
în întreaga țară, deși condițiile atmosferice au fost din nou nefavorabile,

ZIUA RECOLTEI A FOST SĂRBĂTORITĂ PRIN MUNCĂ, PRIN EFORTURI EROICE 
PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A CAMPANIEI AGRICOLE

MESAJUL
Proletar, din toate țările, uniți-vâ!

1

ADRESAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU g 
țărănimii cooperatiste, 

mecanizatorilor și specia
liștilor, tuturor 

din agricultură
lucrătorilor 
cu prilejul

„ZILEI RECOLTEI1"
Dragi tovarăși,
A devenit o tradiție să sărbătorim „Ziua re

coltei" Ia sfîrșitul fiecărei toamne, atunci cind 
se face bilanțul activității unui an agricol. Anul 
acesta, datorită condițiilor naturale speciale 
care au determinat prelungirea duratei lucrări
lor agricole, țărănimea sărbătorește „Ziua re
coltei" prin muncă, prin intensificarea eforturi
lor pentru încheierea cit mai grabnică a campa
niei agricole de toamnă.

Trecînd în revistă activitatea și roadele obți
nute în agricultură în cursul acestui an, trebuie 
să spunem cu satisfacție că, in general, bilan
țul este pozitiv. Datorită condițiilor tot mai 
bune create de statul nostru. mecanizării 
muncilor agricole, sporirii cantităților de îngră
șăminte chimice utilizate, datorită mai bunei or
ganizări a muncii unităților agricole socialiste 
și, în primul rînd, vredniciei țărănimii coopera
tiste, mecanizatorilor și specialiștilor. tuturor 
oamenilor muncii de la sate, recoltele obținute 
de România în acest an pot fi calificate ca 
bune. Producția de grîu la hectar a atins nive
lul cei mai înalt pe care l-a cunoscut agricul
tura românească de-a lungul întregii istorii a 
țării. Se estimează, de asemenea, o producție 
satisfăcătoare de porumb și de plante tehnice, 
de legume si fructe precum si in domeniul zoo
tehnic. Aceasta ne va permite să putem asigu
ra, și în acest an, aprovizionarea corespunză
toare a populației cu produse agro-alimentare 
și satisfacerea necesităților de materii prime 
ale economiei naționale.

Se impune să apreciem rezultatele bune obți
nute în agricultură cu atit mai mult cu cit i» 
toamna acestui an s-au ivit greutăți serioase de
terminate de abundența precipitațiilor si de re
vărsarea unor rîuri care au provocat inundarea 
unor însemnate suprafețe <!e teren, au adus pa
gube materiale și au diminuat producția agricolă 
a unor unități de stat și cooperatiste. De aceea, 
în numele Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, 
adresez cele mai calde felicitări țărănimii, me
canizatorilor și lucrătorilor din întreprinderi'"? 
agricole de stat, specialiștilor agricoli, care, 
printr-o muncă eroică, prin dîrzenia cu care au 
înfruntat și învins dificultățile naturale, au reu
șit să asigure producții sporite Ia toate culturile, 
permițînd satisfacerea necesităților de consum ale 
întregului nostru popor și a nevoilor economiei 
naționale.

Doresc, de asemenea, să adresez cele mai cal
de felicitări oamenilor muncii de la orașe, mili
tarilor, studenților și elevilor, care și-au adus 
aportul la desfășurarea muncilor agricole, 
au dat sprijin țărănimii în momentele grele 
ale campaniilor din acest an, contribuind 
prin munca lor la diminuarea consecințelor ne
gative ale ploilor și inundațiilor, la salvarea si 
depozitarea recoltei.

Folosesc, totodată, acest prilej pentru ■ feli
cita din toată inima clasa noastră muncitoare — 
clasa conducătoare a societății socialiste — care 
asigură mijloacele necesare dezvoltării baze: teb- 
nico-materiale a agriculturii, mecanizării și chi
mizării acesteia, condiții de care depinde in mare 
măsură creșterea continuă a producției vegetale 
și animale în patria noastră.

Felicitîndu-i pe oamenii muncii pentru aceste 
rezultate, se cuvine, de asemenea, să adresăm 
cele mai calde felicitări comitetelor județene de 
partid, organelor și organizațiilor de partid di» 
comune, din unitățile agricole, tuturor comuniș
tilor de la sate pentru munca desfășurată in ve
derea înfăptuirii politicii partidului de dezvolta
re și înflorire a agriculturii noastre socialiste.

Producția agricolă obținută în acest an consti
tuie o nouă dovadă a justeței politicii agrare pro
movate de partidul nostru, a hotăririlor Congresu
lui al X-lea, a realismului obiectivelor planului 
cincinal, precum și a angajamentelor de depășire a 
prevederilor acestuia. Rezultatele obținute in anul 
agricol 1972 demonstrează, de asemenea, in mod 
elocvent, superioritatea agriculturii noastre socia
liste, resursele de care dispune această importantă 
ramură a economiei naționale pentru creșterea 
nivelului de trai al poporului, pentru înfăptuirea 
programului privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Trebuie să spunem că, in același timp, în acest 
an s-au manifestat și o serie de neajunsuri și de
fecțiuni in organizarea producției agricole, in acti
vitatea unităților de stat și cooperatiste, in munca 
organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor 
populare și a organelor agricole pentru valorifica
rea posibilităților de care dispunem, pentru unirea 
și organizarea forțelor țărănimii, ale specialiștilor, 
ale tuturor celor ce muncesc la sate in vederea 
creșterii producției și productivității muncii. Tre
cerea în revistă a realizărilor și succeselor obți
nute trebuie să prilejuiască, totodată, examinarea 
atentă a neajunsurilor, stabilirea măsurilor con
crete pentru lichidarea lor, îmbunătățirea continuă 
a organizării muncii de conducere a întregii ramuri 
și a fiecărui sector și unități în parte, pentru 
crearea condițiilor în vederea realizării in anul 
viitor a unor recolte și mai mari. Numai pe această 
cale se va putea asigura ridicarea într-un ritm și 
mai rapid a veniturilor țărănimii cooperatiste, a 
standardului de viață material și cultural din satele 
patriei noastre și, totodată, creșterea nivelului de 
trai al întregului popor, așezarea României in rin- 
dul țărilor avansate din punct de vedere al produc
ției și productivității muncii in agricultură.

Conferința Națională a partidului din acest an 
a stabilit căile și obiectivele pentru dezvoltarea 
și mai rapidă a potențialului economic al Ro
mâniei, pentru intensificarea creșterii cantitative 
și calitative a producției materiale în vederea 
ridicării țării pe noi trepte de progres și civili
zație. Insușindu-și programul elaborat de Con
ferința Națională, clasa noastră muncitoare a 
trecut cu elan și abnegație la muncă, pentru 
valorificarea tuturor rezervelor economiei națio
nale, în vederea realizării înainte de termen a 
planului cincinal, a accelerării dezvoltării și mo-
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Și tetaieieaOor agricoli, tatarar staptoriter n.io- 
ței agrozootefcaice. Desfășarinda-ți moaca ta a- 
nitățile agrictoe. fiind prezesți BriBijtocit ia ria
dul țăranilor, pe terea. Ia desfășararea totaror ta- 
crăritor. ei trebuie să asigure executarea mai
cilor agricole corespunzător normelor științifice, 
la un nivel calitativ inalt, să pană baze trainice
recoltelor anului viitor.

Doresc să-mi exprim convingerea, dragi țărani 
cooperatori, muncitori, tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile agricole de stat, mecanizatori 
specialiști, că nu veți preeopeți Bici sa efort 
pentru a vă face datoria eu cinste față de po
por. față de partid, față de națiunea noastră so
cialistă. că vă veți închina toate forțele reali
zării acestei acțiuni de importanță hotăritoare 
pentru soarta reeoltelor viitoare! In felsl acesta
vă aduceți contribuția ta lupta generală a între
gului nostru popor pentru traducerea in viață 
a hotăririlor Conferinței Naționale, pentru rea
lizarea planului cincinal înainte de term; a. pen
tru dezvoltarea și mai accelerată a economiei 
noastre naționale, pentru ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Vă urez succes deplin în această muncă eroi
că, realizări și satisfacții cit mai mari în acti
vitatea consacrată propășirii patriei!

Vă doresc multă sănătate și fericire, vonă ți 
familiilor voastre!
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Alături de < ? treme bună sau rea

ELEVII Șl STUDENȚII LUCREAZĂ 
CU DIRZENIE PENTRU STRINGEREA,

FĂRĂ PIERDERI, A RECOLTEI ACESTUI AN

ÎN SCHIMBURI
FORȚELE, 
PRELUNGITE

La I.A.S. Chirnogi, studenții 
de la Facultatea de econo
mie agrară din București lu
crează în schimburi pe plat

forma uscătorului.

Foto: GH. CUCU

Eforturile lor sînt 
dirijate spre 
înfăptuirea 
obiectivelor 

prioritare 
din agricultură:
• recoltarea și trans

portul produselor supu
se deprecierii din cauza 
timpului nefavorabil, a 
umidității și înghețului

• sortarea și pregă
tirea lor în vederea 
conservării .sau prelu
crării în întreprinderile 
industriale

• eliberarea terenu
rilor destinate însămîn- 
țărilor de toamnă

® sfrîngerea și depo
zitarea furajelor

Citiți coresponden
țele transmise de 
reporterii noștri

In pagina a 3-a

Teribilismul
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tractoare, felinarele prinse la se- 
—â-ăteri permit avansarea fără 
întrerupere către marginea opu
să a suprafețelor destinate griu
lui. E greu, e dificil de lucrat, 
car nimeni nu este dispus să 
cedeze. Zilele acestea, fiecare 
oră este hotăritoare pentru soar
ta recoltei viitoare de grîu, pe

GH. FECIORU

'Continuare în pag. a lll-a)

de ACULIN CAZACU

• Comentarii și re
zultate la fotbal, 
atletism, volei,
baschet, rugbi,
handbal

• „Poate deveni te
nisul un sport de 
masă ?" (Alte e- 
couri la acțiunea 
„Scînteii tineretu
lui')
Pagina a 5-a

UZITA DELFGUIEI EEDERUIEI TIBETULUI
Șl STUDENȚILOR PEURU ELIBERARE 

Dh UETWMUl DE SUD
Simbâtă seara a sosit Iz Ca- 

pitaU o ® Pederației
Tineretului și Studenților pen
tru Eliberare din Vietnamul de 
Sed. condusă de Tran Van An, 
membru al Comitetului Execu
tiv al acestei organizații. La so
sire. pe’aeroportul Otopeni. de
legația a fost salutată de Silvia 
Ihe, secretar al C.C. ai U.T.C., 
de membri și activiști ai C-C. al 
U.T.C Erau prezenți Tran Kien, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Vietnamului 
de Sud, si reprezentanți ai Am
basadei R. D. Vietnam ia Bucu
rești.

Duminică dimineață, delega
ta Federației Tineretului și 
Studenților pentru Eliberare 
oir. Vietnamul de sud a fost 
primită la C.C. hl U.T.C. de că
tre tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

La primire au luat parte Radu 
Er.acne, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.. Mihail Stoica, 
membru al C.C. al U.T.C., acti
viști ai U.T.C. și UA.S.R.
’ Cu acest prilej a avut loc o 

convorbire desfășurată într-o at
mosferă cordială, de caldă prie
tenie, privind preocupările ac
tuale ale celor două organizații.

/ Este un „ism* care, spre deosebire de altele, nu constă $ 
(> în împingerea spre extreme a unei exagerări de concepție, J 
9 ci a unei trăsături anume a personalității, altfel nevinovată > 
z și - în afara „ismului" care o prelungește - cam anonimă. 3

Sensul constatativ al expresiei închide în el și o anume nu- J 
/ anță de ironie amară : teribilismul pare a fi o apariție ne- 3 
/ justificată, infractios generată, din premise ce nu-i sint co- J 
/ substanțiale. 3
f Dincolo de pîrghiiie sale juvenile, de prematura agățare

a adolescentului de baierele unui rol de adult, teribilismul Z 
? își întinde uneori matca în chip de molimă, inundă largi par- ? 
? cele ale relațiilor sociale armonice, echilibrate. Este un joc ? 
? ce captează, atrage, molipsește. Pune probleme și uneori / 
? soluțiile se întrevăd greu. Pe un teribilist îl potolești repede, ? 
? pentru că este izolat și singur, iar meteahna lui urit bizii- (’ 
? țoare se sufocă și dispare. Dar cînd sîrjt mai mulți, cind se ? 
I instituie intre ei o mutualitate stufoasă și țipătoare, opera- 
r ția curativă este mai anevoioasă, poate patina pe loc sau — 
f ceea ce este mai puțin de dorit - ocolește problema, îi ? 
/ subapreciază efectele. /
'1 Jn. f°nd> teribiliștii își simt, din capul locului, neputința. C 
\ Ei sint slabi, dar se agață de slăbiciune ca de ultima lor C
C speranță, incercind a-i exploata valențele și a arunca, în C
C jur, vorbe și fapte bizare de un neconformism vid, lipsit de •!
C substanță. Iși fac, așadar, din slăbiciune o virtute, schimbînd C
t planurile și aiternînd întemeierea logică a judecăților. \
5 Am cunoscut teribiliști în literatură, în filozofie . etc. ' Ei S 
3 sint circumscriși de un fel de diviziune socială a neputinței.
i Literatul teribilist ne aruncă in față maculatura lipsei de *1 

3 idei, înzorzonată cu găteli parșive ce simulează originalita- 3 
» tea. El crede că ajungi mare dacă ești neînțeles. Cultivă un 3 
3 eclectism vicios, 'adunînd paradoxuri de ultimă oră intre file 3
> răbdătoare la prostie, iți „rupe gura" cu cinci versuri încir- 3

> (Continuare în pag. a IV-a) \
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AUTOCAMIONUL
CU MOTOR DIESEL
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ANCHETA
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un 
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• Ce întreprindeți.

ty muncă 
mai grea, o 

nu de șef

„Sâ știm să găsim

faptul ur- 
petrecut în 
unei uzine : 
mai multă 
o secție sau

meta- 
! din 

cele 
ale 
de

direcțiile esențiale"
acționați pentru fnfâptu

NOI Șl ORGANIZAȚIA NOASTRĂ

„ACCIDENTUL
ERA
O TRADIȚIE

jj • 11 ■ ML S

„Mol- 
iniția-

La Uzinele textile 
dova" din Botoșani, o 
tivă a unei uteciste din organi
zația C-Țesătorie, m-a adus a- 
colo, dornic să cunosc colecti
vul din care a pornit această 
valoroasă idee : zilnic, la fie
care război, să se realizeze su
plimentar cite 3,50 m țesături. 
Utecista se numește Maria 
Chelarți și lucrează, ca majori
tatea tinerelor de aici, la nu 
mai puțin de 12 războaie. Pînă 
în prezent, peste 40 de țesă
toare i-au urmat chemarea, 
cursa „recordurilor" înregis- 
trlnd aici o adevărată avalan
șă. Printre recordmene se re
marcă Ștefania Pogirleanu, A- 
driana Luca, Elena Turcanu. 
Ortansa Luca ți altele, efortul 
lor contribuind din plin la rea
lizarea angajamentului secției 
de a se da peste planul anual 
o cantitate de 55 000 m.p. țesă
turi.

M-am așteptat ca printre fe
tele despre care mi se vorbea, 
pe care le întîlneam, să găsesc 
și secretara — purtătoarea de 
cuvînt, lidera capabilă să dea 
glas și faptă tuturor dorințelor 
lor, firești vîrstei entuziaste la 
care se află, prietena și tova
rășa de muncă, aleasă dintre 
cele peste 200 de uteciste ce 
lucrează in această organiza
ție. Așteptare firească, ținind 
seama de specificul muncii lor, 
de faptul că mi s-a vorbit cu 
atita căldură de inițiativele 

, pornite aici din rîndurile ute- 
cistelor, de acțiunile diverse și 
multiple la care au participat, 
sau la care ar dori să parti
cipe.

Zadarnică așteptare ți totală 
surpriză : secretar U.T.C. este 
ajutorul de maistru Clement 
Murgu, un tînăr de ale cărei 
calități nu ne îndoim, dar care, 
inevitabil, nu este cituți de 
puțin reprezentativ pentru co
lectivul pe care, totuși. îl... re
prezintă.

— Cum vă descurcați printre 
atitea fete ?, l-am întrebat.

— Bine, cum să mă descurc. 
Sînt fete harnice și săritoare. 
Participă la toate acțiunile or
ganizației și ele însele propun 
și realizează multe inițiative. 
De altfel și înaintea mea tot 
un băiat a fost secretar, așa că 
s-a creat o „tradiție"...

„Tradiția" despre care mi se 
vorbea, părîndu-mi-se cel puțin 
ciudată, considerînd-o măi cu- 
rînd un accident, am încercat 
să-i caut o explicație discutînd 
cu Aurica Adochiței, secretara 
comitetului U.T.C. al fabric

„Ne-am orientat spre băieți 
pentru funcția de secretar — 
mi-a răspuns — întrucit ei au. 
la noi în Uzină, meserii și 
locuri de muncă ce le permit 
să fie mai mult în mijlocul u- 
teeistelor... Au mai mult timp... 
Majoritatea sînt ajutori de 
maiștri și autoritatea lor este 
legată și de funcția pe care o 
au în producție. Cu ei putem 
realiza mai ușor și mobiliza
rea tinerelor la acțiuni... De 
altfel, vom căuta ca și la vii
toarele alegeri să procedăm la 
fel..."

Răspunsul în sine ne-a stîr- 
nit mai multe nedumeriri. Mai 
întîi, cine „s-a orientat" ? Co
mitetul U.T.C. al uzinei, sau 
tinerele din organizații ? Sin
gurele în măsură să decidă în 
această problemă, vitală pen
tru bunul mers al activității si 
pentru crearea unui climat de 
încredere și de lucrativă res
ponsabilitate, sînt tinerele ; în 
afara lor nimeni 
noaște mai bine 
specifice care se 
mai mult cu cît

1

face cu fete. Alegtndu-și orga
nele de conducere, membrii 
organizațiilor U.T.C. fac o op
țiune pentru propria lor acti
vitate.

In al doilea rină, autoritatea 
secretarului nu se bazează pe 
funcția administrativă pe care 
o are, pe locul pe care îl ocu
pă intr-o schemă, pe 
în care figurează în 
arhivelor serviciului 
sonal. Autoritatea sa 
de încrederea de care se bu
cură în cadrul colectivului, de 
modul tn care știe să se facă 
ecoul colectivității în cele mai 
diverse probleme. Depinde, în 
ultimă instanță, de caracterul 
său reprezentativ pentru ma
rea masă a utedțtilor. Polari- 
zind in jurul său energiile co
lective, luptind pentru trans
punerea in faptă a inițiative-

lor ți a ideilor venite din rinul 
organizației, el nu are autori
tate, ci și-o creează.

Considerăm că, la apropia
tele alegeri, tinerele din orga
nizații vor țti să dea un răs
puns potrivit acestor nedume
riri ale noastre și acestei „o- 
rientări" din partea comitetu
lui U.T.C. al fabricii. Pentru 
că „tradiția" aceasta ni se pare 
a avea un suport mai adine, în 
niște mentalități de mult de
pășite, pe care, prin activita
tea lor. utecistele urinei le in
firmă zi de zi. $i atunci, ale- 
fftnd organele de conducere 
ale organizației după alte cri
terii deeft cele ale „funcției 
administrative' și ale „timpu
lui liber", vor reuși ea acestea 
să fie irtr-adevâr organe re
prezentative.

MARIAN GRIGORE

Uziaa de autocamioane din 
Brasov m prezintă Ia actuala 
ediție a tîrgului cu cîteva reali
zări a căror carte de vizită se 
plasează la loc de cinste In con
strucția noastră da autovehicule 
Dar Înainte de a vorbi despre 
produsele noi care fac obiectul 
acestor însemnări ținem să re
marcăm rapiditatea cu care co
lectivul cuDoecutel uzine din 
Brașov se racordează Ia cerințele 
piețe: mondiale. Popularitatea de 
care s-au bucurat ani de-a rta- 
dul cunoscutele mărci JSueegi" 
și ameți" rere o permanenti-

nu poate cu- 
problemele 

pun. eu atit 
avem de-a

Elena Georgescu, 
general școlar al 
Brașov : Spiritul acestui an șco
lar este cel conturat de către 
Congresul al X-Iea al partidu
lui și, mai recent, de către Con
ferința națională. Nicicind, se 
poate spune, invățămintul n-a 
beneficiat de fundamentări mai 
limpezi, mai mobiliza ’-sare, n-a 
știut mai exact ce are de ficut. 
ca acum. Socotesc că :dee» de 
cotitură in mxâțăraim. sabU- 
niatt de către warăpi: Nirslar 
Ceaușescu. este :-isoiut<U le
gată de traducerea in vuță a 
politicii școlare actuale. M: te 
pare deosebit de hnaortant să 
realizăm în toate șccltle noa
stre, mai cu seamă in riadul 
profesorilor, atmosfera prnțxre 
inovației. Dar nu inovație de 
dragul ei, nu pentru sebim ări 
care să poarte pompos ti 
de „modem tn tnvățăminr". 
altminteri am reținut ec m 
satisfacție sublinierea tiv* 
secretarului general, că trec 
să perfecționăm, să îmbzns 
țim activitatea in in.ățărr 
pe un fond stabil. însățămiz 
nostru să aibă stabilitate, 
lucrul acesta ne vutn ocupa 
cu precădere, ți o și fare 
să determinăm toate cadrele 
didactice să-și însușească ide:- 
le noi ale învățămgj 
să acționeze In spiritul lor. In
cit să nu lucrăm cu jumătăți 
de măsură, să improvizăm ac
tivități, să nu lăsăm să se crea
dă că a face un pas l-aș numi 
eu, revoluționar, în invâțâmir.t, 
înseamnă să mai facem un ate
lier ori mai multe, să mai în
ființăm niște cabinete. Acțiunea 
noastră trebuie să fie generată 
de o concepție.

Bunăoară, mă gindesc la so
liditatea sistemului educativ in 
școală. La baza Iui stă, fără 
îndoială, formarea politico- 
ideologică a tinerilor. Din acest 
punct de vedere, este cît se 
poate de important să realizăm 
un sistem unitar al predării 
științelor sociale, să accentuăm 
îmbunătățirea acestui proces, 
transformînd corpul profesoral 
de această specialitate In au
tentici educatori. Avem un 
efectiv de 365 de cadre didac
tice de specialitate. Subliniez 
că va fl un an școlar In care, 
cu acest efectiv, vom consoli
da catedre de științe sociale 
puternice, care cel puțin să le 
ajungă pe ceie de tradiție — 
română, matematică etc. Se va

al

ge&era.za arenste toarn-ă 
da sece ac4 

practie. la tra arrsajă întrecL 
*_rer«< la ‘'-m gees tare n-a 
fost rspras ar-â mâ
de șeeterzxare xri de e dafcbdi- 
re a saef profesa — MS Ia zs-
- ■ - n'A ~ ?•: -
rxA. Ca er se ' astfel
tocS. -ocărit, la absoCvtrea ria- 
sei a X-a pee fi atestați, jastiti- 
cag. tn meserie, tr srma unul 
ei LoercI a fost convenit
eu futreprinderile care patro
nează resDeetivele scoli Dar 
a:;-’erea acestui obiectiv ridică 
prtoieme de bună așezare a
- cârtirii elevilor din cei doi ani 
de studio : racordarea ei exactă 
Ia nevoile profesionale ale în
treprinderilor din județ, pentru 
atunci ciad elevii absolvă — pe 
d* o parte, și renunțarea la do
menii de practică care, e drept, 
dau deprinderi de muncă, dar 
nu și perspectiva de a putea 
lucra la absolvirea școlii de 
zece ani In domeniile respecti
ve. Pe de altă parte, însă, se 
ridica și o altă problemă : cît 
timp se afectează unei activități 
practice care-și propune să se 
finalizeze cu un atestat tn me- 
seri*. Anul școlar, pentru a- 
ceaștă categorie de elevi a 
început la noi eu două zile pe 
săntămină — și nu una — dedi- 
cate practicii productive. în fe
lul aresta, se poate garanta, 
fără să afectăm cu nimic pre
gătirea de cultură generală a 
elevului, 
afectiv 
meserii
Este foarte bina că sistemul se 
generalizează în toate școlile 
din țară. Atenția, în viitor, — 
cred eu — trebuie îndreptată 
mult mai mult spre conținutul 
pe care-1 capătă acțiunea de 
patronare a școlii de către în
treprindere și în sensul acesta 
va trebui să inițiem o dezbate
re Intre reprezentanții școlii ți 
ai Întreprinderii despre modul 
ce colaborare producție-școală. 
Spun aceasta, pentru că colabo
rarea nu se poate înfăptui nu
mai prin bune intenții și bună
voință, d și printr-o știință bi
zuită ne experiență, pe principii 
metodice, tacit școala să știe ce 
să ceară de la întreprindere și 
întreprinderea să știe cum poate 
Interveni în viața școlii, din
colo de un sprijin material.

• Cea mai nonă creație a i 
Urinei de construcții î 
lice și mașini agricole 
Bocșa este și unul din 
mai atractive exponate 
tîrgului : macaraua turn 
peste M de metri cu braț ori
zontal de 80 100 tone forță- 
metri.

• Institutul de metrologie 
din București prezintă cîteva 
aparate noi, ale eăror perfor
mante și caracteristici l-au 
determinat pe specialiștii 
străini să le contracteze. Pun
tea Wheatstone produsă pen
tru prima dată in tară și di- 
vizorul inductiv de tensiune 
siat două din succesele colec
tivului acestui institut.

zare a competitivități: produse
lor românești. Cum ? Pentru a 
afla răspunsul la această Între
bare ne-am adresat inginerului 
Dumitru Rașcu, unul din repre
zentanții firmei de comerț ex
terior ..AUTO-TRACTOR*.

— Uzina de autocamioane dia 
Brașov a trecut la construirea 
autocamioanelor de mar* tonaj
— respectiv de 1»—17 și 39 tone
— pe baza liceaței MAN. Ceea 
ce vreau si subliniez este faptul 
că au se poate vorbi do • pre
luare ad-litteram a Heeeței, ci 
de o adoptare care a permis ■- 
tilizarea onor soluții originale. 
La autobasculanta de 39 
tone, de exemplu, am folosit 
licență motoarele, cutiile de 
teză și ambreiajele. Partea 
față, punțile motrice din spate, 
șasiul ansamblu, instalația hidra- 
nlică, transmisia cardanică și sus
pensia constituie obiectul unor 
soluții originale, elaborate de 
specialiștii noștri. Pentru viitor, 
ne preocupă integrarea mai ra
pidă și totală a autocamioanelor, 
ca și lărgirea gamei de autove
hicule derivate pe autoșasicrile 
românești. Am in vedere auto
specialele. autofrigorificele, au
tocisternele de lapte etc.

La precizările interlocutoru
lui nostru ar mai trebui adău
gate și cîteva referiri la avan
tajele pe care le prezintă noile 
tipuri de camioane. Costul de 
exploatare mult redus față de 
al celor cu motor cu benzină, 
dublul circuit de frlnare, dota
rea cu servomecanisme pentru 
direcție șl frlnare — lată cîteva 
din caracteristicile care le re
comandă. în plus, au un con
fort ridicat al cabinei.

O masă 
organizată la 
comitet
U.T.C. ți punînd 
in dezbatere un su
biect de perma
nentă actualitate : 
raportul dintre con
știință ji acțiune, cu 
aplicație la activita
tea educativă a or
ganizației de tine
ret — mi-a dat pu
tința să consemnez 
opinii ți argumente 
dintre cele mai di
verse. Intre altele, 
stenograma moa a- 
proximativă a reți
nut ți 
motor 
viața

De 
vreme, 
un sector — nu-mi 
amintesc cum îi 
svune exact — de
venise o problemă, 
un siciitor subiect 
nu doar pentru 
conducere, ci pen
tru întregul colec
tiv. Nu era 
compartiment

un 
___ ,____ ____ de 
prim rang în fluxul 
productiv, ba, dim
potrivă, dat fiindcă 
locul acela nu pre
supunea o califica
re. era socotit un 
fel de cenușăreasă. 
Numai că, se mai 
întimvlă astfel, de 
el depindeau, de 
cele mai multe ori 
neplăcut, activitatea 
lecțiilor de bază, 
toarta realizării pla
nului tocmai la 
produsul principal. 
Cauza era știută și 
răsștiută: cei zece- 
cincisprezece oa
meni care lucrau a- 
colo, „cei cu tabla", 
nu constituiau 
colectiv. Erau oa
meni ajunși 
recum întimplător 
în uzină, unii cum 
veneau așa ți ple
cau. Crea treabă 
«d pui lucrurile la 
punct. Disciplina 
se cerea clădită din 
interior. Căci cine 
s-ar fi dus să lucre- 

aoolo ? Cine 
fi încumetat 

încerce încropi- 
unui colectiv 

niște oameni in 
ale căror obișnuințe 
absența spiritului 
de disciplină era 
oarecum de noto
rietate publică ? Ei 
bine, s-a găsit to
tuși un om; ma> 
precis s-a oferit. 
Fiindcă secretarul 
comitetului V.T.C., 
membru în consi
liul oamenilor mun-

N A bl I

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

— Am răspuns că prefer să 
mă despart de un salariu decît 
de vîrful acela de lance.

O replică, primită de un re
porter TV în cursul unei inves- 
stigații care urmărea relațiile 
intelectualului cu lumea satu
lui. O rostea, încercind parcă 
să se disculpe de o bănuială 
rușinoasă, un profesor de isto
rie dintr-o comună a județului 
Iași, surprins în timp ce lucra 
împreună cu elevii săi la ame
najarea unui muzeu sătesc.

— Pentru tot ceea ce ați în
treprins, vizați satisfacții mate
riale mai substanțiale ? il isco
dea în continuare semnatarul 
anchetei.

Iar omului acela, care nu 
avea mai mult de 30 de ani. i 
s-a părut insuficient să nege, 
pur și simplu, o atare intenție. 
A recurs la argumente : cerce
tătorii de specialitate s-au ară
tat dispuși să achiziționeze, 
contra unei sume deloc negli
jabile citeva dintre relicvele 
strinse cu atita trudă, dar cum 
ar fi putut el să înșele încre
derea micilor discipoli împreu
nă cu care le adunase ? Și 
apoi, ce-ar fi așezat în raftu
rile proaspătului lor muzeu : 
niște bani ?

★
— Ne vine din ce în ce mai 

greu să materializăm vreo ini-

țiativă, din lipsă de fonduri — 
mi se plîngea acum cîtva timp 
secretarul unei organizații 
U.T.C. de la Combinatul de in
dustrializare și exploatare a 
lemnului din Focșani. Bună
oară, concursul „Cine știe me
serie cîștigă" s-a dus anul ăsta 
pe apa sîmbetei : fondul de 
premii a fost numai de 225 de

parte, cu muncă mai putină 
primesc bani mai mulți ? Cit ’

"" de Iei, dar pentru
contează cel mai

Ei. 50—100 
unii asta 
mult !

★
aparent fără legătu- 
culese de la oameni

Secvențe
ră. replici__________________
diferiți, opinii generate de op
tici contradictorii. Toate vizea-

NEGOȚUL CU
Iei și băieții au refuzat să par
ticipe. „Nu merită să ne obo
sim pentru așa de puțini bani" 
mi-au răspuns cind i-am invi
tat să se înscrie.

★
să-i conving 
vechi din 

pe mină o 
Cu vorbe ?

pe oa- 
secție 

lucrare 
M-am 

meserii

— Cu ce 
menii mai 
să-mi dea 
mai grea ? 
înscris la concursul de 
și am obținut locul I pe țară ! 
îmi explica Dinu Cezar, turnă
tor la Șantierul naval din 
lăți.

★
— De ce pleacă oamenii 

pe șantier ? Păi, dacă in

Ga-

de 
altă

ză însă un element comun : echi
valarea concretă * efortului. 
Pentru un dascăl care și-a în
chinat strădaniile celor din 
jur — mici și mari — stima și 
încrederea dobîndite se rîndu- 
iesc înaintea — și chiar in lo
cul — oricăror stimulente pe
cuniare. Pentru un debutant 
în profesie, cucerirea unui tro
feu într-o competiție de pres
tigiu este înțeleasă ca un ar
gument capabil să anuleze re'* 
zervele față de priceperea sa 
în meserie.

Iată însă că tot o competiție 
de ordin profesional eșuează in 
alt loc din lipsa unor premii

că va exista timpul 
pentru Însușirea unei 
ia nivelul calificării.

• Printre produsele noi 
realizate de Industria teh- 
nico-medicală se numără și 
aparatul de anestezie portabil 
care a obținut în urmă cu o 
lună Medalia de aur la Salo
nul de invenții de Ia Viena.

• Uzinele Automatica, E- 
lectroaparataj. Electronica, 
expun echipamente complete, 
de o mare dificultate tehnică, 
pe măsura nevoilor econo
miei naționale. Se remarcă 
tendința spre miniaturizare, 
grija pentru o valoare cit 
mai mare a fiecărui gram de 
materie primă.

V. IOAN

Așteptînd plin de bunăvoință 
și încredere zilele de sîmbătă, de 
luni și de joi, cînd, ne-am de
prins cu toții, programul pentru 
tineret iese la lumină fie în cos- 
tumaș de distracție, cu beretă și 
șosete tricotate, fie în salopetă 
de romantic cu mîneclle sufle
cate și cîntecul pe buze, fie, în 
sfîrșit, în costum la două rîn- 
duri, cu cravată cu nodul mic și 
cu cotul uitat lejer pe brațul fo
toliului din care să se poată 
purta cît mai comod și firesc 
lungi convorbiri —, așteptînd 
deci binevoitor și indiferent la 
posaca toamnă, am nimerit peste 
o emisiune (dedicată, de altfel, 
automobiliștilor) în care s-a în- 
tîmplat să fie vorba despre un 
accident cu cîțiva morți și cu 
mai mulți răniți. Cum ziceam, un 
accident de circulație, undeva, 
la Roman, într-o dimineață cind 
30 de tineri elevi Ia o școală de 
șoferi profesioniști mergeau să 
ajute la strînsul recoltei și ca-

bănești mai substanțiale, după 
cum o mină de tineri scot la 
licitație un certificat de califi
care, adjudecindu-1 pe princi- 

.. “ mai puțină —
mai mulți".
orice excepții de la o re- 
care nu mai «te nevoie 
comentarii — fiecare pa- 
din cronica vie, care ne 

fidel existența,

piui: „muncă 
bani

Ca

gină 
consemnează 
oferind argumente faptice con
cludente — aceste din urmă as
pecte au reușit să ne rețină 
atenția. Care să fie explicația

TORI — nu s-au gîndit că — 
punîndu-și puțin ingeniozita
tea la contribuție — ar putea 
găsi ș! alte formule stimulati
ve decît plicul cu bani. In felul 
acesta gama posibilităților de 
atestare valorică s-a redus la 
un criteriu unic : cel material. 
Iar tinerii solicitați, de fapt 
oameni aflați exact la primii 
pași în profesie și deci în eta
pa de cristalizare, prin compa
rație și selecție, a propriilor 
principii de conduită l-au adop
tai ea unica măsură a efortului.

DEMNITATEA
persistenței lor într-un climat 
de generoasă dăruire ca cel pe 
care îl respirăm astăzi ?

Cam ce sumă putea să-i mo
bilizeze pe posibilii concurenți 
de la combinatul focșănean ? 
..Măcar patru-cinci sute să ne 
fi dat — mi-a declarat 
dintre aceștia. Oricum 
trecut, premiile au fost
mari — a conchis după o clipă 
de gindire. Criteriul cantitativ 
s-a dovedit a fi, în cazul de 
față, singurul termen de com
parație. Pentru că nici o clipă, 
organizatorii unor astfel de ma
nifestări — investiți concomi
tent și cu misiunea de EDUCA-

unul 
anul 
mai

în acest cadru, limitat de co
moditatea coordonatorilor și-au 
făcut loc în cele din urmă com
parațiile, s-au făcut auzite și 
pretențiile ; „Cum, numai două 
sute pentru un concurs ? Pen
tru atita nici nu merită să ne 
ostenim !" (Chiar dacă — ne 
permitem să subliniem — ceea 
ce li se cerea nu era. de fapt 
decît enunțarea unor cunoș
tințe la care îi obliga meseria 
și nu cine știe ce efort supli
mentar de memorie sau price
pere !).

Iar de aici, de la acest prim 
refuz de a răspunde neplătit 
sau plătit sub prețul pretins

pentru o asemenea participa
re, lucrurile merg mai departe, 
mentalitatea se consolidează 
prin extindere in sfera muncii 
propriu-zise. Adepții ei con
diționează rămînerea în între
prindere numai de cifra înscri
să pe ștatu! de plată, iar în 
clipa cînd descoperă o propu
nere mai avantajoasă — chiar 
dacă e vorba de o diferență de 
retribuție ridicolă — își iau 
zborul. O fac senini, fără să se 
împiedice nici o clipă de gîn- 
dul la consecințele pe care le 
implică o asemenea „plimbare" 
prin întreprinderi, o fac, fără 
să reflecteze vreun moment 
dacă migrația lor nu prejudi
ciază. infinit mai substanțial, 
pulsul normal al muncii.

Sigur că inabilitatea, 
mulul de stimulare, în ____
unor acțiuni care nu o presu
pun obligatoriu pe cea 
rială este doar una dintre ex
plicațiile mentalității cunoscu
tă îndeobște sub numele de 
mercantilism. Pentru alte cau
ze, care conduc în ultimă in
stanță spre aceeași penibilă 
formă de negoț cu demnitatea 
apelăm la sprijinul dumnea
voastră, al cititorilor, invitîn- 
du-vă să colaborăm în găsirea 
unor soluții 
eficace pentru 
mai grabnică a 
tați de subsol.

giste- 
sfera

mate-

de „tratament" 
lichidarea cit 

acestei mentali

SOFIA SCORȚARU

di, a spus simplu : 
„Mă duc eu“. Și s-a 
dus. Chiar a doua 
zi, unul din cei mai 
buni și apreciați 
strungari, categoria 
cea mai de sus, a 
început să lucreze 
acolo la depozit, la 
tablă, 
mult 
muncă 
cum ar putea crede 
cineva, d cot la cot 
cu ceilalți, cu neca- 
lificații. Trei luni 
a durat toată po
vestea. După aceea 
secretarul s-a întors, 
normal, la secția 
lui, la strungărie. 
In urmă acea să 
rămlnă însă o reali
zare deosebită: 
„Cei de la tablă", 
nu mai constituiau 
o problemă.

Intîmplarea rela
tată/, în alți termeni 
firește, de chiar e- 
roul ei nu constitu
ie poate un fapt 
deosebit. Dar la 
urma urmei nu asu
pra faptului ca ata
re mi-am propus să 
stărui. Ceea ce aș 
crea să constituie 
subiectul acestor 
rînduri este reacția 
de surprindere, de 
mirare pe care au 
avut-o cîțiva dintre 
partidpanții la ma
sa rotundă, ți ei. tot 
secretari U.T.C., în 
fața unui amănunt 
pe care eroul în- 
timplării îl comuni
case fără vreo sub
liniere aparte și ab
solut involuntar. A- 
mănuntul că în cele 
trei lunȘ cit se ofe
rise să lucreze ca 
necalificat tînărul 
strungar pierduse la 
salariu o sumă des
tul de frumoasă. 
Fiind vorba de in
teresul întreprinde
rii se putea găsi, e- 
vident, o soluție, 
dar tînărul fusese 
cel care refuzase. 
La tablă se lucra în 
acord pe echipă și 
el nu croise să ac
cepte o remunera
ție mai mare decît 
a celorlalți lingă 
care se oferise să 
muncească un timp.

Cum, ai făcut 
chestia asta ?!

Cu cîteva minute 
mai înainte vorbise
ră și ei atit de fru
mos despre înalta 
conștiință, despre 
spiritul de dăruire, 
dar, iată, puși în 
fața unui fapt con
cret, real, petrecut

în chiar preajma 
lor, nu le venea 
parcă să creadă. Iar 
întrebarea nedelica
tă a celui oare 
conducea discu
ția : „dumneavoas
tră n-ați fi procedat 
la fel ?“ intîmpina- 
tă de asemenea cu 
surprindere avea să 
fie ți mai revela
toare. Cîțiva dintre 
cei ale căror pledoa
rii pentru conștiin
ță, pentru atitudine 
înaintată mi se pă
ruseră demne de re
ținut, în fața unei 
astfel de întrebări 
abia de putuseră 
ingăima: depinde 1 

Involuntar, am 
trecut atunci în re
vistă întreaga discu
ție. Reținusem, din 
apelul pe care cițiva 
participanți îl făcu
seră la realitățile 
cu care se confrun
tă organizațiile lor, 
dificultățile efortu
lui de a combate 
mentalitatea unor 
tineri care pun îna
inte de toate inte
resul personal, a u- 
nor tineri care trec 
ușor de la o uzină 
la alta, sau, mai 
grav, își schimbă 
profesia doar pentru 
că într-alt loc se 
cîștigă mai bine. 
N-aș fi îndrăznit 
nici atunci nici a- 
cum să spun că e 
ușor să modifici 
concepția unui om, 
fie el și tînăr, care 
condiționează dăru
irea pentru colectiv 
de dobindirea unor 
plusuri materiale. 
Dar m-am întrebat 
atunci la masa a- 
ceea rotundă ți mă 
întreb ți. acum : nu 
cumva tînărul în 
fața cpruia pledăm 
pentru înalta con
știință ne citește în 
privire răspunsul pe 
care sîntem în sta
re să-l dăm noi în
șine la întrebarea : 
tu cum ai proceda ? 
Sînt sigur că așa se 
întîmplă. Iată moti
vul pentru care e de 
dorit să fim tot
deauna pregătiți 
pentru o astfel de 
întrebare. Pentru 
un răspuns ca cel 
pe care secretarul 
U.T.C. l-a rostit 
atit de simplu: mă 
duc eu.

NICOLAE 
ABSENTE

mionul în care erau 
peste cap strivindu-i. Vinovatul 
principal, ni se dovedea cu ar
gumente severe — șoferul in
structor, și el tînăr, și el grav 
accidentat, găsind totuși puterea 
să mărturisească că-i pare rău 
că au murit atiția tineri, atunci, 
și au fost răniți atiția tineri, 
atunci, tineri care-i fuseseră e- 
levi, desigur și el răspundea de 
viața lor din clipa cind ieșise cu 
mașina defectă pe furiș din 
curtea școli și pînă în clipa cînd 
i-ar fi adus înapoi în curtea 
școlii. Am văzut apoi, cu toate 
că rostul emisiunii era doar în 
treacăt acela de a pune în dis
cuție un caz de iresponsabilitate 
și de etică a profesiunii, came
rele de spital în care zăceau ti
nerii răniți, cu aparatele acelea

CRONICA I V

complicate de respirat Ia căpă- 
tîiul patului, cu fețele acoperite 
de mari bandaje ; am văzut apoi 
și curtea școlii în care sute de 
tineri elevi în ale șoferiei erau 
adunați în careu și se lăsau fil
mați cu o expresie ciudată de 
mulțumire... Și-n vremea asta e- 
misiunea „Ritm, tinerețe, dans" 
difuza senină sceneta „Lola" de 
Constantin Banu, realizatorul de 
neuitat al stupidei pelicule „Hai
na de piele" ; în acea vreme, în 
acea sîmbătă după-amiaza, că
țeaua Lola era scoasă la momen
tul potrivit de sub măsuța de 
bar, aducînd pacea între derbe
deul fără servici și iubita lui 
fără servici, care trecuse prin 
spaima ca „o săptămîna întreagă 
să umble balonată cu reproșuri" 
etc., etc. Și tot in aceeași vreme 
un interpret durduliu de muzică 
ușoară ciuta mulțumit într-un 
decor de stinghii : „Așa sînt ti
nerii, surîd culorilor din mers..." 

Și-n vremea aceea, dar de a- 
cum luni seara, se flecărea des
pre aventură cu aerul că, dacă 
stăm bine să chibzuim, abia cu 
prilejul „Romantic-ciubului" s-a 
lămurit cum e normal și folosi
tor și exemplar să arate aven
turile tinereții. Iar joi seara, 
după atitea încăpățînate imagini . 
idilico-satirice despre tineri, care 
mî-au lăsat din nou gustul amar 
al unei convenții căreia nu este 
cazul să-i scormonesc începutu
rile în acest colț de pagină, ci 
doar să-i consemnez persistența 
și să mă mir cuviincios, joi sea-

ra, așadar, ar fi trebuit să vină 
ora adevărurilor rostite deschis 
și pînă la capăt, ca intre tineri, 
cum s-ar putea nădăjdui, cum 
s-a și mai întimplat citeodată. 
Dar după ce timpul nefavorabil 
a împiedicat în ultima clipă o 
transmisiune în direct de la Clu
bul tineretului din Pitești, s-a 
pus repede un filmuleț făcut la 
Brăila de un reporter la care nu 
știu încă unde începe sfiiciunea 
și unde se termină desăvîrșita 
nepricepere. Filmul, ciuntit pînă 
Ia dimensiunile unei pilule mo
ralizatoare cu efect imediat, pu
nea față în față un tînăr munci
tor de la Combinatul de fibre 
artificiale cu colegi de-ai lui de 
generație aleși pe sprinceană. 
Motivul discuției : tînărul mun
citor salvase de curind Combi
natul de la pierderea citorva mi
lioane de lei riseîndu-și viața. 
„Am fost anunțat să Intervin 

’ pentru îndepărtarea avariei1', de
clară Iliescu Haralambie din e- 
chipa de intervenții a Combina
tului, și reporterul simte imbol
dul nestăpinit să dea o turnură 
eroică întimplării, și Întreabă 
curios : „Ți-a fost teamă ? Ce-ai 
gîndit atunci ?“, și de aici încolo 
se poate bănui că nimic n-a mai 
salvat discuția de tonul săltăreț 
al plăpindei sincerități ajunsă 
sub lumina fericită a reflectoa
relor.

Acesta a fost programul pen
tru tineret al săptămînii trecute. 
Orice om de bună credință nu 
poate să nu observe îngrijorat 
o superficială adeziune la reali
tate, ca și cum un copleșitor, și 
de multe ori jenant, sentiment 
al responsabilității oprește apro
pierea de lumea tinerilor la dis
tanța prevăzătoare de unde re
proșurile, ca și laudele, riscă bo
gat să nu modifice nimic altceva 
decît cantitatea dezinteresului 
reciproc. Cum totul insă se des
fășoară sub iluzia sinceră a dia
logului cu consecințe minunate 
și liniștitoare, mă văd obligat să 
remarc, cel puțin în privința 
realizatorilor programului pen
tru tineret, plăcerea conversației 
în fel și chip, oricind și oriunde. 
Plăcere egalată cred doar de o 
alta, de astă dată secretă, aceea 
a nădejdii că tinerii telespecta
tori pricep că de fiecare dată, 
luni, joi și sîmbătă este totuși 
vorba despre ei, despre viața 

mereu, ca Intr-un 
tele-top, NANI, 

tineri telespecta-

lor, mereu, 
cintec din 
NANI, Iubiți 
tori, săptămîna viitoare vă aș
teptăm la o nouă și nevinovată 
conversație.

CONSTANTIN STOICIU
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Alături de oamenii satului, pe vreme bună sau rea
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chirnogi— Laude meritate după
o activitate rodnică

Nimic deosebit pe plariorma 
Chiajna — o bază unde 
se sortează cartofi. Sp.r.em 
nimic deosebit pentru că s-a 
lucrat cu elevi și studenți ți 
ieri și alaltăieri; de fapt, mul
te zile, vin aici, în două stjliin- 
buri, 400 de elevi și studenți. 
Au venit și azi, duminică, ca 
într-o zi obișnuită de lucru. în 
condiții ceva mai grele, insă, 
căci ploaia — o ploaie deasă 
și insistentă, vroia să-i alunge 
de la muncă. Dar ea n-a putut 
stăvili hărnicia. I-am găsit pe 
studenții de la I.M.F. (Medici
nă generală) cu peste 2:. s- 
stomatologia cu 70. Erau pro
zeliți la treabă de la orele .. 1; 
însoțeau — la modul cor.ere., 
lucrînd, — 25 cadre didactice, 
în frunte cu decanul, cur.cs- 
cutul profesor medic. Mar.r. 
Voiculescu și secretarul comi
tetului de partid, Ludovic 
Păun. Făceau front de lucru 
comun cu studenții, — nu lip
sit de voie bună, chiar dacă 
ploua, chiar dacă era frig și 
cartofii erau uzi — și elevi;. 
120 de la Grupul școlar 
U.M.B. și Școala generală 163. 
Ne pare extrem de rău că. din 
cauza ploii, aparatul fotore
porterului nostru a ratat o 
imagine de aici, de la muncă : 
tinerii elevi și studenți, cu das
călii lîngă ei, curățind și sor
tind tonele de cartofi sosite 
aici prin munca altor colegi și 
a celorlalți tineri angrenați in 
aceste zile în bătălia recoltei.

Ne-am aflat acolo la orele 
10,30. Bilanțul muncii arăta 60 
tone de cartofi sortați în trei 
ore și mai urmau tonele de 
pînă la ora 13. Nimeni nu se 
plînge, nimeni nu se dă de o 
parte de la treabă. Nimeni nu 
vrea să fie citat în mod deose
bit. „E duminică, sîntein ti
neri — spunea o studentă — 
ne-ar fi plăcut să ne odihnim 
și să ne distrăm, să mergem la 
un film, dar cine nu înțelege 
că a fi aci, în această toamnă 
grea, a fi utecist înseamnă a 
pune efectiv mina la asigura
rea hranei pentru țară, pentru 
noi !“ Părerea este unanimă. 
Și unanimă este și lauda pri
vind organizarea muncii. Ma
șinile au fost prezente la timp 
și în număr suficient să-i 
transporte Pe tineri la lucru ; 
în pauză, I.M.F.-ul a adus ceai 
cald, servindu-i și pe elevi.

Se muncește. Cornel Lăcătu- 
șiu, șeful sectorului tineret 
muncitoresc al Comitetului 
U.T.C. din sectorul 7, prezent

— Pfaui sau nu, noi lucrăm. Trebuie să lu
crăm. pentru că uscâtorul are regim de „foc con
tinuu*. Azi. pînă la orele două, sîntem noi, echipa 
Checrghe Horgoș. apoi vine Ion Banu cu băieții 
Iul Sistem impărțiți în cinci echipe și deservim 
uscâtcrul 24 de ore din zi 11 studenți în echipă.

— Și nu vă vine greu, Gheorghe Horgoș ?
— Plinea e mai gustoasă cînd tu însuți parti

cipi la frămîntarea ei...
N-am insistat asupra răspunsului, dar am în

țeles sensul vorbelor lui, văzînd cît de atent 
urmăreau nivelul boabelor din buncăre, tempe
ratura și încordarea sub greutatea sacilor trans
portați cale de cîteva zeci de metri. 55 dintre ei, 
studenții de la Facultatea de economie agrară, 
din cadrul Institutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu“-București au asigurat uscarea a 3 360 de 
tone soia și a 1680 tone de porumb. Și tot ei 
au participat la descărcarea a mai bine de o 
treime din producția depozitată în magaziile 
treprinderii agricole de stat. Iar ceilalți 36 
studenți — nu o dată ajutați și de colegii 
aflați în schimburile libere, de la uscător, au 
coltat 1140 tone de sfeclă, au fasonat-o și 
încărcat-o în remorci.

— Au lucrat tot atît de bine ca și lucrătorii 
permanenți, aprecia tovarășul Ion Oancea, direc
torul întreprinderii, activitatea studenților. De

în- 
de 
lor 
re- 
au

f xră S-

ceia pe care r.u nu
me. conducerea dar 
întregul colectiv îi a- 
preciază. Lenjeria de 
pat este neschimbată 
de o lună de zile (și 
in magazia unității se 
afli cîteva sute de 
cearceafuri); studen
ții dorm în camere 
neincălzite. televizo
rul, tocurile de șah 
j» biblioteca se află 
încuiate, iar retribu
ția — deși se promi
sese — s-a realizat in 
regie și nu la normă, 
student» fiind astfel 
frustrați de citeca sute 
de lei fiecare. De ce? 
O întrebare care tre
buie să determine o 
intervenție energică a 
factorilor responsabili 
eu munca patriotică 
a studenților. Ar fi 
binevenită.

TELEORMAN — Un
al viitorilor

La Academia de Studii Economice, stiTdenții 
au răspuns întotdeauna cu cinste imperativelor 
campaniei agricole, obținînd pe merit aprecieri 
pozitive din partea beneficiarilor. Mai mult, zi
lele trecute, chemarea Consiliului U.A.S. din 
institut de a răspunde la solicitările unor între
prinderi agricole de stat din județul Teleorman 
a mobilizat un număr aproape dubiu de studenți 
față de necesar.

Majoritatea voluntarilor care s-au înscris în 
brigăzile ce muncesc în aceste zile pe tarlalele 
I.A.S.-urilor din Alexandria, Roșiorii de Vede, 
Tumu-Măgurele, Toporu și Dobrotești sînt acti
viști de asociație cu multă experiență în campa
nia agricolă. Cei peste 300 de studenți s-au or
ganizat în brigăzi independente de salariații în
treprinderilor agricole și consemnăm cu satisfac
ție faptul că la I.A.S. Alexandria, aceste brigăzi 
au fost date drept exemplu de conștiinciozitate și 
seriozitate în muncă de către conducerea între
prinderii.

La I.A.S.-Glina aportul studențesc a fost, de 
asemenea, bine apreciat, munca brigadierilor 
fiind facilitată și de ajutorul întreprinderii care a 
asigurat cizme, un flux corespunzător coșurilor 
pentru legume sau seceri necesare pentru tăiatul

Fotografiile :
GHEORGHE CUCU 
și ORESTE PLECAN Noaptea, Ic lumina farurilor...

SE SEAMANA CU
(Urmare din pag. I) 

care gospodarii ogoarelor o vor 
cel puțin tot atzt de bună ca și în 
acest an.

Cooperatorii din Nana au ra
portat — primii din județ — 
inrbejfrea recoltatului la po
rumb. 1100 de hectare cultivate 
cu o producție de 5900 de ki
lograme la hectar. Inginerul A- 
lexandru Savu. președintele coo
perative:. aprecia sîmbătă noap
tea. pe la orele 11 — cînd 1-arrt 
intilnit în dmp, lingă tractoriștii 
care lucrau — că din suprafața 
repartizată griului mai au de 
semănat vreo 90 de hectare. 
Treabă pentru zece ore pline. Și 
in noaptea aceasta, cea de-a pa
tra consecutivă, semănătorile își 
continuau drumul lor în suvei
că. Pentru duminică la prinz era 
în pregătire momentul de cin
stire a evenimentului. Cei din 
Frumușani ajunseseră și ei la 70 
la sută din suprafața planificată 
griului. Și se lucra continuu — 
doar cu pauzele impuse de apro-

vizionarea cu semințe a semănă
torilor — deși trecuseră ore 
bune de la apusul soarelui. Iar 
la Gîrbovi, acolo unde în vară 
bilanțul a cuprins producția de 
5190 de kilograme de grîu la 
hectar, aflăm că zece semănători 
și douăzeci de discuri au conti
nuat să lucreze și după începe
rea burniței. Dumitru Ioniță, 
Marin Tatu, Nicolae Ivan, Nico- 
lae Dinu. Mihai Ștefan, Petre 
Neacșu. Titi Frățilă, Ion Avră- 
miță, Ion Constantin și ceilalți 
nu s-au oprit decît spre ziuă 
pentru că „dacă s-a putut lucra, 
nu era cazul să se oprească". în 
aceste condiții au reușit să se
mene 23 de hectare cu grîu și 
să pregătească alte 72.

Licurici în noapte... Așa par 
să fie tractoarele cuprinse în a- 
ceste zile în marea bătălie a se
mănatului la grîu. E de-ajuns să 
ieși din sat și le observi după 
mișcarea luminițelor, după zum
zetul motoarelor. Pe oameni îi 
ghicești pe podul din spate al

fapt, lor le-am asigurat regimul de lucru al sala- 
riaților permanenți. Iar acum, după 37 de zile 
de activitate în întreprinderea noastră îmi permit 
să apreciez ca foarte bună comportarea lor, spre 
lauda cadrelor didactice, a organizației U.T.C. și 
a asociației studențești care le-au sădit în con
știință respectul față de muncă.

...Ieri, odată cu ziua, au plecat acolo unde a- 
proape 150 de tone de porumb rămăsese cules și 
netransportat. Era o acțiune de excepție dictată 
de ploaia care a început peste noapte. Cu salo
petele peste hainele groase,' cu ceaiul fierbinte în 
termose, cu pelerine și cu cizme au coborît în 
porumbiște unde au rămas pînă la amiază. An 
încărcat tot porumbul recoltat. 30 de drumuri 
au efectuat camioanele, cel de-al 31-lea aducîn- 
du-i pe ei, pe studenții Gheorghe Stoian, Adrian 
Ionescu, Florea Iordan, Ion Stana, Ion Voicu, 
Rodica Burzea, Gherghina Pop, Doina Pană, 
Martin Lorencz și pe cadrele didactice, confe
rențiarul Nicolae Pomohoci și asistentul Dumitru 
Ene care lucraseră fără menajamente șapte ore și 
jumătate. O baie bună, o masă consistentă și 
după aceea vizionarea programului la televizor 
și dans. E, totuși duminică !

GH. BRAD

frumos bilanț

economiști
cocenilor. Aici normele au fost îndeplinite și de
pășite chiar și în zilele în care condițiile meteo
rologice nu au fost favorabile muncilor agricole. 
Cîteva nume de fruntași în actuala campanie de 
muncă patriotică ne-au fost recomandate, nu 
numai de conducerile întreprinderilor agricole, 
ci și de conducerea institutului și Consiliul U.A.S. 
din A.S.E. : Silvian Ionescu și M. Negrea (anul 
III-comerț exterior), Wilhelm Binder (șef de co
misie A.S. pe facultate, cu o mențiune în plus 
pentru modul în care a mobilizat pe toți studen
ții Facultății de comerț exterior la muncă patrio
tică), Cornel Petroșanu (anul II-contabilitate), 
Drosu Tănărache (anul III-contabilitate), Mihaela 
Mirea (anul III-comerț exterior) și Roxana Rusu 
(anul II-comerț exterior). De asemenea, pentru 
faptul cum au îndrumat și organizat brigăzile de 
muncă patriotică au fost evidențiați asistenții 
Stan Sorin, Petre Șandru și Dan Safran. Sînt doar 
cîteva nume din entuziastul contingent de tineri 
universitari, studenți și cadre didactice, de la 
Academia de Studii Economice, care se află acum 
în primele rînduri în efortul general pentru în
cheierea campaniei agricole.

C. STANCULESCU

TOATE FORȚELE
%

fierbinte. „Pînă-n ziuă apropiem 
20 de hectare semănate", este de 
părere șeful fermei, inginerul 
Viorel Brad. Nu-i vedem fața, 
discutăm într-o negură de smoa
lă, dar felul în care ne spune, 
hotărîrea cu care rostește fiecare- 
cuvînt ne face să-l credem că nu 
exagerează. De fapt, în toată 
unitatea se lucrează cu maximă 
răspundere și dăruire. Se avan
sează cu 250 de hectare semă
nate în 24 de ore — cu 40 la 
sută mai mult decît anul trecut. 
Iar cuvîntul de ordine este : cel 
mai tîrziu la 2 noiembrie semă
natul să fie încheiat.

Urgentarea semănatului este, 
de altfel, hotărîrea generală. 
Fiind campania lor, mecanizato
rii sînt figura centrală în efortul 
ce se depune în aceste zile. In- 
vingînd ploaia și vîntul, frigul și 
umiditatea din sol ei dau o bă 
tălie eroică pentru așezarea —1 
brazdă, operativ și în cele 
bune condiții, a semințeloi, 
grîu și orz.

semănătorilor pentru că farurile 
bat la marcator și la baza tubu
rilor ce dirijează semințele. Doar 
acolo este important să se ob
serve totul. Privită de sus, in
cinta îndiguită a I.A.S. Chirnogi 
pare ca un fragment de cer în 
serile, sesine : aproape două sute 
de tractoare, cu farurile aprinse 
ară, discuie și seamănă ; 24 de
combine „Gloria" recoltează la 
soia. La ferma 4 „Vad", oprim 
lingă un grup de trei semănători. 
Mecanizatorii și cei care le de- 
seivesc sînt uteciști. Numele lor : 
Gheorghe Ivașcu, Ion Crimțescu, 
Niculina Borovină, Ioana Toa- 
der, Maria Fleșem, Maria și Ște
fana Vlaiciu, Elena Măcelaru. Se 
semănau ultimele hectare cu orz. 
Mai erau de semănat 60. Și 
fuseseră 800... Oamenii îmbrăcați 
cu cojoace ; remorcile cu sacii 
conținînd sămînța erau în capă
tul solii, un atelier mobil aducea 
mîncare caldă, iar mecanicul 
de întreținere Dobre Dicu se în
grijea ca ceaiul să fie mereu
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ZîtEi
PRIMIRE

LA CC. AL P.C.R.
Sîmbătă, 21 octombrie, tova

rășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația organizațiilor de tineret 
ale mișcărilor de eliberare na
țională din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde, alcătuită din to
varășii Antonio Jose Condesse, 
membru al Comitetului. Central 
al Mișcării Populare pentru E- 
liberarea Angolei (M.P.L.A.), 
Armando Panguene, membru 
al Comitetului Central al Fron
tului de Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO), Nunes Correia 
'Adelino, membru al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau șj Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.). care a 
efectuat o vizită in țara noas
tră Delegația a fost însoțită de 
N’ Diongue Babacar, reprezen
tant al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat (F.M.T.D.)

La primire a iuat parte to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească de cal
dă prietenie.

In perioada 15—22 octom
brie a.c., o delegație a Confe
derației Sindicatelor din Tur
cia, condusă de Seyfi Demir- 
soi, președinte, a făcut o vi
zită în țara noastră la invita
ția Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

Convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej cu președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Mihai Dalea, cu alți 
membri ai conducerii U.G.S.R., 
desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie și respect reciproc, 
s-au referit la preocupările pe 
plan intern ale celor două or
ganizații, la relațiile bilatera
le dintre Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România și 
Confederația Sindicatelor din 
Turcia, precum și la unele 
probleme actuale ale mișcării 
sindicale internaționale. Tot
odată, au fost evidențiate pre
misele favorabile existente, 
dorința comună a celor două 
părți de a extinde, intensifica 
și diversifica legăturile de 
prietenie și colaborare dintre 
organizațiile sindicale din cele 
două țări, în interesul popoa
relor român și turc, al păcii 
și securității în Europa.

Duminică a sosit în Capita
lă, pentru a vizita Tîrgul in
ternational — București 1972, 
o delegație economică din 
Republica Democrată Germa
nă, condusă de Horst Solie, 
ministrul comerțului exte
rior.

(Agerpres)

CRONICA
U.T.C.

Sîmbătă a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Tirana o 
delegație a U.T.C., condusă de 
tov. Ion Popescu, secretar a] 
C.C. a! U.T.C., care va lua 

ițiarte la lucrările Congresu
lui Uniunii Tineretului Mun
cii din Albania. La plecare, 
pe aeroportul internațional 
București-Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C.. de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

VIZITA DELEGAȚIEI ORGANIZAȚIILOR DE TINERET 
ALI MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE NAȚIONALĂ 

DIN ANGOLA. MOZAMBIC. GOINEEA BISSAU 
SI INSULELE CAPOLUI VERDE

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația organizațiilor 
de tineret ale mișcărilor de eli
berare națională din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau și In
sulele Capului Verde a fost pri
mită simbătă dimineața de către 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului. Cu această ocazie s-a 
realizat un larg schimb de pă
reri privind dezvoltarea și întă
rirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Uniunea Tine
retului Comunist și organizațiile 
de tineret ale mișcărilor de eli
berare -națională din Africa, în
tărirea solidarității cu lupta ti
neretului și popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru li
bertate, independență națională 
și progres social.

în aceeași zi, la Casa Ziariști
lor a avut loc o conferință de 
presă la care au luat parte, re
prezentanți ai principalelor zia
re centrale, ale Agerpres, radiou
lui și televiziunii, redactori ai 
presei de tineret, precum și re
prezentanți ai unor agenții de 
presă și ziare din străinătate, a- 
creditați la București. Reprezen
tanții organizațiilor de tineret 
ale mișcărilor de eliberare au 
făcut o ex.^inere asupra stadiu
lui actual al luptei de eliberare 
in Angola. Mozambic. Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de, după care au răspuns la în
trebări.

După amiază, delegația a par
ticipat la un miting ce solidari
tate cu lupta de eliberare națio
nală a popoarelor și tineretului 
din coloniile portugheze, organi
zat la Casa de cultură a studen
ților din București. Au fost pre- 
zenți un număr mare de tineri 
muncitori, elevi, studer.ți din în
treprinderile, școlile și facultățile 
bucureștene. studenți străini care 
învață în Capitala patriei noas
tre.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Ion Sa.su. președintele 
Consiliului. Uniunii asociațiilor 
studențești din Centrul universi
tar București, a luat apoi cu- 
vintul tovarășa Silvia Ere, secre
tar al C.C. al U.T£_ care, ta 
numele Comitetului Central al 
t vr ri _ ? Tineretului Coonznxst, a! 
întregului tineret român. a 
transmis tineretului și popoare
lor cin Angola, Mozambic. Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, mesajul de solidaritate 
internationalists al tinerei gene
rații din Republica Socialistă 
România, sincere felicitări pen
tru strâluc.tele victorii obținute 
in lupta împotriva dominației 
colonialismului portughez, pen
tru dezvoltare liberă și indepen
dență. pentru progres social. 
Animată de puternice sentimente 
internaționaliste. România intre- 
ține și dezvoltă relații de priete
nie cu un număr mare de state 
de pe diferitele continente, pe 
baza luptei comune împotriva 
imperialismului. neocolonialis
mului. pentru pace, democrație 
și progres. In acest context, 
vorbitoarea și-a exprimat satis
facția față de evoluția ascenden
tă a relațiilor de prietenie și 
solidaritate cu tinerele state in
dependente din Africa, precum 
și cu mișcările de eliberare na
țională din Angola. Mozambic. 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde. Vizita efectuată, in 
acest ar., in mai multe țâri afri
cane de către o delegație de par
tid și- de stat condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R.. moment de o 
deosebită importanță in politica 
externă a României, manifestare 
strălucită a politicii internațio
naliste a țării noastre de solida
ritate activă cu statele care au 
scuturat jugul dominației colo
niale, cu mișcările de eliberare

națională, s-a Înscris In cadrul 
larg al activității multilatera.- 
desfășurate de partidul © statui 
nostru ta direcția promovării în
țelegerii si cooperării internațio
nale. a întăririi unității âe ac
țiune a frontului antiimperialist. 
a tuturor forțelor progresiste f. 
revoluționare aie eocuxnporare.- 
mân. tovarășa Silvia Die a con
damnat pol: nea de dominat e a

mar-.festărue poiiheți de dictat, 
forță P de amenințare <m forța, 
cetind respectarea dreptului sa
cru al popoarelor dm Angela 
MczaraNc. Gntaeea-lKaeMi *t 
Insulele Capota: Verde de a trăi 
ta libertate s independentă, de 
a hotărî ele insele asupra desti
nelor lor. fără nici un amestec 
străin.

In numele tineretului studios 
din centrul urniers.tar București, 
a vorbit Nicolae Dare. de la In- 
ctitatsl de petrol, gxae șt geolo
gie. care a transmis .'eptejei.tan- 
țuor arșanzxatnjcr de tmeret ale 
trufcănlar de eLberare «arer t:.â 
din țările Africii sestimecieie de 
solidaritate ale tineretului bocu- 
reștear. cu lupta neînfricată, pen
tru eliberare, desfășurată sub 
conducerea M.P.LJL. FRELIMO 
șt P.AJ.G.C. îmi exprim satis
facția. — a spus vorbitorul — că 
fac parte din rinăurile unui 
popor care, iubind libertatea, știe 
să o aprecieze și ii ajută și pe 
alții pentru a se bucura din plin 
ce roadele ei. In mijlocul nos
tru, alături de noi, in băncile in 
care invâțăm și pătrundem tai
nele științei, trăiesc, învață și se 
pregătesc fiii Angolei, Mozambi- 
cului. Guineei-Bissau, Vietnamu
lui, ai tuturor continentelor. Sint 
prietenii noștri, colegii noștri și 
ii prețuim pentru inteligența și 
strălucirea minții lor, pentru cu
rajul cu care părinții lor, ei în
șiși. au înfruntat sau înfruntă 
forțele negre ale războiului, pe 
dușmanii progresului și ai liber
tății popoarelor. Din partea stu
denților străini care invață in 
centrul universitar București au 
luat cuvir.tul doctorandul THAN 
DINH TRUC, vicepreședinte al 
Asociației studenților vietnamezi 
din România, și Jewel Canisius 
Kufandada. președintele Asocia
ție: studenților africani din Ro
mânia. care au reliefat hotărirea 
popoarelor africane de a conti
nua lupta, prin toate mijloacele, 
împotriva forțelor imperialiste si 
colonialiste. în lupta lor dreaptă 
popoarele din coloniile portu
gheze se biruie pe simpatia și 
sprijinul popoarelor cin întrea
ga lume. Vorbitorii și-au expri

mat convingerea că mișcările de 
euberare națională din Africa 
vor învinge, iar popoarele aces
tor țâri is. vor făuri o viată li
beră f independentă, pe măsura 
aspirațiilor lor. în numele dele- 
gape organizațiilor de tineret 
ale mișcărilor de eliberare na
lt octală din Angola. Mozambic, 
G-cmeea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde a vorbit Nunes Correia 
Adelino, membru al Partidului 
Afv a-an ai Independenței din 
Gcmeep-Bissau șt Insulele Ca- 
polui Verde (PAIGO. care a ex
primat calde mulțumiri pentru 
sprijinul multilateral acordat de
porul Și guvernul Românie5 lup
tei popoarelor africane pentru 
independentă. libertate rațională 
și progres social. subliniind că 
această solidaritate constituie o 
prețîoasâ încurajare pentru miș- 
carea <5e eliberare națională a

Din partea Federației Mon
diale a T neretuta: Democrat a 
hmt rarrt-.ttil NTJtengtr* Babacar.

PLECAREA* DELEGAȚIEI
Duminică dimineața a părăs i 

Capitala delegația organizațiilor 
de tineret ale mișcărilor de elibe
rare națională din Angola. Mo
zambic, Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, care, la invi
tația Comitetului Central al

PONTICA 72
în cadrul acțiunilor dedicate 

celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii, la Constanța a în
ceput duminică o amplă mani
festare științifică și cultural-ar- 
tistică, care se desfășoară sub 
denumirea simbolică „Dialog 
cultural cu viața — Pontica, 72". 
La festivitatea de deschidere a 
vorbit tovarășul Vasile Vilcu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Constanța.

Aflată la a doua ediție, „Pon
tica 72“ a debutat cu premiera 
piesei „Io, Mircea Voivod" de 
Dan Târchilă. în prima zi, la 
Institutul pedagogic de trei ani 
din Constanța a avut loc o în- 

ros tineretului din, țara noastră 
F- a relevat spiritul de solidari
tate al tineretului român cu lup
ta dreaptă a popoarelor din co
loniile portugheze.

La sfirșitul mitingului a fost 
adoptată o moțiune de solidari
tate a tineretului și studenților 
din țara noastră cu lupta tine
retului și popoarelor din Angola, 
Mozambic. Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde.

Ca simbol al prieteniei dintre 
Uniunea Tineretului Comunist și 
organizațiile mișcărilor de elibe
rare din Angola. Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, membrilor delegației 
ii s-au laminat drapelul U.T.C., 
pe care se aCa Înscris mesajul 
de solidaritate al tineretului ro
mân cu lupta tinerilor și popoa
relor din coloniile portugheze din 
Africa. La rîndul lor, membrii 
delegației au oferit Uniunii Ti
neretului Comunist drapelele or
ganizațiilor pe care le repre
zintă.

GH. SPFJNTEROIU

Uniunii Tineretului Comunist, a 
întreprins o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspe
ții au fost conduși de tov. V. Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai U.T.C.

tilnire a studenților cu scriitori 
localnici și invitați din țară pe 
tema „Literatura contemporană și 
problematica vieții spirituale a 
tinerei generații".

Pentru zilele următoare, „Pon
tica ’72“ programează în locali
tăți din cuprinsul județului o 
suită de acțiuni științifice și cul- 
tural-artistice, spectacole artis
tice, recitaluri literar-muzicale, 
simpozioane, expoziții, comu
nicări științifice, întilniri cu oa
meni de știință, cultură și artă 
— culminînd, duminică 29 oc
tombrie, cu un spectacol de gală.

(Agerpres)

Festivalul 
cintecului 
ostășesc 
ACORD FINAL

Concertul transmis în direct 
ien după-amiază de televiziunea 
români a constituit ultima mani
festare din cadrul amplului pro
gram cultural-artistic al primei 
ediții a Festivalului cintecului 
ostășesc „Te apăr și te cint, pa
tria mea'. Cu numai două zile in 
urmă avusese loc ultima serie de 
spectacole din cadrul concursu
lui. juriului ți spectatorilor pre- 
zenti fundu-le prezentate cânte
cele selecționate in categoria 
„muzică ușoară" cu tematică os- 
tâfeascâ. A fost, de fapt, o seară 
a muzicii de divertisment, melo
diile interpretate depășind cadrul 
a ceea ce se înțelege de obicei 
prin muzică ușoară. Beneficiind 
de prezențe unor cunoscuți inter- 
preti — Md.aela Mihai. Mihai 
C ■ riantinescu. Cornel Constan- 
'■niu. Maria Diaconescu, Stela 
Enache. Veronica Ione seu, Ana 
Petria, Ion Bogza etc. — specta
colul s-a bucurat de un succes 
deosebit. Au încântat, fiind înde
lung aplaudate, cântecele : „Scri
soare către mama' — muzica de 
Temistocle Popa, versuri de Mir
cea Block; „Plutim pe apele al
bastre' — muzica de Florin Co

PREMIILE ACORDATE
„Marele premiu al Festivalului", 

cintecului „Nava noasrr4-l Româ
nia". Muzica de Ion Chirescu, ar
tist al poporului, pe versuri de 
Jean Gheliuc.

CtNTECE PATRIOTICE s Pre
miul I. cintecului ..Marșul vânăto
rilor de munte". Muzica de Ludo- 
tie Paceag. pe versuri de locote- 
nent-colonelul Traîan Reu. Pre
miul TI, cintecului „Oaste română". 
Muzica Gheorehe Bazavan, oe 
versuri de Ion Socol. Premiul UI, 
piese: „Marșul infanteriștilor1. Mu
zica de locotenent-eolonelul Ser
giu Ercrnia, pe versuri de Nicolae 
Tăutu. Premiul special al Uniunii 
Compozitorilor, cintecului „Drape
lul țării". Muzica de Filaret Barbu, 
pe versuri de Eugen Frunză. Pre
miul special al C.C. al U.T.C., 
cântecului ..De strail patriei". 
Muzica de Henry Mălineanu. ne 
versuri de Hary Negrin. Mențiuni, 
cinteeelor : „Pentru onor înainte". 
Munca de V o-el Doboș, maestru 
emerit al artei, pe versuri de Jean 
Gr.eiîuc șl „Ostașul r. arma". 
Mutica de Cornel Arion, pe ver
suri de locotenent-eolonelul A- 
driăn Mierlușcă.

MARȘURI OSTĂȘEȘTI : Pre
miul I, marșului „Douăzeci de 
milioane". Muzica de Mircea 
Alexe, pe versuri de Mircea Ra
dina. Premiul II, marșului „Mult 
se leagănă cel vînt“. Muzica de 
Mlrcea Bădulescu, pe versuri de 
ton Țîrlea. Premiul special al 
Centrului de îndrumare a creației 
populare și mișcării artistice de 
masă, marșului „Au venit recruți 
aseară". Muzica de lacob Ciortea, 
pe versuri de Lucian Chelaru. 
Premiul III, marșului „Frunzuliță 
verde fragă". Muzica de Dumitru 
D. Botez, maestru emerit al artei, 
pe versuri de Crișân Constanti- 
nescu. Premiul special al Ministe
rului de Interne, marșului „Să 
trăiești ostaș". Muzica și versurile 
de Achlm Stoia. Mențiuni, marșu
rilor „Drapelul". Muzica șl versu
rile de Theodor Bratu, șl „Flamuri 
și soare". Muzica de Florentin 
Delmar, pe versuri de Jean 
Gheliuc.

MUZICA UȘOARA : Premiul I, 
cintecului „Iubirea mea : pămîn- 
tul românesc". Muzica de Florin 
Bogardo, pe versuri de Nicolae 
Tăutu. Premiul n, cintecului „Un 
țărm de liniște". Muzica de Vasile 

mișel, versuri de Nicolae Tăutu; 
„Iubirea mea : pământul româ
nesc' — muzica Florin Bogardo, 
versuri Nicolae Tăutu; „Inimi 
înflăcărate" — muzica George 
Grigoriu, versuri de Angel Grigo
riu fi Romeo Iorgulescu. Și enu
merarea ar putea încă continua. 
Ceea ce este sigur este faptul că 
multe, foarte multe dintre piese
le prezentate, vor deveni șlagă
re iubite și gustate de marele 
public.

După cum tot atîtde sigur este 
faptul că, acest festival, prin lar
ga participare, prin tematica a- 
bordată, prin ținuta fi realizarea 
artistică a liniei melodice fi tex
telor puse în circuitul muzical, 
se constituie în toată plenitudi
nea sa drept un eveniment artis
tic remarcabil, cu un reviriment 
tonic în promovarea cintecului 
patriotic, a marșului ostășesc, a 
muzicii de estradă cu aceeași te
matică. O inițiativă de bun au
gur pe care o dorim continuată. 
O inițiativă pe care o dorim mo
del altora similare.

AL. DOBRBy

Vasilache-jr., pe versuri de Flavla 
•Buref. Premiul in, cintecului 
„Bun venit". Muzica de Adalbert 
Winckler, pe versuri de Constan
tin Cîrjan. Premiul special al 
Secției U.T.C. din Consiliul politic 
superior, cintecului „Inimi înflă
cărate". Muzica de George Grigo
riu, pe versuri de Angel Grigoriu 
și Romeo Iorgulescu. Mențiuni, 
cinteeelor „Scrisoare către mama". 
Muzica de Temistocle Popa, pe 
versuri de Mlrcea Block șl 
„Doar un an șl patru luni". Mu
zica de Edmond Deda, pe versuri 
de Hary Negrin.

(Urmare din pag. I)

Teribilismul

ligate la cap șl la coadă ți pretinde că muzele îl adoră dez
lănțuit.

Filozoful teribilist îți caută silogismele cu pudoare ți meti
culozitate de bijutier. Are cultul coerenței, dar nu-l pasio
nează adevărul. Dacă două idei ce decurg corect una din 
alta pot să șocheze, atunci formula este gata și altceva nu 
mai interesează. începe sarabanda ideilor și confuzia pros
peră. Pelteaua fiiozofardă solicită dreptul la recunoaștere. 
Descalificată, pentru fraudă la competență, ea protestează și 
acuză cu atac la pretinse dogme.

Celălalt teribilist, cel etic, descinde direct din „împărăția" 
> liberului arbitru. Crede că misiunea lui este de a distruge 

normele și regulile. Virtuțile morale îi apar ca arhaisme, ca 
anacronisme. Știe ce nu vrea, dar nu știe exact ce vrea. 
Antipatiei sale față de valorile morale ii asociază comporta
mente tipice pentru rolul victimei.

Teribiliști sint destui. Ei mișună printre oamenii serioși cu 
un fel de fudulie de cocoș. Stîrnesc ilaritate, aproape totdea
una. Sint insă, in jurul lor, și destui gură-cască apatici, ama
tori de mimetisme, care pot prolifera teribilismul.

Treaba aceasta este cea care mă pune pe gînduri.
După cum mă pune pe gînduri ușurința cu care unii dau 

curs, la tipar, slovei teribiliste. Pe aceste planuri, lucrurile 
pot deveni mult mai serioase. Să le tratăm ca atare, altfel 
vom face un rabat dureros la cultură și paguba va fi mare.

„TOAMNA 
MUSCELEANĂ“

Cea de a treia ediție a amplei 
acțiuni cultural-artistice de masă 
„Toamna musceleană", reunește 
la Cimpulung-Muscel, între 22 
și 29 octombrie a.c. o serie de 
manifestări, tachinate celei de a 
XXV-a aniversări a Republicii, 
în sălile noului club al uzinei 
„ARO“, Ia cluburile cooperației 
meșteșugărești, I.M.C., la Liceul 
„Dinicu Golescu" și Liceul pe- 
dagogic, societățile culturale ar- 
geșene își dau concursul la rea
lizarea unor programe dt mal 
interesante. Reținem lntilnirile 
cu o serie de personalități poli
tice (ciclul „Virtuți scumpe ar
geșenilor"), simpozioanele „Ma
terialismul istoric și cercetarea 
sociologică a relațiilor sociale", 
„Coordonate ale învățămîntului 
românesc în lumina documente
lor Conferinței Naționale a 
P.C.R.". o sesiune de comunicări 
științifice „Ce așteaptă viitorul 
de la medicină", expuneri pri
vind tradițiile meșteșugărești în 
zona Muscelului, activitatea de 
marketing, mașinile de calcul 
cibernetic și utilizarea lor în 
viitor, deschiderea expoziției 
„Roadele iscusinței și hărniciei 
muscelene". Tot cu acest prilej, 
universitatea populară a orașu
lui își deschide cursurile cu 
tema : „Mihai Viteazul și ideea 
unirii", iar elevii Liceului peda
gogic vor constitui societatea 
cultural-științifică și artistică. 
Poeții argeșeni se vor întîlni, 
de asemenea, cu cititorii, iar la 
Nămăești actori ai Teatrului 
„Al Davila" și membri al cena
clului literar din Cîmpulung or
ganizează un recital de poezie 
„George Topîrceanu". Nu lip
sesc de pe afiș nici spectacole!” 
muzical-coregrafice, tradiționalul 
„Carnaval al tineretului".

V. R.

COLOCVIU
In zilele de 21 ți 22 octombrie 

a avut loo la Baia Mare Coloc
viul național de mecanica fluide
lor organizat de Societatea de 
științe matematice din Republica 
Socialistă România în colaborare 
cu filiala Baia Mare a acestei 
organizații. Colocviu] a reunit 
academicieni, cadre didactice 
universitare și din învățămîntul 
politehnic, cercetători din institu
tele din București, Cluj, Iași, 
Craiova, Constanța, Pitești și. 
Baia Mare. Au fost1 prezentate 
circa 20 de comunicări avînd ca 
teme probleme ale dinamicii 
fluidelor, fizicii plasmei, cit și 
ale cercetării de fizică teoretică 
și aplicată.

■ ă

noile mo-sosit toamna și

REȚINEȚI:
însemnînau-vă în agenda dv. adresele ma

gazinelor care desfac articole pentru sezonul 
rece faceți o economie importantă de timp.

Magazinul „Saturn" din str. Lipscani nr. 36 
și

Magazinul „Merinos" din Calea Victoriei nr. 
26 desfac stofe din lînă fină și terom.

— Țesături din lînă și mătase găsiți la : 
Magazinele „Caleidoscop" din bd. Magheru

1—3 ; Calea Victoriei nr. 31 ; „Someșana
— Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 7 și „Argeșana" 

din str. Băcani nr. 3
înțesaturi din bumbac și lenjerie fină de pat 
K la :
BFgazinul „Trusoul" din str. Lipscani nr. 36 B.

TOAMNA 197
— Galanterie, tricotaje, confecții pentru băr
bați și femei, stofe, raglane etc. la maga

zinele :
„Favorit" din Drumul Taberei

Ș<
„Vulturul de mare" din str. Bârăției nr. 31 

odată cu ea... 
dele de încălțăminte

Faceți o economie importantă de timp no- 
tîndu-vă în agenda dv. adresele magazine
lor care desfac încălțămintea pentru sezonul 

rece

„Flexibil" — Șoseaua Mihai Bravu nr
Și

„Comod" — Calea Griviței 423 
desfac încălțăminte pentru bărbați, femei și 

copii
„Cerbul", Calea Griviței 163 — încălțăminte 

pentru bărbați și femei
„Căprioara" din str. Lipscani nr. 78 

încălțăminte pentru copii
„Mocasin" Bd. Gh. Gheorghiu-Dei nr. 19— 

încălțăminte pentru bărbați
Str. Șelari nr. 4 — încălțăminte pentru femei 
Str. Șelari nr. 6 și 9 — încălțăminte pentru 

bărbați

Au sosit modele noi de costume din TEROM 
pentru bărbați, pardesie din TEROM pentru 
adulți și copii, rochii din diftină pentru femei 
și fete, pantaloni din TEROM pentru bărbați

lată, adresele magazinelor de unde se pot 
cumpăra articole de confecții pentru sezonul 

de toamnă : 

— Magazinul „Familia" din str. Lipscani nr.
55 desface confecții pentru aduîți și copii

— Magazinul „Elegant" din Bd. N. Bălcescu
nr. 17 — confecții pentru adulți

— Magazinul „Modern" Bd. Gh. Gheorghiu-
Dej nr. 8 — confecții pentru adulți

— Magazinul „Felix" din str. 30 Decembrie ' 
nr. 22 vă oferă confecții pentru adulți

— Magazinul „Julieta" Bd. Gh. Gheorghiu-
Dej nr. 1 —confecții pentru femei

Sa.su
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a » Ecouri

tineretului"

A înscris Carsman (min. 28). 
La tineret — rezerve : PE

TROLUL—FARUL 2—0.

„U"

Au marcat: Ghergheli 
(min. 6), Pcscaru (min. 22) și 
Balint (min. 47) pentru bra
șoveni, și Roșu (min. 65) pen
tru argeșeni.

ordine :
Domlde

8).

„Scînteii

s.U.T.A.
CĂU : 
4—1 (4—0)

Au marcat. în 
Broșovschi (min. 2).
(min. 6), Petescu (min. 
Pojonl (min. 28) și Dembrov- 
schl (min. 90 din lovitură de 
la 11 m).

Au marcat: Beldeanu
80), Pușcaș (mln. 70).

La tineret — rezerve : 
C.S.M.—A.S.A. 1—0.

ATLETISM

S3

PE ECHIPE
DERBIUL CAMPIONATULUI

I

TIMIȘ VASILIU

10 CANDIDATE
LA RETROGRADARE ?

BASCHET

la 100 și 200 m cu 10,7 și 21.4 ; 
Carol Corbu la triplusalt 16.35 ; 
Ion Găsitu la marș 43 : 49.0 și 
Elena Vintilă la lungime 6.26. 
Din intilnirea metaiurgiștilor am 
reținut doar pe Mariana Goth 
la 200 m cu 24 .5 și Maria Lincă 
la 800 m cu 2 : 11,0.

Ultima etapă a aceste: compe
tiții va avea loc la sfirșirul 
acestei săptămini.

STEAGUL ROȘU
F.C. Argeș :

PETROLUL—FARUL 
0—1 (0—0)

C.F.R. CLUJ
CLUJ :
2—1 (0—0)

Au marcat, în ordine : Mun- 
leanu (min. 62), Cojocaru (mln. 
71 din lovitură de 
Adam (min. 90).

tineret — 
CLUJ—C.F.R. :

UNIV. CRAIOVA — 
JIUL :
4—1 (1—1)

Au marcat în ordine: 
Rosznai (min 5). Oblemenco 
(mln. .78), Ivan (min. 52). 
Oblemenco (mln. M). Velea 
(min. 87).

La tineret — rezerve : LSiV. 
CRAIOVA—JIUL : »—O.

C.S.M. REȘIȚA - 
A.S.A. TG. MURES 
2—0 (0—0)

STEAUA —SPORTUL 
STUDENȚESC : 
4_] (4—0)

Au înscris : lordănescu (mi
nutele 2, 7, 17), Năstase (mln. 
43) pentru Steaua, Tănăsescu 
(mln. 89) pentru studentl.

viști le-au obțfaut în acest an. 
îr. a doua intilnire atletică din 

București, atleții de la Metalul— 
București au reușit o dublă vic
torie in dauna reprezentativelor 
județelor Cluj și Timișoara. care 
alături de atleții clubului Rapid 
iși fac acum griji In ceea ce pri
vește desemnarea echipe: care 
va retrograda fa acest an in di
vizia _B".

Dmtre rezultatele teregirtrate 
am retfam eiteva mai deosebite : 
Argentina Menis la disc 6tl6m ; 
Șerban loan la faălțmse 2-15 m ; 
victoriile 1st Gbeorghe Dclgberu

HANDBAL

ETAPA Șl... LIDERUL
CLASAMENT

fi

S

— OM;

DfViZIA B

A D-A

• 1
1 î
3 1
î 2
2 •
1 >
2 1

a? ownx

Steagul roșu — o echipă constantă, rtjene- 
titate de metronom și eu o .regătire — far. fa 
special — foarte bună care stă ia temei-a tata 
sale. Echipa din Brașov aa se peegi’^țte r*--1- 
adversari slabi și petemid i ea se preglfașee 
serios, sobru, responsabC pentru meri. S rev_- 
tatele se văd : din 8 meciuri a cfatigat 4. ■ raaS- 
zat 2 draw-uri și a suferit două fafrl ■
marcat 12 goluri și a orimit dear— 2! Ua taeer 
bravo jucătorilor și a-tren:rdt: Freca !

Un derbi bueureștean de tradiție, 
ambițiilor și rivalităților, faeheîat eu cu rezul
tat just, de egalitate. Disccta • fast cmacaâeă 
și arțăgoasă, a facintat pe cei c -ea 45 OM de 
spectatori. Un echilibru au avut pfrâ ri 
rioadele de dominare si pericukariafte 
diștii mai vioi și incisivi fa prima repri 
namoviștii au atacat mai mult fa parcea a dpua 
a meciului. Ne-au plăcut „șarjele* M Mata 
rescu, efortul, precizia si caparitatea de erga- 
nizare a apărări: feroviare, a lut Boc. Atent», 
selecționeri !

Replica excelentă a attărărif faar Dar. fa 1 
frunte cu Antonescu, proaspăt chemat te • 
național. Un corint de laudă șt penîtw fatat j 
coautor de seamă al instalări. Fzmln: pe „tfaM 
treaptă a clasansent

Jocul de ieri al echipei de pe ~a ~zl tar£ 
vine să aureoleze « serie de evofațs fafa» «te 
constănțer.ilor fa deplasare, o cooceptae ăe jrac 
care merită numai aprecieri iandatrie. Să *-■— 
răm că marinari: vor evnfa* te ta te « 
viitoare.

Forma excelentă a portarilor 
care au apărat f?rmta*bt- fa 
aproape impracticabil. Lapc-ța ș 
nu i-au împiedicat nici pe jocAtorfi de «tap «ă 
ofere publicului un spectacol dmaMe, o ta 
cleștare titanică, o dispută de orgcLc. Cit ie 
departe sintem — ir. sens pozitiv — de *sMN 
înțeles al noțiunii de „derbi local* ’ iată pestrz 
ce ambele echipe merită felicitări, laobe toaca 
fiindu-1 rezervate lui Mihai Adas, arest exce
lent produs al fotbaîuini clstesa—

AJfiA. *X. M

& cjlm.

FIM VITOA ît

Prezentarea etapei :
V. CÂBULEA, 
O. PĂUN

RUGBI

In ultimele zile am primit alte numeroase icrison care wrs 
aderența inițiativei „Poate deveni tenisul un sport 4e mată r 
la un număr tot mai mare de tineri, dorința și hotar -ea >e- m o 
traduce în viață obiectivele ce și le propune această c~-~e 
vederea realizării unei mișcări de masă, practicarea te- s- -

Am mai selecționat eiteva din aceste scrisori sense ex ra- 
siune și interes.
UN MECI DEMONSTRATIV LA... URZICES

Referitor Ia acțiunea „Scînteii 
tineretului", „Poate deveni te
nisul un sport de masă ?“ și 
la articolul secretarului general 
al Federației române de tenis, 
tov. AI. Lăzărescu, vă aducem 
la cunoștință următoarele :

în luna mai 1972 mai mulți 
tineri ai Șantierului Urzieeni — 
din întreprinderea de Construc
ții Agrozootehnice București, 
unii pasionați jucători de tenis, 
alții dornici să învețe tainele a- 
cestui frumos sport, din proprie 
Inițiativă, au - început construc
ția, prin muncă patriotică, a 
unui teren de tenis. Acțiunea 
aceasta, sprijinită de organi
zația U.T.C., sindicat și con
ducerea șantierului, a fost în
cununată de succes, astfel, că 
zilele acestea s-a reușit a se 
se inaugura terenul nostru de 
tenis. Inaugurarea oficiala 
fi vrut noi s-o facem cu 
meci demonstrativ la care 
participe Ion Tiriac sau 
Năstase. Ne-am închipuit 
vor fi bucuroși probabil

am 
un 
să 

Ilie 
că 
să

participe la o astfel de fes".'- 
ta te. Dindu-r.e seama că Brest 
mari sportivi sfat foarte occ- 
pați. am renunțat Tctvs. am 
fi bucuroși dacă ea ajutorul 
d v. am putea orfMta m 
meci, de exemplu, fame nod 
campion al țării. V. Marea și 
Ion Sântei aici, la noi. pe bol 
nostru teren. S-a- tace o fru
moasă propagandă tenis:Mu
lată, acum, eiteva «otazăe 
despre realizarea noastră: te
renul are suprafața dm beton 
și este vopsit cu vopsea verde, 
tușat bineînțeles cu vopsea 
albă. Are dimensiuni regula
mentare de competiție și este 
amplasat într-o zonă cu multă 
verdeață.

Adresa noastră este : I.C. Az 
București, Șantierul Urzieeni 
str. Vinători nr. 1 Urzieeni — 
Ilfov.

Referitor la promisiunea fă
cută în ziarul „Scinteia tinere
tului" din 12 oct. 1972 de Fede
rația română de tenis — prin

la acțiunea

prafațâ. Deocamdată. Insă, stu
denții din Regie au pierdut și 
meciul din a doua etapă. 54—73 
cu LC.H.F.

Surprinzătoare ni s-a părut 
victoria obținută de „U“ Ti
mișoara la Constanța, In fața 
Farului, mai ales prin proporția 
scorului : 89-54 !! Se confirmă 
promisiunile studenților 
pe Bega. care se anunțau 
de fapte mari înainte 
perea campionatului.

Academia Militară, 
b-jeureșteană. proaspăt 
vată, a avut ghinionul 
r.-ĂSCâ in serie pe Steaua și Di
namo, In fața cărora a cedat 
la scor (ieri. 46—82 cu Dinamo). 
Sperăm, totuși, că foarte tinâra 
echipă condusă de D. Lecca iși 
va reveni fa etapele următoare. 
Ir. sfirsri. Steaua a trecut ușor 
st de Pelitehaica Cluj (81—55), 
in ciuda jorului curajos, prac
ticat, ca de obicei, de oaspeți.

comun: ploaia

de

de 
gata 

lr.ce-

o altă 
promo- 

să intil-

?. OVTO1U

S-A RELUAT
CAMPIONATUL

bm-CM Kstalor e- 
efafae — fctr-un spi
rit de d-vfaA sper- 
22 >—arte. Bc= arf*- 
faajză M ÎNF-riesu. 
A dusa partidă pro- 
r~<—ttă 4eri fa Ca- 
tvtaiă. djtpctată oe 
-nactczl Olimcia, 
•—e D-namo st Ști- 
•sta Petroseni. s-a 

nfaat nedeeis : 
O—OL

Simbătă, fa parti
da dintre Steaua — 
lidera campionatului 
— și revelația aceș
ti: sezon. Vulcan,
militarii au reușit o 
victorie mai grea 
decit arată scorul, 
16—6, trebufadu-ie 
aproape 40 de minu
te ca rț d*>*fară o

apărare bine pusă la 
nonet, ca apoi In re
priza a II-a, ataeind 
in forță să reușească 
trei încercări spec- 
lenăo: e. Este inex- 
olfaabi! de ce 
Steaua, care dispune 
de un lot valoros, 
bine pregătit fizic, 
■tacă așa de econo
mico*. Pretențiile 
față de lider sfat 
mult mai mari, iar 
spectatorii sint dor
nici de spectacol. 
Corect arbitrajul lui 
R. Chiriac.

Alte rezultate: 
Farul—Univ. Timi
șoara 0—3 : Politeh
nica Iași—Sportul 
Studențesc 7—7; 
Precizia—C.S.M. Si
biu 4—4 ; Rulmentul 
Blrlad—C.S.M. 
ceava 14—6.

GABRIEL 
FLOREA

Su-

MERIDIAN .
a SUCCEPUL POLO1ȘT1LOR 

ROMÂNI LA LONDRA
Ecr-nețe T-SJCA. Moscova și 
Imm» București s-au calificat 

peatn grupele semifinale ale 
„Cupei campionilor europeni" 
.1 polo pe apă. Îr. turneul de Ia 
Loidra, echipa Dinamo Bucu
rești a reușit un rezultat va- 
Irros 5—5 cu formația sovietică. 
Alte rezultate : T.S.K.A. Mos
cova — Duisburg 10—3 : Dinamo 
București — Polytechnik Lon
dra 3—3 : Duisburg — Poly- 
technik Londra 4—3. Tragerea 
la sorți a semifinalelor va avea 
loc astăzi la Atena.
• NASTASE ȘI SMITH ÎN

VINȘI LA BARCELONA
Finala probei de simplu băr

bați din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Spa
niei. care se desfășoară la Bar
celona. se va disputa Intre ce
hoslovacul Jan Kodes și spa
niolul Manuel Orantes. în semi
finale. Kodes l-a învins cu 
9-7, 6-4, 6-1 pe românul Ilie
Năstase, iar Orantes a dispus 
cu 9-7, 7-9, 7-5, 6-1 de ameri
canul Stan Smith.

Campionatele internaționale 
de tenis ale Spaniei, întrerupte 
din cauza ploii, au fost reluate 
la Barcelona cu meciuri pentru 
probele de dublu bărbați, sim
plu bărbați și simplu femei. în 
semifinalele probei de dublu

bărbați Ilie Năstase și McMillan 
au învins cu 6—3, 4—6, 6—2
cuplul spaniol Gimeno-Munoz. 
S-a calificat, de asemenea, pen
tru finală perechea Orantes, 
Gisbert (Spania), care a între
cut cu 6—4, 6—4 cuplul Pattison, 
Parun.

• MECIURI IN C.M. 
DE FOTBAL

Disputat la Berna în prezența 
57 000 de spectatori, meciula 

dintre echipele elveției și Italiei 
contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa a 2-a europeană), s-a 
terminat cu un scor alb (0—0). 
Jocul a fost de bună factură 
tehnică mai ales în prima re
priză, notează corespondentul 
agenției France Presse, dar apă
rările s-au dovedit de netrecut. 
Unul dintre cei mai buni jucă
tori de pe teren a fost portarul 
elvețian Prosper:. Acesta a sal
vat un gol gata făcut în minutul 
86, la un șut tras de la 6 metri 
de Riva. Italienii au înscris un 
gol în minutul 19, prin China- 
glia, dar arbitrul vest-german 
Kurt Tschentcher a anulat golul 
pe motiv de ofsaid.

• Australianul John New
combe și americanul Marty 
Riessen îșî vor disputa finala 
probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de 
tenis de Ia Vancouver.• e • • •

O ADRESĂ ...OFICIALĂ
CAu» zixrul „Scinteia tineretului*

Conducerea feolii Împreună cu organizația U.T.C. din școală de- 
riirim prin prezenta că ne afiliem la acțiunea inițiată de „Scinteia 
tineretului- tn ce privește stimularea mișcării de tenis de clmp din 
12*3 noastră.Menționăm ci avem teren normal bituminizat și saU de «port cu 

heț oe eare adaptlndu-le, Ie putem folosi și pentru tenis. Ru
vim a ne sprijini trimițindu-ne materialele necesare promise de Fe
derație. Antrenorii echipei de tenis a școlii sint profesorii de edu- 
rarie fizie-i Pândele Nicolae și Teodoru CorneBu.

Prof. ST. BAHNARIU, 
director,

Liceul „Cuza Vodă* Huși 
Prof. I. BAB1I.

^îndrumător V.T.C., jud. Vaslui

POATE DEVENI TENISUL
UN SPORT DE MASĂ?"

Privesc și urmăresc cu mult 
interes acțiunea inițiată de zia
rul „Scinteia tineretului" și de 
aceea m-am gărbit să vă scriu.

Anul trecut s-a construit, cu 
ajutorul elevilor din liceul nos
tru, un teren de sport cu bitum 
Este dotat cu ustensilele nece
sare pentru handbal, volei,

baschet și mini-fotbal. 
în vacanță s-a amenajat, 

în cadrul suprafeței lui. și 
teren de tenis de cîmp. Dar, 
s-a putut desfășura o activitate
mulțumitoare c -i lipsa elemen
telor de bază : rachete, mingi 
și plasă. S-a folosit drept plasă 
cea de volei, sau una mai ve-

tui
un 
nu

și 
ele 
cel 
A-

che a unui elev. Rachete 
mingi, cine avea, venea cu 
și juca, lucru destul de rar, 
mult o dată pe săptămină. 
fiind de acțiunea ziarului —
am discutat cu un număr mai 
mare de uteciști și am ajuns 
la concluzia că ajutorul dum
neavoastră și al Federației de 
tenis este binevenit. De aceea, 
cu această scrisoare, v-am fă
cut cunoscut un prim teren de

tenis. Dacă și ceea ee am dori 
noi s-ar împlini, ar fi mai mult 
decit frumos.

Sperînd că vom primi ajuto
rul necesar — mă refer la ra
chetele și mingile promise de 
Federație — țin să vă mulțu
mesc pentru bunăvoință.

COKULEAC AUREL, 
secretar, Liceul Otelul Roșu, 

județul Caraș-Severin

Duminică, campionatul repu
blican de handbal a programat, 
in Capitală, eiteva partide inte
resante, atît la fete cit și la bă
ieți.

Pe stadionul din str. dr. Stai- 
covic: fetele de la Progresul și 
Voința Odorhei și-au apărat 
șansele pe un teren transformat 
în bazin de înot, finalul dînd 
clștig de cauză gazdelor cu 8—5. 
A fost o partidă de luptă și, 
pentru curajul, și dirzenia cu 
care și-au disputat șansele, me
rită felicitări, deopotrivă, am
bele echipe.

Vremea le-a inspirat organi
zatorilor partidei masculine 
Universitatea București-Inde- 
pendența Sibiu transferarea ei 
de pe „Tineretului" la „Voința" 
ur.de terenul asfaltat a contri
buit la ameliorarea, Intr-o oa
recare măsură, a condițiilor de 
joc. A fost o idee bună dar sin
gulară. Meciul a avut trei as
pecte diferite. în prima parte 
inițiativa a aparținut sibienilor, 
aceștia conducing „din plecare" 
cu 2—0. Studenții revin, apoi, 
mai organizat în atac, și cu ac
țiuni derutante, rapide, reușesc 
să egaleze luînd, apoi, conduce- 
rea cu un scor care s-a do
vedit suficient pentru apropie- 
rea victoriei (8—3 la pauză).

în partea a doua a jocului, 
ambeie echipe acționează pripit, 
dar această „tactică" se pare că 
convine oaspeților pentru că 
reușesc să înscrie de cinci ori, 
fa timp ce adversarii lor numai 
de două ori, ajungîndu-se, în fi
nal. la scorul de 10—8 în favoa
rea bucurestenilor.

S. UNGUREANU

VOLEI

neconcludente
Întrucît în luna noiembrie ur

mează să întreprindă un turneu 
în R. P. Chineză și să participe 
la Turneul echipelor campioane 
de la Leipzig, voleibaliștii de la 
Dinamo au' susținut cu două 
jocuri mai mult, adică șase par
tide, pe care le-au cîștigat deta
șat. însă, este de semnalat că 
adversarele au opus o slabă re
zistență echipei campioane din 
Ștefan cel Mare. Ieri, dinamo- 
viștii au întrecut cu 3—0 pe Po
litehnica Galați. De asemenea, 
campioana la fete, Rapid a cîș
tigat cele patru jocuri susținute 
de la inaugurarea campionatu
lui. în etapa de ieri, voleiba
listele din Giulești au întîlnit 
echipa Dinamo, cu un lot înti
nerit, care a reușit doar în pri
mele două seturi să echilibreze 
jocul superior al feroviarelor. în 
final, RaDid a cîștigat cu 3—1 
(13,—12,5,10). Cu un rezultat sur
priză s-a încheiat meciul dintre 
formațiile feminine Medicina 
București și Universitatea Timi
șoara. După un joc viu disputat, 
studentele din Timișoara âu cîș
tigat cu 3—2. Steaua a obținut o 
nouă victorie, întrecînd Electra 
București cu 3—1, iar I.E.F.S. 
(masculin) a întrecut cu același 
scor Progresul București.

Alte rezultate, masculin : Ra
pid—Tractorul Brașov 2—3, Uni
versitatea Craiova—Viitorul 'Ba
cău 3—1, „U“ Cluj—Voința Arad 
3—0 ; feminin : Universitatea 
București—Penicilina Iași 0—3, 
Farul—Constructorul București 
0—3. C.S.M. Sibiu—I.E.F.S. 1—3 
și „U“ Cluj—Ceahlăul Piatra 
Neamț 3—1.

6 TERENURI PE ISLAZUL 
COMUNEI

„...Să știți că noi cei de la Col
ceag, constituiți în organizații 
U.T.C., elevi de la clasele a 
VIII-a și a IX-a am făcut un 
teren de tenis pe izlazul comu
nei. Acum, pe izlaz sint șase 
terenuri de tenis dintre care 
unul are marcaj de cărămidă 
văruită și plasă. Restul sînt 
marcate prin șănțulețe și cu o 
sfoară la mijloc în loc de plasă, 
îndrăznim să solicităm federa
ției, pe această cale, materialele 
pe care le-a promis în „Scinteia 
tineretului" : rachetele și min
gile de tenis. Ne sînt de mare 
trebuință".

în numele colegilor mei, 
SOARE I. NICOLAE, 

elev, Școala generală Colceag, 
jud. Prahova

Stimate tovarășe AI. Lăză- 
rescu, secretarul Federației 
române de tenis,
Mă alătur și eu cererii făcute 
de elevii mei, aceea de a pri
mi rachete de tenis și mingi. 
Ei au acum doar „rachete" 
din seînduri.

Prof. MIHAI NEGRE

M. LERESCU

NOTA REDACȚIEI

cursu- 
tenis 

și de- 
ultima 
într-un 
trimise

• Cei care participă fa 
concursul nostru cu premii 
sini rugați să păstreze toate 
cupoanele cu lecțiile 
Iui nostru practic de 
datorat iui Ion țiriac 
abia, la sfirșit, după 
lecție, să Ie expedieze 
plic, pe toate. Altfel,
cite unul, sau mai multe, e 
greu de ținut evidența lor.

• Celor care ne-au scris 
intrebindu-ne cum pot să-ți 
asigure 
in care publicăm capitolele 
cursului 
sfat pe 
este să-ți facă un abona
ment ia „Scinteia tineretu
lui".

• Pe mulți ii interesează 
modalitățile de construire a 
unui teren de tenis, dimen
siunile acestuia ți natura su
prafețelor. li anunțăm pe cei 
interesați că zilele următoa
re vom publica un aseme
nea documentar precum ți 
schița unui teren de tenis cu 
toate detaliile de rigoare.

Ț

numerele ziarului

de tenis, singurul 
care li-l putem da

ur.de


evenimente prezentate

de comentatorii noștri de peste hotare
solidarității

Puternicul răsunet al 
Sâptămînii internațio
nale de solidaritate cu 
popoarele Indochinei

r
siuni, ca intr-o planetă a giganților. în unul 
din cele mai mari porturi ale lumii este fi
resc să intilnim și una din cele mai mari 
ecluze, care poate ojunge în numai 15 mi
nute la nivelul mării, purtind între laturile 
ei un vas de 80 000 tone. Imi amintesc de 
o altă construcție gigant, văzută ieri la 
Ronquieres, un plan înclinat care înlocuiește 
sistemul de ecluze printr-o simplă tracțiune 
cu cablu și mi se pare din nou firească ală- 
turarea simbolico dintre ecluza imensă din 
•'□ța ochilor si ceialclt procedeu, care de 
fapt o înlătură, simplificînd operațiile de 
transportare a vaselor.

CLĂDIREA BURSEI. Mai curînd un sim
plu patrulater susținut de piloni, care a 
fost multă vreme lăsat descoperit pentru ca, 
cu timpul, pe parcursul renovărilor, să i se 
adauge plafonul. Acum interiorul seamănă 
cu cel ai unei catedrale, întunecos, plin de 
ecouri, însă cabinetele diverselor firme co
merciale așezate de jur împrejur îi dez
văluie adevărata destinație. Abia într-o 
sală mai mică, alături, descoperim niște 
grupuri de oameni și zgomotele specifice 
spectacolului capricios al bursei. Dar totul 
pare un joc in miniatură, un fel de distrac
ție a oamenilor mari. Aproape că nici nu-ți 
vine să crezi că Anversul a fost cîndva, în 
urmă cu trei secole, centrul financiar al 
Europei, însă adevărul acesta este, iar ora
șul păstrează și astăzi atributele unui pu
ternic centru comercial.

cat pentru afirmarea drepturilor 
lor sacre, imprescriptibile. S-a 
dovedit de-a lungul anilor crin- 
ceni de război și suferință că nu 
există nici o forță capabilă să 
infringă pe patrioții vietnamezi, 
cambodgieni și laoțieni. Mașina 
de război a Statelor Unite n-a 
izbutit să valorifice superioritatea 
ei tehnică. Armamentul ultra
modern, milioanele de tone de 
bombe, napalmul distrugător 
n-au putut schimba soarta mari
lor bătălii. Eroismul popoarelor 
indochineze se înscrie cu majus
cule in istoria demnității umane, 

întreaga desfășurare a eveni
mentelor din această parte a 
lumii demonstrează faptul că e- 
xistă o singură soluție posibilă și 
rațională — soluția politică a 
conflictului care insingerează In
dochina. O asemenea soluție tre
buie să pornească de la respec
tarea drepturilor suverane ale 
poporului vietnamez și ale celor
lalte popoare din Indochina. 
Propunerile R.D. Vietnam, ale 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, ca și cele ale Guvernului 
Regal de Uniune Națională din 
Cambodgia și Frontului Patriotic 
Laoțian, au un caracter construc
tiv, țin seama de realități, des
chid calea spre o reglementare 
reciproc acceptabilă. O însemnă
tate particulară o au recentele 
precizări ale G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de sud. me
nite să stimuleze convorbirile in 
vederea unei soluționări politice 
a problemei vietnameze. Opinia

Anvers
publică din tara noastră iși ex
primă speranța că tratativele 
cvadripartite de la Paris vor per
mite cit mai grabnic găsirea unei 
soluții care să răspundă intere
selor vitale ale popoarelor Indo- 
chinei, aspirațiilor de pace ale 
omenirii.

Poporul român a sprijinit lupta 
popoarelor indochineze incă din 
prima clipă a înfruntării acestora 
cu intervenționiștii imperialiști. 
România socialistă și-a manifes
tat in mod statornic, eficace 
și pe toate planurile solidarita
tea față de eroicul Vietnam, de 
celelalte popoare ale Indochinei 
care duc o luptă grea pentru li
bertate și independență, a spriji
nit propunerile constructive me
nite să faciliteze soluționarea 
politică a conflictului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Ne 
pronunțăm ca toate popoarele 
din Peninsula indochineză să fie 
lăsate să decidă singure asupra 
căilor de dezvoltare, corespunză
tor voinței și intereselor lor su
preme".

Săptămina internațională de 
solidaritate cu popoarele Indo
chinei ne-a oferit, o dată mai 
mult, posibilitatea de a da glas 
convingerii noastre profunde că 
nobila cauză a popoarelor vietna
mez. cambodgian și laoțian va fi 
încununată de o deplină și stră
lucită victorie, că năzuințele fier
binți de libertate, independentă 
și pace ale acestor popoare iși 
vor găsi implinire3.

Conflictul
yemenit

Convorbiri puncte 
cardinale

M. RAMURA
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Președintele Allende denunța

Și
Chile. Salvador Allende, a decii-

Colaborarea

„Banii

celor nouă"

uneltirile reacționare

O

nerv» topok
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Săptămina internațională de 
sprijin pentru Indochina a prile
juit pe toate» continentele o suc
cesiune de manifestări a căror 
notă comună a reprezentat-o pro
funda solidaritate cu popoarele 
din această parte a Asiei de sud- 
est confruntate cu încercările 
grele ale unui sîngeros război. A 
fost încă un prilej de a afirma 
convingerea oamenilor de bună 
credință de pretutindeni că no
bila cauză a popoarelor indochi
neze va birui, că lupta lor dreap
tă pentru apărarea ființei națio
nale, pentru dreptul la o viață 
demnă. în libertate și pace, va fi 
încununată de succes. Situația de 
pe cîmpurile de luptă din Indo
china este bogată în semnificații 
— ea demonstrează tăria invinci
bilă a popoarelor care s-au ridi-

Lucrările Conferinței la nivel 
înalt a țărilor membre ale vii
toarei Piețe comune lărgite au 
permis observatorilor înregistra
rea pozițiilor participanțijor a- 
supra problemelor înscrise pe 
agenda de lucru. Discursurile 
și comunicatele publicate relevă 
atît acceptarea unor atitudini 
comune, cit și susținerea unor 
puncte de vedere proprii, de
seori distonante, lăsînd a se în
țelege că pentru punerea pe pi
cioare a mult dezbătutei uniuni 
economice și monetare mai tre
buie așteptat. Bilanțul exact al 
conferinței urmează abia a fi 
întocmit. Deocamdată să con
semnăm că documentele prin
cipale date publicității — de- 
clarația-preambul și comuni
catul final — înregistrează mai 
ales pozițiile comune, lăsînd 
pentru lunile ce vor urma apro
pierea punctelor de vedere incă 
divergente. Declarația-preambul 
constată că în lume „se mani
festă o aspirație la destindere 
•;i la cooperare, care răspunde 
intereselor \ și dorinței arzînde 
ale tuturor popoarelor", țările 
Pieței comune lărgite fiind dor
nice ca pe baza unei uniuni eco
nomice și monetare pe care s-o 
realizeze și a îmbunătățirii ins-

tituțiilor comunității, să dezvol
te pe plan extern o largă coope
rare economică și umană. In 
privința colaborării economice 
și monetare, șefii guvernelor 
„celor nouă” au hotărît crearea 
pină la 1 aprilie 1973 a unui 
fond vest-european de colabo
rare economică a cărui adminis
trare va fi asigurată de Comi
tetul guvernatorilor băncilor 
centrale, în scopul concertării 
unor măsuri monetare și finan
ciare. In același timp, miniștrii 
de finanțe au primit mandat să 
se întîlnească de patru ori pe 
an, prima reuniune trebuind să 
aibă loc la 30 octombrie, și în 
cadrul căreia să se discute posi
bilitățile de acțiune eficace și 
realiste, pe termen scurt. împo
triva inflației ; pină Ia 30 sep
tembrie 1973 va trebui realizat 
un raport asupra creșterii re
surselor într-un viitor apropiat 
pentru trecerea la examinarea 
unei politici comune regionale ; 
de asemenea, guvernatorii băn
cilor centrale vor trebui să faci 
propuneri pină la 31 decembrie 
1973 asupra folosirii in comun a 
resurselor băncilor centrale. 
Farticipanții au mai hotărît a- 
doptarea unei atitudini cocnuue 
față de reforma sistemul-x m- 
netar occidentaL

Există însă, pe lingă acest co
municat final care iamăsua- 
chează numai panelele de ve
dere comune, păreri experneare 
individual ds șefii del:git<î>w 
prezente și care sădesc deose
biri substanțiale de pcacle de 
vedere ale participanț-lor. in a 
serie de probleme, deosebiri pe 
care cele două zile de ceovar- 
biri nu le-au putut in-ilera. 
Astfel, președintele Pompiăea

a propus crearea unui organism 
numit ..Fundația europeană pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață* și. de ase
menea, numirea unor secretari 
de stat pentru problemele euro
pene in guvernele naționale. 
Willy Brandt sublinia necesita
tea luării unor măsuri concreta 
fără intirziere de stabilire 
prețurilor deoarece — ț^n 
el — „inccetn! cammaMfi 
pinde intr-o largă măsnră dacă 
se va reuși să se 8 memieie 
creșterea ermmeniiă. depâea fo
losire a forței de m»i 1 sa sta
bilitatea rrețurifor*. Piimori! 
britanic Heatb 
rea „nori zâne 
să funcționeze 
crearea de c-im 
capabile de a E exa> 
indesuiaS dm SL 
anunțat că la 31 
prezenta p-’m ai 
riad relațiile can 
dost riale intre Placa 
S.U.V n ăa*eaâa. Aj

SUBLINIERI

Vedeta de la Pretoria
8 ci ești un moderat e o 

Mi. fu» ■<!' ■(. că ar trebui, de 
r si se așeze. fără restricții, pe 
ca să £ imediat taxat drept Ji- 

iar vru la siguranța statului", 
rac eititatist de dreapta in via- 

esâe • performanță care cere cali- 
e. ta acest domeniu, tot atit 

firme de pompe funebre 
te săaătoasă. A te număra 

Bumcecșri pretendent! la titlul 
a*r»-rasxstsu este o realizare aparte.

• x- - ■ ptlSMCte paginile
r. iar clasai ii răsună in eter cu in- 

a parariiilor atmosferici.
-na peraus Hi Pelzer să se plaseze pe 

de rara altra-rasistă ? D.e frag-dă pruncie, Petrus 
comun. După■erită

Președintele Republicii
rat simbătă. cu prilejui unei conferințe de presă, că grereie 
declanșate la instigarea forțelor politice de dreapta nn au 
izbutit să paralizeze activitatea principalelor sectoare 
vieții economice.

Eu n-am mai văzut negru si el n-a mai văzut alb I 
Desen de ST. COCIOABA

CASA LUI RUBENS. Un interior somptuos, 
ocooerit in marmură și lemn sculptat, prin 
cere încă de a intrare simți nevoia să 
-e'c- ’* vrii! picioarelor și să vorbești în 
sccpîc. Oădîrea dotează de la sfirșitul se- 
cofa-ui 16, iar pe pereți sint ogățate pre- 
taftadeai tablourile marelui om care a lu- 

z z sc_ cee eduse din călătoriile 
se e. Cc-c' - si în ctelierul lui, în care a 
petrecut zile și nopți, ne oprim cîteva clipe 
f pe terasa pe care el însuși se odihnea, 
-sebt: mereu de senzația că privirile noa

stre indhaete îl împiedică să lucreze. Jos, 
n grădina interioară, totul e verde și drept- 

_ or. vrem ți acum la plecare să mai 
c c~ _* cTănunt scăpat din explicațiile 
g- c.-ui car ne sfiim pentru că ni se pare 
câ eoefie "oastre ar deranja linia dreaptă 
o aleilor. Și totuși nu-ți poți stăpîni satis- 
•îoctfa că. și așa. in fugă, plimbarea prin 
'■or-* e in care cu trăit și au lucrat un 
*-ce~s. un Bruegel, un Dyck, îți dă prile- 
j- să faci cunoștință cu încă o 'fațetă o 
vreții orașului.

GROENPLATZ. Sau Piața primăriei. Sau, 
pur și simplu, strada. Oamenii care trec pe 
lingă tine, preocupați sau indiferenți. Ba
zarul din centrul pieții, întotdeauna aglo
merat, întotdeauna plin de cele mai nepre
văzute obiecte de vinzare. Copiii care stau 
pe bănci ți mănîncă niște gogoși cu smîn- 
tînă, calde încă. Zgomotele mașinilor pe 
lingă care treci, vocile vînzătorilor care-și 
laudă marfa, și acel du-te vino neîntrerupt 
din fața intrării unui mare magazin. Spec
tacolul străzii, de fiecare dată altul și chiar 
în același loc de la o clipă la alta inedit, 
este țel ce îți completează 
ansamblu. Este cel de al 
cardinal al vieții cotidiene 
a oricărui oraș din lume.

imaginea de 
patrulea punct 
a Anversului și

D. MATALA

NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM

Comorile din orașul piraților
Patru tineri exploratori pe urmele catastrofei naturale de la 

Port "Royal

7 Iunie 1692... O dimineață liniștită șl Însorită ca 
atitea altele in insula Jamaica, una din perlele 
Caraibilor Deodată, pămintui a Început să se cu
tremure violent. Casele se prăbușeau intr-un zgo
mot infernal la Port Royal, considerat pe atunci 
cel mai bogat si înfloritor centru maritim din acea 
zonă a lumii. Uriașe crăpături s-au despicat in sol. 
Și apoi, au venit valurile înalte de zeci de me
tri. In mai puțin de o oră. o mare parte din ceea 
ce fusese citadela și depozitul piraților lui Henry 
Morgan care operaseră pe drumurile maritime ce 
veneau din Indiile de vest, era înghițită de ape. 
Timp de 280 de ani, ruinele, bogățiile fabuloase ale 
orașului Port Royal, au rămas scufundate. In toți 
acești ani, orașul dispărut sub mare a înfierbîn- 
tat imaginația multor istorici și căutători de co
mori, dar foarte puțini dintre ei s-au consacrat 
studierii relicvelor submarine, asemenea tînărului 
cercetător american Robert Merx. De aproape un 
an el înoată zilnic în mijlocul ruinelor, sub pa
tronajul guvernului Jamaican.

Merx a început să se intereseze de orașul scu
fundat al piraților în 1SS8 cind avea numai 17 ani. 
La fel ca mulți alți tineri, citise în cărți despre 
catastrofa din 1692. Era insă conștient că ii lip
sește experiența necesară pentru a întreprinde 
cercetări amănunțite. A început să se pregătească 
cu răbdare. A participat la unele expediții mai 
ușoare de explorare a fundului mărilor în Medite- 
rana și apoi în Marea Caraibilor. S-a specializat 
în tehnica înotului subacvatic ' ~împreună cu un

Un

grup de tineri pasionați de cercetări submarine a 
traversat Atlanticul pe bordul navei „Nlna II“, 
copie a caraveleior folosite cu peste 460 de ani 
in urmă de navigatorii spanioli și portughezi. In 
aprilie 1971 a plecat in Spania unde cîteva luni de 
zile a cercetat in arhivele din Seviila toate docu
mentele legate de existența orașului Port Royal. 
In octombrie 1971 Merx a sosit la Kingston împre
ună cu soția lui, Nancy, și și-a oferit serviciile au
torităților jamaicane. Tinerii americani au fost 
sprijiniți materialicește șl, alături de doi tineri din 
Jamaica, Kenute Kelly șl Wayne Roosevel, au 
început cercetările subacvatice.

Rezultatele de pină acum sînt foarte mulțumitoa
re. Exploratorii au adus la suprafață zeci de mii 
de monezi spaniole de aur și argint datînd din anii 
1620—1690, obiecte casnice și de artizanat exce
lent conservate, statuete, amfore, obiecte de po
doabă de mare valoare artistică și chiar obiecte de 
îmbrăcăminte. Toate aceste relicve constituie in
ventarul unui viitor Muzeu al Comorilor din Port 
Royal. „Nu sineem interesați de comori pentru că 
e vorba de comori care ne-ar aprinde Imaginația 
— explica, în numele tinerilor exploratori, Robert 
Merx. Sintem interesați de relicvele pe care 
le-au lăsat oamenii într-un mare «entru uman, dis
trus în urma unei 
descifrăm realitățile 
pagină de istorie".

catastrofe naturale. Vrem să 
trecute care pot clarifica o

P. NICOARA

nume scump
„95 la sută din țară își des

fășoară activitatea” — a spus 
președintele chilian, condam- 
nînd grevele, pe care le-a a- 
preciat ca fiind „eminamente 
politice”. Demascînd uneltiri
le cercurilor reacționare, pre
ședintele a arătat că ..milioa
ne de chilieni sînt conștienți 
că aceste acțiuni sedițioase 
sînt opera unei minorități 
care caută să paralizeze acti
vitatea țării și s-o arunce în 
haos”.

In cadrul conferinței de 
presă, care s-a desfășurat la 
palatul prezidențial, președin
tele Allende a prezentat zia
riștilor fragmente de metal 
semănate pe străzile capitalei
— pentru a paraliza circula
ția autovehiculelor cu pneuri
— de către cei „care nu se 
dau înapoi de la nimic pen
tru a-și atinge țelurile”.

în încheiere, președintele 
Allende a elogiat „conștiința 
revoluționară a poporului chi
lian” și și-a exprimat încre
derea în forțele armate ale

țării. care, a spus el. 
vedit loialitatea lor față 
Constituție".

soneio-ameritana
• DECLARAȚIA SECRETARULUI D€ STAT ROGSS. • NOf TAV 

ZACȚ1I COMERCIALE INTRE UJtii $1 SULA

In context, secretar— de stat >- 
rr.ercan a subliniat eâ aceste r.ct 
relații — caracterizate. In rcod 
oficial, în comunicata; cnr- jn — 
ca o avansare pe calea mrrerr 
ței pașnice. au pe—S - 
Unite și Uniunii Scwetee sâ reali
zeze acorduri impervante !a di
recția limitării Inarmărilcr strate
gice, precum și m crreetia extm- 
derii relațiilor comemaie. Jn 
următorii ani, a spus Bogers, voea 
participa în mod regulat dife
ritele forme de tratative cu U 
nea Sovietică în domeniul lin 
rii înarmărilor strategice*.

Acordul comercial scvîeto-ame- 
rican încheiat In cursul săptămâ
nii trecute a început să Ce trans-

TASS.

■ărtariile surorii sale, Evelyne, in toată tinerețea el n-a 
etlX decit danâ-trei opusuri literare și acelea maculatură 
de amtari. Profunda sa repulsie față de slova tipărită era 
i —ița ■ ■'* insă, printr-o tandră pasiune pentru armele 
de fac. La virsta de 18 ani. plictisit să tragă doar cu alice, 
ei a eesorit cu gloanțe adevărate un tinăr de culoare din 
*~Tpi Hie~r. Motivul invocat : negru! l-a insultat. Reclama 
de „ertru al apartheidului" și relapile tatălui său, un foarte 
begat fermier, l-au propulsat brusc pe Pelzer in arena po
litică. La 2* de ani. in 1962 el era de-acum liderul așa- 
nnmnelM’ „cruci negre*, detașamente înarmate de tineri 
rasâsti. In 1MB. forurile guvernamentale l-au insărcinat cu 
organizarea „lagărelor speciale*, in care an fost inchiși 
fruntași ai mișcării anti-apartheid. In 1M3. Pelzer a fost 
numit ia postul cel mai potrivit pentru un om cu orizontul 
șâ caracterul lui : ministru al justiției regimului de la Pre
toria.

In erele there care-i râmin după o asemenea vastă „ac
tivitate de stat*, ministrul justiției de la Pretoria și-a con
fecționat și o platformă „teoretică*. Ne vom permite să ci
tăm doar două — iertați-mi expresia — „teze*. „Orice om 
de culoare care pretinde egalitate trebuie penalizat de 
două ori. O dată fiindcă o spune și o dată pentru că o gin- 
deste— Dacă as avea bomba atomică aș face repede ordine 
ta Africa*.

Săptămina trecută. Pelzer a împlinit M de ani. Ani
versarea nu putea trece neobservată. Premierul Vorster 
a șiaot să-1 elogieze pe ministrul său de justiție in parla
ment : „El este un simbol și, poate, cea mai completă ilu
strare a virtuților elitei acestei țări*. Dat fiind că aceste cu
vinte n fost rostite pe tonul cel mai serios, nu ne râm ine 
decit să constatăm că primul ministru sud-african vădește 

incontestabil talent pentru ironia insoluntară.

sinf timp Concernul petro
lier Esso a oferit 
suma extravagantă 
de o sută de milioa
ne de dolari unor a- 
genții publicitare 
pentru a găsi cel 
mai potrivit și a- 
tractiv nume comer
cial firmei sale — 
fiice Humble Oil (cu 
vechea marcă de 
benzină Humble). O 
echipă de lingviști, 
psihologi, statisti
cieni, au întreprins 
studii în 55 de limbi 
pentru a împodobi 
stațiile de benzină 
ale lui Humble și

Esso din 82 de țări 
ale lumii cu cea mai 
atracțioasă firmă. 
Rezultatele cercetă
rilor specialiștilor 
au fost puse intr-un 
computer. Din cele 
zece mii de nume 
și combinații de 
nume, au fost triate 
de mașina ciberne
tică doar trei: Enco. 
Enjai și Exxon. Enco 
a „căzut" pentru că 
un asemenea cuvînt 
sugerează în japone
ză ideea de... rablă 
Enjai a fost consi
derat o idee neferi-

cită atunci cînd s-a 
constatat că e sino
nim cu o expresie, 
care în multe limbi 
nordice înseamnă... 
ghinion. Alegerea a 
căzut, prin elimina
re, asupra lui Exxon. 
„Este — remarca 
unul din directorii 
lui Esso — un nume 
ușor de pronunțat și 
care nu înseamnă 
absolut nimic". Un 
nume cam scump — 
am adăoga noi — 
de vreme ce costă o 
sută de milioane de 
dolari.

EM. RCCAR
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ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 

rulează la Patria (orele 10; 12,45; 
15,30; 18.15; 21), Festival (orele 9; 
13,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 
20,30), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 13,15; 20,30).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA 
rulează la Lumina 
20,30), . ....... ”■
HILL

NOI 
ză la 
15.30: 
gram

FUGA E SĂNĂTOASĂ: 
ză la Sala Palatului (orele 
20,15), Favorit (orele 8,30;

~ I -Ir. a (orele 18,15; 
ULTIMUL TREN DIN GUN 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16).
TREI ȘI CIINELE ; rulea- 

Doina (orele 11,30;. 13,30; 
17,45: 20 — la ora 10 pro- 
de. desene animate)

rulea-
17,15—

10,45; 
1345:’ 15,45; 13,15; 20,30), București 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21),

ANONIMUL VENETIAN : 
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45: 
14; 16,15), Scala (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ÎMBLÎNZIREA FOCULUI — 
Gala filmului sovietic : rulează la 
Capitol (ora 20).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză la Grivita (orele 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Melodia (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

LIUBOV IAROVAIA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18; 20.15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Bucegi (orele

NEA.- 
(orele

3L-3». Flcreasca
15J8; 11:

AVENTURI LA MAREA 
GRA : ruieazâ la Unirea 
15. j«; 15).

TINTIN $1 TEMPLUL SOARE
LUI : ruleară la Tipuri Noi lo
re! e 9—20,15 in continuare).

MANIA GRANDORH : rulează 
Ia Dacia (orele 5; 11.25; 1X35: 1«; 
18.15; ».»), Mior^a (orele 5; 11,15; 
13.38; 15.45: 28; 2»J6).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Flacăra (orele 9,30; 12; 
15.15; 17.45: 20.15).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15).

LOGODNA FRUMOSULUI DRA
GON ; rulează Ia Moșilor (orele 
15.30: 17.45 ; 20).

CĂLĂREȚII : rulează Ia Drumul 
Sării (orele 15.30; 17.45: 20).

DACA E MARTI. E BELGIA I 
rulează la Ferentari (orele 15,30;

11.45: 20).
TORA ! TORA ' TORA 1: rulea

ză la Ciulești (orele 1SJS; 19), 
Volga (orele ft 12J0: 14: ÎS.»).

ALEARGA REPEDE. ALEARGA
(O-LIBER : -.îleazâ la CotrocerJ 

rele 15.»; 11; ».15).
JOCUL DE-A MOARTEA : 

leazâ la Pacea (orele 15.4a; 
a.15).

BINECUVÎNTATI ANIMALE
LE ȘI COPiU : rulează la Crtn- 
gași (orele

BAMBY : 
reie 16; 18; 
18; 20.15).

CREIERUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20.15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Aurora 
(orele 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18; 
20,15), Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

ru-
II;

IȘ.Ș*; 18; Z8.151. 
rulează ia Vltorul (o- 
28), Arta (orele 15.30:

LUNI. 23 OCTOMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

17,3» Deschiderea emisiunii. Curs 
de hSM franceză. Lecția a 25-a 
(reluare). 1ZM Câmîr.uL 18,48 E- 
cranuL Enuscune de actualitate și 
critică eraeraa-.oțrafrcâ. U.80 Săp
tămina tu imagi-- 19.28 1881 de 
seri. 19J8 Telejurnal. ».W Avan
premieră. 23.18 Muncă populară 
cu Maria Marcu. 28.28 Reman foi
leton : ..răi'.abeth E_- — Puiul de 
leu (II). 21.95 Panoramic științi
fic. 21.28 Să ințeiegem muzica — 
ciclu de educație muzical 22.10 
Imagini din Luxemburg. 23.30 ..24 
de ore". Contraste In lumea ca
pitalului.
PROGRAMUL H

20.86 Parada micilor interpreți. 
Emisiune pentru copil. 20.39 Arii 
din opere. 20.50 Agenda. 21.88 Ro
mantic Club. 22,25 Film documen
tar : Oameni și locuri.

In portofelul suedezului nu 
mai există mărunțiș. Guver
nul și Riksdagul au ajuns la 
concluzia că dictonul „timpul 
e bani" este la fel de valabil 
și invers. Adică în varianta 
„banii sînt timp“. Așadar, 
pentru operativizarea fluxu
lui monetar în comerț și di
verse alte plăți, s-a hotărît 
retragerea din circulație a 
subdiviziunilor cele mai mici 
ale coroanei suedeze : mone
dele de 1 ore și 2 ore. Se 
prevede că suedezii vor cîș- 
tiga timp prin eliminarea mi
cilor monezi din tranzacțiile 
lor zilnice. Cit privește Ban
ca națională a Suediei ea va 
cîștiga bani (cîteva milioane 
de coroane pe an). Sursa e- 
conomiei : ‘ 
nede de 1 
monetăria 
4 ore.

baterea unei mo- 
sau 2 ore costa 
statului circa...

• NOUA CANDIDATURI
La sediul Organizației Națiuni- 

nilor Unite s-a anunțat că nouă 
orașe candidează pentru găz
duirea sediului Secretariatului 
O.N.U. pentru problemele mediu
lui înconjurător, care urmează să 
coordoneze activitatea Națiunilor 
Unite in domeniul combaterii fe
nomenelor de poluare pe plan 
internațional. Orașele respective 
sint New York, Geneva, Londra, 
Viena, Monaco, La Valletta, Ni
cosia, Nairobi și Delhi.

. ,.La. Pa.ris. s."a d.ecis 50r,stru>rea unui centru internațional capa
bil sa găzduiască mari manifestări cu caracter internațional Con
strucția urmează a fi amplasată pe 3 hectare, in arondismen- 
tul 17 și va cuprinde o sală cu 4 300 locuri, alte 17 săli mai 
mici, 100 birouri, restaurante, un centru comercial etc.

FURT LA PRAGA
Infractori rămași, deocamdată, 

neindentificați au furat din Gale
ria Națională de artă din Praga 
trei picturi de o valoare inesti
mabilă, 
Furtul 
portret 
Franz 
subiect
Greco șl Tintoretto.

relatează agenția C.T.K. 
a avut drept obiect 
pictat în anul 1645 

Hals și două tablouri 
religios pictate de
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un 
de 
cu
El

• AUTOVEHICULELE 
NEZE.

Producția japoneză de 
cule a crescut în prima ______
a anului fiscal in curs, care a 
început în aprilie, cu 9,4 la sută 
față de perioada corespunzătoare 
a anului precedent. Creșterile cele 
mai importante sint semnalate în 
industria de automobile și camioa
ne. Societatea .,Toyota Motor Co“ 
rămîne cel mai mare producător 
japonez de automobile, cu un total 
de peste un milion de unităti.

JAPO-

autovehi- 
jumătate


