEA

GRĂ : rulează la Buzești (orele 
15,30; 19).

ALEARGĂ REPEDE, ALEARGĂ 
LIBER : rulează la Floreasca (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17.45; 20), Pacea (orele 15,45; 
18; 20), Moșilor (orele 15,30; 17,45; 
20).

MERY POPPINS : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

DAURIA : rulează la Viitorul 
(orele 15,45: 19.15).

TORA ! TORA ! TORA : rulea
ză la Dacia (orele 9: 12,30; 16;
19,30), Arta (orele 15,30; 19).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17.45: 20).

MANIA GRANDORII ( rulează 
la Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15). 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20,15).

CINE CÎNTĂ, NU ARE GlN- 
DURI RELE : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20.15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30).

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

FERMA DIN ARIZONA : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19), 
Cosmos (orele 15,30; 19).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Volga 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18 15;
20.30) .

GENTLEMENII NOROCULUI ; 
rujează la Laromet (orele 15.30; 
17.30: 19,30).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : ' rulează la Grivita 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) Tomis (orele 9; 11,15; 13 30; 
15.45;* 18; 20,15).

OPIUL ȘI BÎTA : rulează la 
Rahova (orele, 15,30: 18; 20,15).

CREIERUL : ' rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII : rulează la Vitan 
(orele 15.30; 18; 20.15).

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 24-a — reluări. 13,00 
Căminul. 18,40 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrala. 
19,00 Săptămîna în imagini. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Reflector. 20,15 Festivalul muzicii 
ostășești. 21,15 Roman foileton : 
„Elizabeth R“. 22,00 Finala cam
pionatului european de baschet 
— feminin (repriza a Il-a) trans
misiune directă de la Vama. 22.3A 
,,24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Călătorie năzdrăvană cu... 
balonul. Emisiune muzical-distrac- 
tivă pentru copii. 20,30 Cîntece și 
jocuri populare. 20,50 Agenda. 21.00 
Rom antic-elub. Aventură în aiyj 
și negru. 22,25 Cronica literară*



e neste hotare
MMMMM1 B

SUBLINIERI
/

0 TARA ISI PIERDE9 »

LOCUITORii
An fost

■ / ;■ e '

interlocutorii
Tineretul și Noi măsuri in Chile

DRAGO ROKSANDIC1
Președintele

Comisiei pentru relații internaționale 
a Uniunii Tineretului Iugoslav

JORN CHRISTENSEN
Președintele Tineretului Comunist 
din Danemarca, vicepreședinte 
al Consiliului Tineretului Danez

• Cum apreciați rolul care 
vine tineretului în efortul pentru 
edificarea unei Europe a păcii, 
securității și colaborării ?

re-

• Prin ce căi și modalități tî- 
năra generație de pe continent își 
poate spori contribuția la lupta 
în favoarea convocării cît mai a- 
propiate a Conferinței general- 
europene ?

ouă întrebări adresate Ia Hel
sinki unor lideri ai organiza
țiilor de tineret. Răspunsurile 
primite reflectă largul interes 
pe care problema securității și 
colaborării europene îl suscită

în rindul tinerilor din toate colțurile Euro
pei. Răspunsurile acestea atestă preocupa 
rea tinerilor față de viitorul lor, pentru c. 
lume bazată pe justiție și pace, pentru sta
bilirea unui climat întemeiat pe respect și 
colaborare intre toate națiunile continentu
lui. Redăm cîteva clin răspunsurile primite 
la ancheta pe care am întreprins-o cu oca
zia conferinței tineretului pentru securitate 
europeană.

I «

viitorul Europei
• Stare excepțională în alte patru 

provincii din sudul țării

DRAGO ROKSANDICL președintele cc 
misiei pentru relații internaționale a Uniu 
nii Tineretului Iugoslav.

— Apreciez că rolul care revine tinere
tului în promovarea ideilor de securitate și 
cooperare pe continent decurge din situația 

existentă în Europa, din dezideratele majore 
care se impun tot mai mult. Generația 
noastră este martoră și părtașă a transfor
mărilor sociale și politice importante din 
Europa și din lume. Este firească partici
parea tineretului 
probleme cu care este confruntată contem
poraneitatea, căci numai 
este în măsură să ne asigure un viitor con 
form aspirațiilor noastre. Creșterea angajă 
rii tineretului în probleme politice denctă 
în același timp creșterea gradului de con
știentizări a generației tinere. Europa oferă 
unul din exemplele cele mai semnificative 
in acest sens. Reuniunile internaționale de 
tineret care și-au propus să releve rolul și 
contribuția tinerei generații in instaurarea 
unui climat de destindere pe continent nu 
numai că au evidențiat o sporire a maturi
tății, a diversificării participării tineretului, 
dar au și depistat noi modalități pentru in
tensificarea cooperării între tineretul Eu
ropei.

In opinia noastră, tendința de participare 
a unui număr crescind de organizații națio
nale la pregătirea unor largi manifestări dr 
tineret se circumscrie interesului tuturor 
asupra destinelor Europei, face parte dir 
procesul mai larg al curentului de demo
cratizare a relațiilor internaționale

Susținînd cu hotărire eforturile indreptaic 
spre securitate și pace în Europa. Iugosla
via își aduce contribuția la crearea unui 
sistem de relații bazat pe respectul inde
pendenței și suveranității fiecărui stat, p< 
egalitate și încredere mutuală, pentru ex 
cluderea forței și presiunilor de pe aren? 
internațională. Convinși că o Europă sta
bilă nu poate fi edificată decit pe baza une- 
comprehensiuni echitabile și democratice 
Uniunea Tineretului Iugoslav va continua 
să susțină necesitatea depășirii divizări 
continentului în blocuri militare antago
niste.

In ceea ce privește căile și modalității? 
prin care ne putem face și mai prezenii in 
cadrul puternicului curent care se pronunță 
in favoarea convocării cit mai apropiate a 
Conferinței europene a statelor cred că nu 
pot fi expuse niște „rețete" general valabile. 
Diferitele manifestări internaționale, inclu
siv conferința de la Helsinki, au scos la 
iveală noi căi in această direcție. Mă refer 
la lărgirea bazelor apropierii dintre organi
zațiile de tineret, la acțiuni concrete, la spo
rirea cooperării directe dintre tineri.

Ia soluționarea marilo'

e pace durabil?

.J
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Guvernul chilian a hotărit, simbătă, instituirea stării excepțio
nale in incă patru provincii, datorită „consecințelor grevei nejus
tificate și ilegale declanșate de Confederația proprietarilor de ca
mioane" - anunță agenția Associated Press.

Cele patru provincii sînt Val
divia, Osorno, Llanquihue și Chi- 
loe, toate din sudul țării. Ante
rior, starea excepțională fusese 
instituită în 13 provincii, inclu
siv Santiago.

Pe de altă parte, informează 
agenția United Press Internatio
nal, președintele Allende a de
clarat că mai mult de 400 din 
proprietarii arestați vor fi elibe- 

■ rați, iar 350 de camioane vor fi 
restituite acestora, dacă greviș
tii se întorc la lucru. *

Comisia Politică t. Partidului 
Socialist din Chile a dat publi
cității o declarație în care arată 
că greva declanșată de Confede
rația proprietarilor de autocami
oane chilieni se înscrie pe linia 
acțiunilor sedițioase ale. forțelor 
de dreapta, impulsionată de 
Partidul Național și sprijinită de 
cercurile reacționare ale demo
crației creștine.

Sierra Leone:
stare

excepțională
De la Free

town s-a anun
țat că parla
mentul din Sier
ra Leone e pro
clamat stare 
excepțională pe 
intreg cuprin
sul țării.

Sierra Leone 
este una din ță
rile mici ale

Africii. N« are decit 2 512 000 
:-*c a: tori care trăiesc pe un 
teritoriu de 7174» km.p.

Existența acestei țări a 
fost semnalată intiia oară 
••că in anul 5M i.e.n. de că
tre faimosul „Periplul lui 
HActuala denumire 
— care înseamnă. de fapt. 
„Muții Leului- — datează 
din secolul XV ciad țara a 

acaparată de către por- 
:-ckezi. (In anii din urmă 
s-au făcut auzite numeroase 
glasuri care cer ea Sierra 
Leone să capete o denumire 
*■ rw-ață ai.ncană. In acest 

*-* anunțat constituirea 
ram c„wte« special care să 
«odieze pnsăbilitatea unei 
■os denamiri z acestei re-

In 1973: o delegație
japoneza la nivel

înalt la Phenian
• DUPĂ CUM S-A ANUNȚAT 

la 15 octombrie. Partidul libe
ral-democrat de guvermint. al 
cărui lider este premierul Ta
naka, preconizează trimiterea 
unei delegații la nivel inalt in 
R. P. D. Coreeană, la începutul 
anului 1973. pentru convorbiri 
in vederea normalizării relații
lor intre cele două țâri. Agen
ția Kyodo menționează că 
..P.LD. este botărit să se ocu
pe de problema îmbunătățiri’ 
relațiilor dintre Japonia și Co
reea de nord**.

Cu mare întîrziere, la Assuncion n-au-dat publicității rezul
tatele recensămîntului din toamna anului 1970. In comparație 
cu situația existentă la recensămîntul precedent (efectuat în 
1960), populația Paraguayului a scăzut de la 1550 000 la
1 200 000. Cifrele acestea ne dezvăluie o demografie originală, 
care surprinde la prima vedere. Dacă mai adăugăm, însă, că 
la recensămîntul din 1948 fuseseră înregistrați în Paraguay
2 080 000 de locuitori, această originală evoluție (sau mai pre
cis, involuție) demografică ia contururile unei drame.

O țară își pierde locuitorii. Datele statistice atestă că, ac
tualmente, aproape 900 000 de paraguayeni trăiesc în afara 
patriei lor (majoritatea în Argentina, Peru și Uruguay). Faptul,

Mai sint locuitori în libertate ? ? I
Desen de ST. COCIOABĂ

-
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cutremurător, pare de necrezut, de neînțeles. Ce dureri și 
nevoi, cită disperare a trebuit să se acumuleze pentru ca 
aproape jumătate din populația unei țări — care, de altfel, 
dispune de importante bogății naturale — să-și părăsească 
vatra pe parcursul unui sfert de secol 1

Calamitatea cumplită care a declanșat acest exod stupefiant 
nu ține de domeniul cataclismelor naturale. Ea se numește 
dictatura lui Stroessner sau, în termeni mai exacfi, atotputer
nicia latifundiarilor și a unui grup de monopoluri străine. 
Economia paraguayană oferă o imagine jalnică. Industria (dacă 
se poate vorbi de așa ceva) e reprezentată de 28 de întreprin
deri, fiecare cu 80—100 de lucrători. 1 500 de .mari moșieri 
și 11 monopoluri străine dispun de 31,5 milioane hectare de 
teren arabil în timp ce 250 000 de familii de țărani dispun 
de... 300 000 de hectare. Chiar și pe plan oficial se admite 
că jumătate din populație intră în categoria șomeri totali sau 
parțiali. Tabloul ar fi incomplet dacă n-am aminti despre 
cei 106 000 oameni care „populează" zecile de închisori ca și 
lagărele de concentrare din Chaco (ceea ce, raportat la nu
mărul total al locuitorilor, conferă, cert, Paraguayului un in
contestabil record în materie și renumele sinistru de „stat— 
închisoare").

O țară î.?i pierde locuitorii... Drama Paraguayului ne dez
văluie în fond — cu valoarea unui semnal de alarmă și cu 
sensul unui trist simbol — dimensiunile și fațetele atroce ale 
consecințelor subdezvoltării în plin secol al descătușării ato
mului.

EM. RUCAR

ARESTAR!
DE STUDENȚI
LA LISABONA
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• CEL
DIN

• LA MOSCOVA 
publicității 
P.C.U.S.

de sute de ani, arheologii au cerceta'

Un icgev.r „Atacat 6«zogngot* incitat la Institutul
de cercetări sbavtuficn peflfcw reactoare atomice din orașul Mele- 

kets de pe Volga (rec'-’jvec Iz-ctctm) dm U.R.S.S.

fost date
C.C. al

au 
chemările 

cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, a- 
nunță agenția T.A.S.S.

Congresul Partidului
Comunist din
Spania

• ZIARUL „MUNDO OBRE- 
RO“, organ central al Partidului 
Comunist din Spania, informea
ză că a avut loc cel de-al VIII- 
lea Congres al partidului. Ra
portul principal cu privire la si
tuația politică din țară a tost 
prezentat de Santiago Carillo, 
secretar general al P.C. din Spa
nia. La Congres au fost prezen
tate, de asemenea, rapoarte cu 
privire Ia elaborarea noului pro
gram al partidului și la proble
me organizatorice și modificări 
ale statutului P.C. din Spania.

Congresul a ales noul Comi
tet Central, alcătuit din 114 
membri, precum și Comitetul 
Executiv al C.C. și Secretariatul.

Au fost realgsi ca președinte 
al partidului — Dolores Ibarruri, 
iar ca secretar general al P.C. 
din Spania — Santiago Carillo.

Demisie la 
Pnom Penh
• DIN CAPITALA Cambod- 

giei se anunță că șeful regimu
lui de Ia Pnom Penh, Lon Noi, 
a acceptat demisia lui Son 
Ngoc Thanh, șeful guvernului 
marionetă, numit in acest post Ia 
18 martie 1972, după o lungă pe
rioadă de criză politică.

Un nou satelit 
„Molnia-1"

• IN U.R.SiS. a fost lansat 
un nou satelit, artificial al Păi 
mlntului. de tip „Molnia-1“. a- 
nunță agenția T.A.S.S. Satelitul 
este destinat asigurării exploa
tării sistemului de telecomunica
ții la mari distanțe.și transmi
terii programelor televiziunii 
centrale a U.R.S.S. spre puncte
le rețelei ..Orbita" situate în 
Nordul îndepărtat. Siberia. Ex
tremul Orient și Asia Centrală.

• DUPĂ CUM transmite a- 
genția T.A.S.S., la Washington a 
fost semnat acordul sovieto-a- 
merican privind navigația mari
timă.

Incidente la Belfast
• ÎN URMA schimburilor 

de focuri semnalate în noap
tea de simbătă spre duminică 
in capitala nord-irlandeză, 
încă trei persoane și-au pier
dut viața, iar alte două au 
fost grav rănite, informează 
agenția Associated Press.

Ultimele victime ridică nu
mărul total al pierderilor de 
vieți omenești în această 
provincie la 606, dintre care 
392 numai în anul acesta.

Convorbirile de la 
Vientiane

• DELEGAȚIA 
triotice laoțiene. 
Phoun Sipasouth. 
manfent al C.C. al 
triotic Laoțian, a sosit la Vien
tiane, unde va purta convor
biri cu delegația părții reprezen- 
tind guvernul prințului Suvanna 
Fuma.

La sosirea pe aeroport, șeful 
delegației C.C. al Frontului Pa 
triotic Laoțian a declarat că dis
cuțiile dintre cele două părți ur
măresc găsirea mijloacelor de 
restabilire a păcii și realizării 
unității naționale a Laosului.

forțelor 
condusă 
membru 
Frontului Pa-

Un comunicat al poliției din 
Lisabona anunță arestarea a 
20 de persoane, dintre care 
14 studenți. Arestările au 
fost operate în urma ciocni
rilor dintre polițiști și su
tele de tineri care au luat 
parte la inmormintarea stu
dentului Ribeiro Dos Santos, 
ucis joi de către forțele po
lițienești din capitala Portu
galiei.

ORIENTUL APROPIAT
Bombardamente israeliene asupra

Libanului • • • • și Siriei

A opta minune ?
• Misterioasa construcție de la Stonehendje ® Un „observator astro

nomic' din epoca de piatră ? • Cercetările profesorului Hawkins.• • •
Nu puține personalități s-au ostenit, de-a lungul 

secolelor, să mărească numărul minunilor lumii 
veohi, oprit, nu se știe exact de ce, la cifra 7. 
Datorită acestor strădanii, numeroase alte înfăptuiri 
de demult au candidat pentru postul de „minune *. 
Zadarnic, insa. Minunile au rămas pină azi tot 7. 
Singurul folos l-au tras filologii, întrucît, mai 
toate' limbile Terrei s-au îmbogățit cu expresia „a 
opta minune a lumii**, care avea să desemneze, în 
sens ironic, o prezență care stimește vîlvă și ad
mirație snoabă.

Foarte recent, insă, Gerald Hawkins, profesor de 
astronomie la Universitatea din Boston, a făcut 
cunoscut că, în sfîrșit, a descoperit ceea ce el nu
mește „minunea nr. 8 incontestabilă**. Este vorba 
de o construcție misterioasă veche de peste 3 500 
de ani. aflată ’ în localitatea engleză Stonehendje. 
Edificiul, construit de oameni care au trăit la 
sfirșitul epocii dc piatră și începutul celei de bronz, 
este alcătuit din bucăți mari de piatră cioplită, 
de cite 20 de tone fiecare, îngropate vertical în 
pămînt, pe un traseu circular, antedatând vag li
niile Coliseului roman. în interiorul cercului sint 
situate alte cinci construcții din piatră, în forma 
unor arcuri de triumf. Pentru ridicarea acestui 
complex, străvechii locuitori au transportat de Ia 
o distanță de 20 de mile blocurile de piatră cîntă- 
rind cite 10—15—20 de tone.

Timp

înconjurătoare, în- 
intenția ctitorilor.

bizara clădire, ca și locurile 
cercînd zadarnic să înțeleagă 
Oase carbonizate, rămășițe ale unor obiecte stră
vechi, au condus pe unii cercetători la concluzia 
că Stonehendje a fost un sanctuar sau chiar un 
altar unde se aduceau jertfe. Arhitectura care 
insufla vizitatorilor o groază mistică și, totodată, 
amplasamentul izolat, au dat temei altor cercetători 
șâ afirme că edificiul a fost consacrat săvirșirii 
unor ritualuri religioase.

In acest stadiu de interpretare și-a început cer
cetările savantul american. Aproape un deceniu, 
Hawkins a efectuat măsurători, a cules date, pe 
care apoi Ie-a prelucrat cu ajutorul unei perfec
ționate mașini electronice de calcul. Rezultatele 
âu o notă de senzațional. Stonehendje — conchide 
profesorul — constituie un observator astronomic, 
și anume, unul foarte bun. Cu ajutorul iui, vechii 
locuitori ai acelor meleaguri puteau determina cu 
precizie data solstițiilor și echinocțiurilor, răsăritul 
și apusul soarelui și lunii. După părerea lui Haw
kins, nivelul cunoștințelor astronomice era pe a- 
tunci, in acele locuri, atît de ridicat incit, cu aju
torul construcției de la Stonehendje, s-a putut în
registra un fenomen care nici pentru astronomii 
de azi nu e pe deplin explicabil : eclipsele de Jună 
în ciclu la fiecare 50 de ani.

P. NICOARA

TEL AVIV 15 (Agerpres). — 
Un comunicat militar dat pu
blicității la Tel Aviv anunță că 
avioane israeliene au atacat, 
duminică după-amiază, cinci 
baze palestiniene situate pe te
ritoriile Libanului și Siriei, in
formează agențiile France Pres
se și United Press Internatio
nal Potrivit comunicatului, 
toate avioanele israeliene s-au 
înapoiat la bazele lor.

BEIRUT 15 (Agerpres). — 
Aviația israeliană a bombardat, 
duminică, mai multe localități 
din sudul Libanului, provocînd 
victime și pagube importante, 
anunță, un comunjeat militar 
libanez, difuzat de agenția Fran
ce Presse.

DAMASC 15 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
sirian a anunțat că, duminică, 
avioane siriene au efectuat o 
operațiune de interceptare a

unei formații de avioane israe
liene, care au pătruns in spa
țiul aerian al Siriei dinspre 
coasta Mediteranei. Avioanele 
israeliene, a precizat purtătorul 
de cuvint. au lansat bombe de 
la o distanță de un kilometru de 
Damasc, fără a oi
sau victime. Aviația siriană a 
ripostat atacului, obligînd avi
oanele israeliene să se retragă.

•voca pașxibc

Plîngerea
Senegalului
• SENEGALUL a botărit să 

sesizeze Consiliul de Securitate, 
in legătură cu recentul act de 
agresiune comis de trupele por
tugheze împotriva sa, a declarat 
președintele Senghor, aflat in
tr-o vizită neoficială la Paris.

ROMÂNIA LA 
EXPOZIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ 
DE CARTE DE LA 
SOFIA

La S«fia a avut ioc deschi
derea oncîaU a expoziției in
ternaționale de cane.

Propunindu-și ca deviză 
^Cartea in slujba progresului 
— bun al tuturor-, actuala e- 
ditie a expoziției oferă posi
bilitatea celor 654 de edituri 
participante să se cunoască 
reciproc, să participe ]» tra
tative în vederea încheierii u- 
nor contracte. întreprinderea 
de comerț exterior „Romlibn** 
și întreprinderea ..Rompresfi- 
Latelia- expun unele dintre 
cele ‘ mai reprezentative volu
me ale producției românești 
de cane. Sini prezentate la 
Sofia cârti tipărite de peste 20 
de edituri românești. Editura 
..?«Ieridiane“ expune cele cinci 
Volume, in limba nisă, cu_ 
prinzind rapoarte, cuvintări, 
articole ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu sub titlul „Româ
nia pe drumul construirii so
cietății socialiste 
dezvoltate**.

Vizitând standul 
Jivko Jivkov a 
organizatori pentru bogata lor 
participare Ia expoziție.

multilateral

românesc, 
felicitat • pe

element stabilitate în
viața țării.

Preocupările economice au 
vizat atit producția de dia
mante (1102 000 carate în 
1969) și de fier (2 335 000 tone 
in același an), cît și dezvol
tarea plantațiilor de cafea 
(5 700 tone) și cacao (4 900 
tone). După aprecierea ob
servatorilor africani, expor
turile de diamante și fier 
au crescut considerabil deși 
problema contrabandei n-a 
fost încă soluționată. Multe 
diamante sînt transportate 
fraudulos peste graniță. Or, 
diamantele furnizează 61,21 
la sută din exportul țării.

Pentru a elimina domina
ția monopolurilor străine a 
fost instituit controlul sta
tului asupra companiei dia- 
mantifere engleze „Sierra 
Leone Selection Trust" și a 
fost creată compania națio
nală „Diminko".

Diversificarea economiei 
rămine un deziderat ce nu a 
fost realizat, datorită posibi
lităților restrinse de investi
ții. Șomajul este o problemă 
serioasă pe care guvernul 
încearcă sâ o soluționeze 
dezvoltînd agricultura și frî- 
nînd afluxul de mină de 
lucru necalificată spre orașe.

Informațiile din Freetown 
vorbesc despre „pericolul u- 
nei intervenții". Date publi
cate în presa africană arată 
că armata Sierrei Leone este 
compusă din. 1 300 militari 
iar poliția din 2 000 de per
soane.

La Freetown s-a anunțat 
că hotărîrea parlamentului 
este destinată păstrării or- 
dinei în țară și nu va afecta 
exercitarea libertăților cetă
țenești.

M. RAMURA

I

“ ” Politică și... fotbal
Cel mai mare petrolier din 

lume, „Globtik Tokio", cu un de
plasament de 477 000 tone, a fost 
lansat, simbătă, la șantierele na
vale Kure, din Hiroșima. Nava 
măsoară 379 metri lungime și 
36 m. lățime, prețul său de cost 
fiind de 48 milioane dolari.

„Globtik Tokio", care va putea 
transporta într-o singură cursă 
580 milioane litri petrol brut, va 
fl predat proprietarilor săi, com
pania „Globtik Tanker", din Lon
dra, ia Începutul anului viitor.

Cel mai mare petrolier aflat în 
prezent în exploatare, „Nisseki 
Maru", are un deplasament de 
numai 372 000 tone.

• FILATELIE Șl... HIEROGLIFE.

Cu prilejul împlinirii unui veac 
și jumătate de la descifrarea de 
către Champolion a hieroglife
lor, In Franța va fl pus în cir
culație un timbru comemorativ. 
Timbrul, care va avea o valoare 
de 90 de centime, prezintă por
tretul orientalistului francez, în
cadrat de un chenar de hierogli
fe. Punerea în vînzare a -prime
lor exemplare a avut loc, simul
tan, la 14 octombrie a.c. I" 
rls și în localitatea natală 
Champolion — Figeac.

• PARFUM COSTISITOR.

la Pa-
l a lui

de 
r_____  _ ____ ____ . ae
roportul internațional Kennedy, 
din New York, expediat de la 
Paris cu destinația Dallas (Te
xas).

Prețiosul flacon de „Molnuex" 
— „Vivre", conținînd doar 100 

grame de elixir... olfactiv, a fost 
comandat de proprietarul unui 
mare magazin din Dallas, care a 
achitat impresionanta sumă de 
4 500 de dolari.

Cel mai costisitor flacon 
parfum a sosit, de curind, la

în lupta pentru vo 
turile alegătorilor, 
statele majore elec
torale ale partidelor 
din lumea occidenta
lă sînt în continuă 
căutare de forme și 
mijloace propagan
distice. Anii trecuți 
au marcat intrarea 
în scena electorală 
a scriitorilor și ar
tiștilor, a cîntăreți- 
lor de operă și ve
detelor 
ușoară, 
marelui 
ecran, fie în calitate 

fie ca 
unuia 
dintre 
se pa- 
ora e-

de muzică 
a stelelor 
și micului

ULidlI, .’IV *11 -

de candidați, 
susținători ai 
sau altuia 
partide. Acum 
re că a sunat 
lectorală a sportului.

Noutatga a fost 
adusă de Uniunea 
Creștin - Democrată 
din R. F. a Germa
niei, care a hotărit 
să prezinte drept 
candidat pentru ale
gerile comunale din 
22 octombrie din 
Saxonia inferioară 
pe fundașul naționa
lei de fotbal vest- 
germane, Ilort-Die- 
ter Hottges. Foarte 
apreciat în lumea fot
balistică pentru de
cizia intervențiilor 
sale și, uneori, lipsa 
de menajamente cu 
care își întîmpină 
adversarul (care i-au 
atras supranumele 
de „picior de fier")

Hottges este însă un 
novice absolut în ale 
poi,’icii. In orășelul 
Ach^i (23 000 de lo
cuitori) din apropie
rea portului Brema, 
unde domiciliază și 
pentru al cărui con
siliu municipal ar 
urma să candideze, 
Hottges nu s-a făcut 
remarcat, pe plan 
obștesc, decit ca 
membru al „Asocia
ției pentru păstrarea 
morii de vînt“ (o ă- 
semenea relicvă a 
trecutului se găsește 
la Achim în imedia-

ta apropiere a vilei 
sale). In afară de a- 
ceasta, cu trei săp- 

xtămîni în urmă, cînd 
organizația din Bre- 
ma a U.C.D. a anun
țat desemnarea lui 
Hottges drept candi
dat, acesta nu știa 
nimic și nici nu-și 
amintea să fi intrat 
în rindul membrilor 
U.C.D. Cercetări ul
terioare au arătat 
că fusese înscris de 
către un prieten al 
său, creștin-demo- 
crat activ.

La clubul Werder 
Bremen, colegii de 
echipă s-au arătat 
la fel de surprinși 
ca și Hottges însuși. 
Administratorul clu
bului a spus că a- 
preciatul său fundaș 
nu manifestă interes 
pentru politică și că 
spectatorii vin la 
stadion pentru fotbal 
și nu pentru a-și ve
dea adversarii poli
tici.

Neînțelegerea nu 
va rămine însă fără 
urmări. După cît se 
pare, volens-nolens, 
Hottges va accepta 
în cele din urmă să 
candideze, pentru a 
nu-i pune într-o si
tuația și mai delicată 
pe amicii săi cu 
carnete în regulă de 
membri ai U.C.D.

BAZIL ȘTEFAN
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