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In cinstea aniversării Republicii

TINERII ACȚIONEAZĂ ENERGIC, CU PRICEPERE, 
PE TOATE FRONTURILE MUNCII
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Inițiativele lor 
vizează sectoarele

fundamentale ale producției

i L« Exploatarea minieri 
■or*ș<l — antice veterani 
ia bermel ca r bonifer M ot ru 
— arțarii £■ brigada coa- 

de romanistul Grigore 
Ion. din cadrul sectorului 1 
roadas de tiaărul inginer 
XieeLae C irita. aa fost intim- 
piaati la gara galeriei cu 
fieri șl tradiționala fanfară 
■ minerilor. Mobilul acestei 
festivități F-a rănit imit per- 
1-rnurj obținută de harni
cii mineri cemponenți ai 
brigăzii respective, din care 
aproape 7f la sută sfat ti-

300din 300

ION ANDREI

— Ce s-a mai întîmplat în secția dumneavoa
stră, în cele două luni de la lansarea inițiativei — 
„Fruntașul săptămînii" ?

— Lucruri bune. Chiar foarte bune, apreciază 
inginerul G. Constantinescu, șeful secției meca- 
canică II a Uzinei Autobuzul. Nu mai avem a- 
proape nici un tînăr sub normă, nici o absentă 
nemotivată. Cu pțoducția sîntem în avans de 
5—6 zile.

— Deci, „Fruntașul săptămînii" a devenit o 
competiție cu înrîurire directă asupra activității 
secției!

— Și în același timp, adaugă interlocutorul 
nostru, o competiție foarte strînsă. La început 
candidau 3—4 tineri pentru acest titlu de mîn- 
drie. Acum, pot să spun că aproape toți cei cir
ca 300 de tineri din secție sînt pretendenți la 
cucerirea titlului.

Dar să revenim. In scopul stimulării participă
rii tinerilor în întrecerea socialistă pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen, pentru 
creșterea eficienței economice și pentru dezvol
tarea la tineri a spiritului gospodăresc, organiza
ția U.T.C. din secția ll-a mecanică a cunoscutei 
uzine bucureștene, a lansat inițiativa stabilirii la 
‘iecare sfîrșit de săptămînă, a utecistului cu cele 
mai bune rezultate în producție și activitate 
obștească și declararea lui ca fruntaș al săptămî
nii respective. Maiștrii, șefii de echipe, secretarii 
organizațiilor de bază U.T.C. constituie^ juriul în
trecerii, cei care acordă pe baza realizărilor efec
tive ale fiecăruia, punctajul clasamentului. Crite-

ROMULUS LAL

fCorJinuare în pas.- a ll-a)
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„iar rezolutele sint excelente

IA MOIRU— 
SOU RECORD

Mim
neri : o avansare de 86 m.I. 
In abatajul nr. 13 cu susți
nere individuală șl tăiere cu 
combina. din panoul 7 rea
lizată in cursul lunii noiem

brie. ceea ce înseamnă de 
fapt un nou record în teh
nica minieră „bătut" in Va
lea Motrului.

Prin realizarea însemnatei 
performanțe a fost depășit 
ultimul record de avansare 
de 80.5 m.I. stabilit tot la Ho- 
răști in aceeași lună a anu
lui 1970. Este o nouă dovadă 
a entuziasmului și hărniciei 
cu care minerii Văii Motru
lui intirapînă a 25-a aniver
sare a Republicii.

VASILE CRĂCIUN

• SENTIMENTALE
(cronica T.V.)
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• O politică realis
tă, constructivă
(Din agenda sâp- 
tâmînii)

• Fișier: Guineea- 
Bissau

• Panoramic

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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REPUBLICĂ, MĂREAȚĂ VATRĂ Depunerea 
jurămlntului 0 VIBRANTA

Simbătă dimineață, in unitățile Ministerului 
Apărării Naționale ți ale Ministerului de Inter
ne un nou contingent a depus jurămintul mi
litar. Solemnitatea a constituit o vibrantă ma
nifestare de dragoste ți devotament față de pa-
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MANIFESTARE
A PATRIOTISMULUI

trie ți popor, față de Partidul Comunist Român, 
față de secretarul general al partidului, co
mandantul suprem al armatei, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu.
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UN REDACTOR

LA O ADUNARE

DE ALEGERI

BILANȚ
ÎNAINTE DE

PLECAREA IN CURSĂ
Pășeam pe puntea mineralie

rului de cursă lungă „Maramu
reș" cu intenția de a-l solici
ta la niște mărturisiri despre 
marinărie pe venerabilul coman
dant al navei, căpitanul Alfred 
Teodorescu, „tata Alfred", cum 
aveam să aflu mai tirziu că n 
zic lupului de mare, din consi
derație și dragoste aproape filia
lă, tinerii săi subordonați. Mi s-a 
spus că n-am noroc pentru că 
„știți, azi e imposibil, acum e 
la o ședință, după aceea urmea
ză adunarea U.T.C. de alegeri.' 
după masă trebuie să facem ma
nevră la dană ca să tragem în 
locul lui „Vulcan" iar miine.„ 
ridicăm ancora, spre Japonia'.-

lată-mă, prin urmare, în ca
reul ofițerilor, incitat la adunarea 
de alegeri a uteciștilor marinari.

timomsend Pe—a. oara ta
f-acr șcartr. eancâe, poarta -ruj - 
si-w a wouettoio de suitor de 
r-gsm-.sțai. oț ț» aactaîeJe parts- 
cspouțise !■ Cssroga aa fost ta 
jiri ■aar« ^coiorete" specific, 
-mscrcete", de zgomotele mun
cii care ac a tacetat aăci • ci-

iafndoăr. anetele smat de ■»- 
t ensue-',  e mecemaio- (se decas- 
bomzau mstoeaele. se -ivea 
verificări ia m'rt •, capele ate- 
canleior gigasst izbeau ca regu
laritate pereții cetei, de unde 
scoteau ultimele cantități de mi
nereu, ficind toată nava să vi
breze; de pe punte se auzeau 
dialoguri scurte ale celor care lu
crau la aprovizionarea magaziei

a festivitățile care au avut 
loc într-o unitate mi
litară
parte generalul de ar- 

Ion

într-o
din Capitală au

Ioniță, membrumată 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.,' minis
trul apărării naționale, și Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, minis
tru pentru problemele tinere
tului.

Zeci și zeci de tineri din toa
te colțurile țării și-au dat întîl- 
nire în fața drapelului de lup
tă al unităților pentru a rosti 
supremul legămînt către patrie 
și partid. Legămînt de a apăra 
cu prețul vieții, dacă nevoia o 
va cere, glia străbunilor, suve
ranitatea și independența patri
ei, munca pașnică, constructivă, 
efortul creator și eroic al între
gului popor de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. „Noi, tinerii militari — 
spunea într-o scurtă alocuțiuno 
soldatul Petcu Iulian — avem 
datoria de a ne uni eforturile 
cu efortul întregului popor pen
tru prosperitatea și fericirea 
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România. Pentru

AL. DOBRE 
Foto: GH. CUCU

(Continuare în pag. a 111-a)

„Scînteia tineretului' în ancReta la HOTARELE

COMITETUL U.T.C.— 
promotor al activității

sportive de masă

ea ebosente. Micro-colectioitatea 
„plutitoare" a celor 14 utecițti, 
dsnt-e cere jumătate sint deja 
rr.embn de ixu-tid, și-a analizat 
ia romt foarte exigent activitatea 
depusă ia decursul lungilor ți o- 
bosstoarelor călătorii pe mări și 
oceane, ta scurtele popasuri fă
cute acasă ori, aiurea, prin zeci 
» zeci de porturi ale lumii. Mi
cei ssascers al „Maramureșului" 
apărea p. acolo m marele uni
vers al lumii. Am avut prilejul 
si afks ce înseamnă a discuta 
, marnă rește~ Frazele sint 
scurte, dar tăioase, ca rafalele 
de rin! care au înăsprit pielea 
miinilor ți feței. „în darea

OCTAVIAN MILEA

ț (Continuare in pag. a ll-a)
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• Ion Țiriac comentează pentru 
cititorii ziarului nostru

• Comentarii, rezultate din fot-1 
bal, baschet, rugbi, volei

în viața sportivă a Județului 
Hfov, Asociația din comuna 
Hotarele este o prezență acti
vă, de prestigiu. Tinerii din 
comuna amintită au reușit 
să-și creeze acest bun renume 
ca. urmare a participării cu re
zultate demne de menționat 
Ia toate activitățile organizate 
In cadrul calendarului compe- 
tițlonal al U.T.C. „La toate 
manifestările sportive organi
zate de comitetul nostru jude
țean, ne spunea tovarășul 
Gheorghe Martinescu, activist 
al Comitetului județean Ilfov 
al U.T.C., tinerii din Hotarele 
se prezintă bine pregătiți, dînd 
concursurilor la care iau parte 
tinută tehnică, atractivitate și 
seriozitate. în acest fel, alături 
de sportivii din alte localități 
ei sînt printre principalii ani-

AL. DOBRE
‘ (Continuare în pag. a IlI-a)
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20 de ani 
de activitate 

a Uzinei 
de. prelucrare a 

maselor plastice-

Colectivul Uzinei de pre
lucrare a maselor plastice 
din Buzău a sărbătorit, 
sâmbătă, două decenii de 
existență a Întreprinderii 
sub semnul aprecierilor și 
sarcinilor Insuflețitoare cu
prinse In mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, celor ce lu
crează în această importan
tă unitate a industriei noas
tre chimice.

Mesajul a fost primit de 
toți cel prezenți la festivi
tate cu puternice aplauze, 
colectivul uzinei buzoiene 
exprimîndu-și, într-o at
mosferă de puternic entu- 

.ziasm, hotărîrea de a-și a- 
duce din plin contribuția la 
înfăptuirea politicii parti
dului, la realizarea cinci
nalului In patru ani și ju
mătate.

Intr-un cadru solemn, U- 
zinei de prelucrare a ma
selor plastice din Buzău 
i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii Clasa I". Cu același 
prilej, pentru merite deo
sebite în muncă, 63 de mun
citori, tehnicieni, maiștri, 
ingineri și funcționari au 
fost distinși cu ordine și 
medalii ale Republicii So
cialiste România.

BILANȚ
(Urmart din pag. I)

de seamă t-a vorbit mai mult 
despre lucrurile bune pe care 
le-am realizat — spunea motoris
tul Tudor Pîrvu. Ar fi fost bine 
dacă se analiza mai pe larg ceea 
ce nu facem așa cum ar trebui. 
Mă gîndesc la o serie de activități 
politico-educative. Știți bine că 
învățămîntul politic U.T.C. nu 
s-a desfășurat cu regularitate și, 
mai ales, nu cu o participare ac
tivă a tuturor cursanților. Nu-i 
vorbă, nici comitetul U.T.C. din 
portul Constanța nu s-a preocu
pat să ne furnizeze la plecările 
in cursă, unele materiale de pro
pagandă. Se discută de multă 
vreme, de exemplu, să ni se dea 
fanioane, insigne, fotografii, folo
sitoare atunci cînd avem întîl- 
niri prietenești cu tinerii din 
porturile unde acostăm. Am sus
ținut meciuri de fotbal în R. P. 
Chineză, în India, prilejuri cu 
care am și discutat despre țări
le noastre, despre pace și prie
tenie. Sau altă problemă: De ce 
în biblioteca vasului ajung mai 
mult cărți de aventuri, și acestea 
puține ? De asemenea, ni se a- 
duc filme perimate, cu pelicule 
într-o foarte proastă stare teh
nică. Pe urmă, nu beneficiem de 
niște expuneri organizate, de lec
ții cu teme de geografie econo
mică și politică. In afară de cele 
citeva cuvinte pe care ni le spun, 
Za plecare, comandantul și cîțiva 
ofițeri, nu știm mai nimic despre 
cursele pe care le facem. Po
posim în multe țări, vizităm 
puncte istorice, fără să cunoaștem 
multe despre economia, sistemul 
politic, situația generală a țării 
respective. Cred că de-acum în
colo, așa cum ne pregătim te
meinic de cursă din punct de ve
dere tehnic, administrativ și pro
fesional, trebuie să ne pregătim 
și politic. Să navigăm înarmați 
cu multiple cunoștințe social-po- 
lilice".

Adeziunea uteciștilor la cuvân
tul utecistului Pîrvu era deplină. 
Se vedea în ochi, în gesturile 
de aprobare. Și ceilalți care au 
luat cuvîntul au reluat ideile, în- 
tărindu-le, sau au relevat alte as
pecte ale problemei. Ofițerul 
Gheorghe Teodorov critica, de 
pildă, faptul că nu se organizea
ză sistematic cursuri de limbi 
străine „pentru că ceea ce știm, 
ne-am însușit cam pe apucate, 
după ureche", că nu se acordă 
atenția cuvenită programului de 
relaxare, atît de necesar în via
ța „în carturi" pe care o duc 
marinarii.

In adunarea U-.T.C. tinerii 
marinari și-au spus deschis și ne
cazurile lor personale, de fami
lie. Cum spunea timonierul 
Mihai Sucurenco : „Nu se ma
nifestă prea multă înțelege
re pentru nevoile noastre" 
„de pe pămînt". La Constanța 
venim de 3—4 ori pe an, cîte 
4—5 zile. Avem și noi copii, so
ții, părinți, care ne așteaptă să 
rezolvăm niște treburi de gospo
dar. De multe ori nici nu ești 
lămurit măcar de ce nu se poa
te satisface o cerere de a ta. Iată 
un caz: la o cursă, deși s-au co
municat cu mult timp înainte de 
sosire cererile de concedii, la 5 
ore după intrarea novei în port 
încă nu s-a dat rezultatul. Mai e 
cazul să snun că fiecare ceas e 
prețios ? Si în această proble
mă comitetul U.T.C. va trebui 
să-sj spună mai răspicat cuvîn
tul".

Necazuri țf bucurii de mari
nari. Critici .si nroiecfn pe care 
secretarul U.T.C. reales, ofițerul 
II mecanic Marcel NafornRă, ne 
asigura că vor constitui jaloane 
pratioa.se în nruivitatea viitoare.

La ora cînd anar aceste rîn- 
duri „Maramureș" a trecut de 
Sinttanore. îndreptîndu-se sure 
Japonia. Am promis marinarilor 
că ziarul le va sosi acolo, la cap 
de linie. Le va fi trimis o datîi 
cu cele mai calde urări de sănă
tate și „Vînt bun la pupai"

ȘCOALA—INTEGRATA PRODUCȚIEI

CEI 100 DE FERMIERI
Al ȘCOLII GENERALE

Aproape de șoseaua națională 
Cluj—Blaia Mare, pe malul So
meșului, te întîmpină un indi
cator puțțin obișnuit i Școala de 
10 ani Jtuc-Herghelie, Microfer- 
ma „Cutezătorii".

Privind acum, Ia sfîrșit de 
toamnă, cele aproximativ 4 ha 
— .fondul funciar al microfer- 
mei, îți pui Imediat mai multe 
întrebări. Cum a apărut aceas
tă fermă miniaturală ? Cine sînt 
stăpînîi ei ? Cum sînt organi
zați ? Care sînt scopurile pro
puse ?

Iată un proces-verbal, înche
iat în luna decembrie : „în ve
derea legării cit mai strînse a 
învățămîntului de practica pro
ductivă, cadrele didactice și e- 
levii Școlii generale de 10 ani 
Juc-Herghelie, județul Cluj, au 
hotărlt înființarea unui număr 
de 3 ateliere (lăcătușerie, tim- 
plărie, curelărie), precum și a 
unei microferme, cu numele 
„Cutezătorii", în cadrul căreia 
să se desfășoare lucrările prac
tice agricole".

La scurt timp după constitui
re, colectivul de conducere a 
trecut la planificarea muncii 
repartizând suprafețele pentru 
diferite culturi ; porumb, car
tofi, sfeclă furajeră, legume, 
ovăz, mazăre, trifoi.

Firește, o asemenea întreprin- ‘ 
dere pretinde o bună organi
zare. Ana Chercheș a fost a- 
leasă președintă, Silvia Pojar 
inginer-șef iar, Ioan Bob — 
contabil șef. Toți sînt elevi în 
clasa a VIII-a. Acest colectiv 
de conducere are In subordine 
4 brigăzi i „Șoimii", „Decebal", 
„Horia", „Tudor", formate din 
cite două echipe.

La mai puțin de 1 an de la 
înființare, ferma „Cutezătorii" 
a fost distinsă cu Diploma de 
onoare, acordată de Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor pentru rezultate deosebi
te obținute In practica produc
tivă. Aceeași distincție a fost 
acordată inginerului loan Coz- 
ma, directorul Stațiunii zooteh
nice Juc și președintelui C.A.P. 
Juc, loan Petreanu, care au 
sprijinit material această fru
moasă inițiativă a uteciștilor 
șl pionierilor.

Tinerii fermieri și-au inau
gurat activitatea într-o atmos
feră entuziastă. Cu ajutorul 
mecanizatorilor de la Stațiunea 
zootehnică Juc s-au efectuat 
arături adinei și s-au incorpo
rat In sol Ingrășămintele nece
sare. Apoi, au urmat în- 
sămînțările cu soluri de cali
tate superioară, alese de elevi, 
după consultarea prealabilă a 
manualelor și a unor lucrări 
de specialitate.

întreținerea culturilor le-a 
revenit tot lor, la fel recolta
tul — o adevărată sărbătoare

pentru întreaga școală. Efortu
rile făcute de elevi s-au con
cretizat in depășirea substan
țială a planului de producție 
stabilit Inițial. La cartofi, de 
pe 12 ari s-a obținut o produc
ție de 4 000 kg., ceea ce ar în
semna 30 000 kg la hectar, la 
porumb, 4 000 kg la hectar, la 
sfeclă furajeră, producția a fost 
depășită cu sută la sută. Legu
mele recoltate au fost puse In 
vînzare in comună. Trăgtnd li
nie și adunind întreg rodul 
hărniciei, uteclțtli șl pionierii 
din Juc au obținut un venit net 
de 15 000 lei.

„In realitate, clștigul este 
mult mal mare, ne spunea Mir
cea Tudose, directorul Școlii 
generale de 10 ani Juc-Herghe
lie. Elevii știu acum practic 
cum funcționează o fermă, cum 
se. organizează munca, impor
tanța respectării disciplinei. 
Demnă de relevat este rapor
tarea strlnsă a teoriei la prac
tică. La orele de agricultură, 
biologie, matematică se dau e- 
xemple ți se fac probleme in
spirate din activitatea fermei. 
Nu o dată orele de agricultură 
și biologie s-au desfășurat pe

diferite loturi ale fermei. Ele
vii cunoșteau dej* caracteristi
cile plantelor, importanța lor 
economică etc. Pe de altă par
te, izvorîtă din necesități prac
tice, a crescut considerabil in
teresul lor pentru însușirea cu
noștințelor predate, acestea a- 
vînd o aplicabilitate practică 
Imediată. Multe compuneri la 
limba română au ca temă des
crierea unor aspecte ale mun
cii la cîmp. Elevii aflați in 
conducerea fermei participă ca 
invitați la activitățile de con
ducere a cooperativei agricole 
de producție".

Cutezătorii se află acum in 
al doilea an de activitate. După 
cum mărturisesc, în anul ur
mător doresc să obțină rezulta
te și mai bune. îi ajută expe
riența, faptul că acum sînt un 
colectiv închegat care știe să 
planifice, să chibzuiască, să 
aibă grijă de avutul obștesc, 
împreună au învins greutățile 
și tot împreună s-au bucurat 
de roadele muncii lor. Cu si
guranță, această bucurie va fi 
de la an la an mai mare.

ION RUS

Elevi « Crupului școlar profesional Arad învață secretele strun
gului.

Foto: PAVEL TANJALA

Cuvint de ordine
AUTODOTAREA

• ORGANIZAȚIA U.T.C. Sl-A STABILIT SARCINI IMPORTANTE. • UCEUL ARE DE ACUM PROPRIII 
SAl MESERIAȘI/* COOPERAREA INTRE ATELIERE. • TIMPUL UBER - TIMP DEDICAT MUNCII.
• IN AJUTORUL ELEVILOR AU VENIT TINERII MUNCITORI.

Dacă l-ai întreba pe Coriolan Tempeanu, 
directorul Liceului „Decebal" din Deva cu ce 
se mîndreste mai mult școala pe care o con
duce, ți-ar răspunde fără ezitare t cu ateliere
le. Nu pentru că ar fi mai bine dotate decît, 
să zicem, laboratoarele, ci pentru că ele răsar 
și se extind văzind eu ochii. Numărul lor a a- 
juns ia 6 și pînă la încheierea anului școlar, 
vor mal lua ființă încă 2. Peste tot IntLnețți 
elevii desfășurând o activitate febrilă 
se produse ieșite din mîinile lor : de 
de sîrmă. care Imprejmuiește curtea 
la scaunele din laboratoare, mesele 
netul de știir.țe socia'.e 
si altele. Atelierele sin 
tazt Să-I luăm, de pa 
Centrata XllMiiarf 
dotat ru o mașina < 
nuL cu diverse un
ea a livrat liceului, 
de aprovizionare 2 
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prin muncă patriot 
fierului. Se lucreaz 
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AGENDĂ
• în cadrul manifestărilor 

consacrate aniversării Republicii 
la Galați a fost deschisă expozi
ția „Galațiul în cartea străină". 
Aceasta cuprinde cărți publicate 
de străini pe parcursul a peste 
patru secole, cărți care cuprind 
date despre așezarea, viața e- 
conomică. populația și arhitec
tura orașului din cele mai vechi 
timpuri pînă în zilele noastre.

• Duminică a continuat în 
județul Alba seria manifestări
lor prilejuite de festivalul cul
tural-artistic „Comorile Albei", 
inaugurat cu o săptămînă în 
urmă, în cinstea aniversării u- 
nui sfert de veac de la procla
marea Republicii. în prezența 
unu! mare număr de oameni ai 
muncii, români și germani, Ia 
căminul 
GIrbova 
„Pe drumul deschis de partid — 
uniți în muncă și idealuri pen
tru înflorirea patriei comune". 
A urmat apoi un concert sus
ținut de fanfarele căminelor 
culturale din Petrești. Clinic, 
P»ann de Jos, Reciti și din loca-

cultural din comuna 
s-a ținut expunerea

a gaz

• I ci a avut loc Ia Casa 
Sibni

xpoziții de artă plastică. 
Expoziția reunește peste 60 de 
lucrări de pictură și sculptură 
inspirate din transformările în
noitoare prin care a trecut și 
acest colț de țară în cei 25 de 
ani de existență a Republicii.

(Agerpres)

u—

INIȚIATIVELE LOR
(Urmare din pag. I)

Tineret muncitoresc al Comite
tului județean Brașov al U.T.C. 
— că o notă particulară a acțiu
nilor din acest an o constituie 
faptul că odată lansată o ini
țiativă într-o ’ ’
Odată verificată 
ei, aceasta a 
și de alte 
din cadrul unităților 
ale. Așa s-a Întîmplat, de

întreprindere, 
oportunitatea 

fost preluată 
organizații U.T.C.
- industri-

__  T_____ '■ .ilat, de pildă, 
cu „întregul spor de producție 
realizat cu scule economisite", 
concepută de uteciștii de la 
„Hidromecanică", extinsă acum 
în nouă întreprinderi și care a 
adus beneficii în valoare de 
500 000 lei. Identică a fost evo
luția lucrurilor cu Inițiativa 
„Din fiecare metru cub masă 
lemnoasă, producție in valoare 
de peste 1100 lei". Lansată la 
Fabrica de hîrtie și celuloză, 
relansată apoi in alte trei uni
tăți cu specific apropiat, ini
țiativa a șl fost concretizată în 
economii valorlnd 403 000 lei. 
Sau „Fiecare KW și Kcal, sur
să de economii" autori : uteciș- 
ti de la Combinatul chimic Fă
găraș și care a permis ca 70 000 
KW 'să fie trecuți la capitolul 
economii.

De menționat, de asemenea, 
că în paralel cu aceste inițiative 
declanșate de căitre organiza
țiile U.T.C., anul 1972 este anul 
cînd tinerii înșiși au luat pe 
cont propriu în mai mare mă
sură rezolvarea unor probleme 
stringente ale producției. Ino
vațiile -și invențiile semna
te de către aceștia, dintre 
care 96 • sînt aplicate, au o 
valoare post calculată de 
14 438 000 ei. Nu mai puțin ade
vărat este că dacă ideile lor au 
putut ajunge In stadiul de pro
dus finit, un rol important l-au 
avut și cele 16 cercuri de crea
ție tehnică, autentice amfitea
tre unde tinerii muncitori, teh
nicieni și ingineri au avut 
prilejul de a folosi experiența 
pozitivă a colegilor, a specia
liștilor pentru scurtarea drumu
lui ce duce de la idee, la pro
dus finit.

— Mi se pare oportun să 
amintesc în acest context — 
releva tovarășul Ion State — 
și despre o inițiativă a Comite
tului județean Brașov al U.T.C. 
care-și propunea recrutarea 
forței de muncă pentru în
treprinderile industriale și de 
construcții. Vreau să o amin
tesc întrucît chiar dacă eficiența 
ei nu este măsurată încă pria

Intermediul stric*, al calculelor 
matematice nimeni nu poate 
nega însemnătatea efortului de 
a integra activității productive 
7 400 de tneri.

Evident. trecerea in revista a 
inițiativelor tinerilor muncitori 
destinate producției. creșterii 
eficienței economice nu a putut 
cuprinde decât o mică parte din 
evantaiul preocupărilor exis
tente In decursul acestui an in 
întreprinderile industriale ale 
județului Brașov în aceasta di
recție. Considerăm Insă că fie 
șl numai cele citeva aspecte su
puse atenție: sînt elocvente 
pentru ilustrarea rezultatelor ce 
se obțin atunci când organiza
țiile U.T.C., tinerii Iși asumi 
responsabilitatea intervenției in 
rezolvarea complexelor și mul
tiplelor probleme Impuse de ne
cesitatea mai bunei organizări a 
producției și a muncii, obiectiv 
a cărui
necesară 
planului 
termen.

realizare este imperios 
in condițiile realizării 
cincinal Înainte de

(Urmare din pag. I)

un laminor bluming, apoi un la
minor continuu de semifabricate, 
unul de profile mijlocii, un la
minor de profile fine și un la
minor de table subțiri electro
tehnice și înalt aliate, apoi o 
trăgătorie de bare. Constructo
rii, montorii, furnicarul de oa
meni săpînd încă la temelii, sau 
acoperind cu sticlă translucidă 
halele, sau montînd agregatele 
și mașinile vor semna de pre
dare peste puțin timp și de pri
mire trebuie să semneze citeva 
mii de oțelari. Duratele de exe
cuție sînt mult scurtate, terme
nele se îndreaptă, spre marea 
noastră bucurie, spre un ritm de
pășind orice anticipări. Șl...

„Și nenumăratele drumuri pe 
șantier, cele peste zece ore pe
trecute zilnic, aici, pe marea 
platformă industrială, pentru a 
fi de față la fiecare centimetru 
cîștigat, la fundațiile unde vor 
fi amplasate agregatele și mari- 
nile, la montarea lor, la instala
rea tețelelor electrice, la supra
vegherea executării sistemului 
de aducțiune și evacuare a apei 
și încă la cîteva sute de proble
me ce trebuie rezolvate și unde 
ochiul celui care a muncit două
zeci de ani la Reșița devine un 
veritabil și fără eroare seismo
graf al calității lucrărilor. Dar,

CÎȘTIGĂTORI
(Urmare din pap. I)

mie tint cele obișnuite: volu
mul producției date peste plan, 
economiile de materiale și scule, 
contribuția la organizarea pro
ducției. Câștigătorul este popu
larizat m toată uzina, se bucură 
de numeroase alte stimulente din 
partea organizației U.T.C. și a 
secției. Fotografia lui stă la loc 
de cinste la panoul de onoare al 
celor mai vrednici.

Primul ciștigător al competiției 
a fost utecistul Ion Ciuhai. In 
săvtămînile următoare, cu toate 
succesele lui excepționale, a fost 
depășit. Au urmat In ordine: 
Mihai Ghindăr, Ion Andrei, 
Gheorghe Munteanu.

— Ați vrea să n-i reco
mandați ?

— Ghindăr este secretarul or
ganizației U.T.C. de la Rectifi
cări — ne spune șeful secției — 
și acest lucru este concludent. 
Este considerat un autentic mo-

del de comportare și exemplu în 
muncă. In fiecare zi iși depășeș
te norma cu 8—10 procente.

Ion Andrei se recomandă sin
gur. In săptămînă în care a cîști- 
gat titlul de fryntaș și-a depășit 
norma cu 12 îa sută. 11 pasionea
ză pictura. După orele de pro
gram poate fi găsit la Școala de 
artă populară.

— Există vreo înrudire între 
artă și pasiunea profesională ?

— Foarte mare. Cel puțin așa 
consider eu. Fiecare piesă strun- 
jită cere pasiune, dăruire, tâ
lent. Ca și o floare pictată.

Despre Gheorghe Munteanu, 
șeful său, maistrul principal Ale
xandru Constantin, afirmă că 
este cel mai bun revolverist din 
uzină. Dar chiar așa fiind, nu 
este sigur dacă în următoarea 
săptămînă de întrecere titlul de 
fruntaș 
Pentru 
posibili

ti va reveni din nou. 
că sînt aproape 300 de 
cîștigători.

sublinieze di- 
oțeluri aliate, 
pentru care

așa cum ținea să 
rectorul uzinei de 
problema cheie 
eu am fost adus aici este aceea 
a muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor cu care vom lua star
tul. La Hunedoara, Reșița, la 
București, Galați, Brașov sînt 
trimiși din ce în ce mai mulți oa
meni pentru a învăța meseria oțe
lurilor. Școli profesionale pre
gătesc temeinic un număr im
portant de muncitori pentru uzi-

însă pentru că au muncit să a- 
jungă aici și care dintre noi s-ar 
muta dintr-o casă bună în alia 
unde curge apa prin pereți? Și 
atunci te zbați și tu, faci demer
suri la minister, la consiliul 
popular județean pentru supli
mentarea fondului de locuințe, 
mergi pe șantier, intri în apar
tamente, să le poți spune celor 
de-i chemi la Tîrgoviște cum 
stau lucrurile. Citeva sute de 
muncitori din diverse centre in-

la

el 
la

ACCENTE.

ALERGH IA CRITICA
Știu că ,alergia 

la critică" nu se 
manifestă pretutin
deni și în toate ca
zurile în același 
chip, dar n-aș în
drăzni să mă pro
nunț care din for
mele acestei mala
dii, îndeajuns de 
răspîndită din păca
te, sînt mai pericu
loase : recunoaște
rea aparentă, ac
ceptarea blinda cu 
invocarea unor mo
tive „obiective", ca
re sfârșesc prin a 
lipsi actul critic de 
urmări palpabile, 
sau cele în care, 
critica fiind trans
ferată pe terenul 
exclusiv al relațiilor 
personale, violența 
ia adesea locul ori
cărui argument ? Și 
unele și altele, cred, 
sînt la fel de noci
ve și de neacceptat. 
Indiferent cum s-ar 
manifesta, alergia la 
observația critică 
contravine pînă la 
urmă naturii speci
fice 
proprii 
noastre, 
du-se 
pentru 
cărora ne 
Ceea ce, evident, nu 
înseamnă că acțiu
nea curativă împo
triva unor astfel de 
mentalități, menită 
să facă din critică 
yi autocritică arme 
eficace de construc
ție, nu trebuie să 
țină seamă de toată 
această diversitate. 
Este în fond și a- 
ceastă acțiune tot o 
critică ji critica își 
are legile ei.

Dar nu asupra a- 
cestora îmi propun 
să stărui aici. Am 
descoperit, cu pri
lejul unor recente 
deplasări, niște mo
dalități deosebite 
de recalcitranță, le 
zic ..inedite", și ca
re mi se par a me
rita mai multă aten
ție.

Iriă. 
alergia 
vi s-a 
oare, să intîlniți 
cite tm om cu răs
punderi mai mici 
iau mai mari, fre- 
rindu-și 
bucurie.
cu colaboratorii săi 
satisfacția unei com-

plicități nedivulga
te : „Am scăpat, 
fraților, am scăpat; 
despre noi nu s-a 
zis nimic...". La ca- 

mai 
vezi

raporturilor 
orînduirii 
dovedin- 

păgubitoare 
eforturile 
dedicăm.

re, uneori, se 
adaugă: „să 
ce le-a făcut al
tora".

Maladia îmbracă 
aici forma cronică, 
se manifestă — 
cum se vede — la
tent, la persoane ră
mase într-un mo
ment sau altul, nu 
în afara analizei, a 
actului critic, ci 
doar în afara cită
rilor, a exemplifică
rilor.

Cel atins de boa
la aceasta nu me
ditează nicicînd 
obiectul criticii, la 
conținutul ei; 
nu-i atent decît 
nume, la destinatari. 
Se face a nu înțe
lege că din motive 
de spațiu nu pot fi 
totdeauna pomeniți 
toți și chiar dacă 
lipsuri știute sau a- 
bia atunci relevate 
ar trebui să-l în
demne a se desco
peri cel puțin în 
„etc", el n-o va face 
niciodată. Totdea
una are o ștampilă 
pregătită: „Adre
santul necunoscut".

Foarte grave mi 
se par cazurile cînd 
alergia jovială devi
ne contagioasă. Se 
întîmplă asta mai 
cu seamă cînd pur
tătorul unui aseme
nea microb deține,o 
funcție de conduce
re. Posibilitatea de 
a a-i infesta și pe 
alții devine atunci 
mai mare.

Era după o ple
nară și mă aflam 
într-un județ la în- 
tîlnirea în care cel 
ce fusese la Bucu
rești urma să comu
nice celorlalți acti ■ 
viști din organizația 
respectivă conclu
ziile analizei între
prinse pe plan cen- 
traL N-aș putea

una și a înțelege • 
altceva. Persoana în 
cauză 
acesta 
nu-l 
pare.

tT’’-?' I tptsne că omul nu 
reținuse bine, că nu 
fusese atent la ceea 
ce se spusese in șe
dința la care parti
cipase ; dovadă era 
caietul pe care-l 
răsfoia și în care își 
notase cu conștiin
ciozitate totul. Nu
mai că a reține e

mîinile a 
împărțind

tocmai lucrul 
din urmă 

realizase, se 
, Frazele dis

cursului său urmau 
firul însemnărilor
din caiet, dar le tră
dau la fiecare pas. 
Vorbea astfel: „A 
fost criticat faptul 
că..., dar știți, nu e 
cazul județului nos
tru", „...s-a atras 
atenția asupra..., 
desigur, la noi „nu 
e situația...", 
insistat asupra ne
cesității ca... 
rește, nu e vorba 
de noi" etc. etc. 
Participant eu în
sumi la pomenita 
plenară, cunoscîn- 
du-i concluziile de 
valoare generală 
pentru organizația 
noastră, cum mi-aș 
putea explica inva
riabila adnotare ce 
se făcea acum, du
pă 
ție 
fel 
ce 
gie .
rășul care fusese la 1 
centru n-avea bu- •' 
curie mai mare de- ; 
cit aceea că nu fu- < 
țese citat nominal. ] 
Las la o parte fap- < 
tul că și din lipsu- ] 
rile altuia se poate < 
învăța. Aici mi-a J 
fost mai mult decît < 
lesne să înțeleg că ] 
satisfacția lui nu < 
decurgea din absen- J 
ța în perimetrul < 
activități sale a ne- J 
ajunsurilor semna- < 
late, ci din faptul J 
că putea spune : am < 
scăpat neobservat. * 

Sentimentul s-a < 
transmis pe nevăzu- J 
te yi celorlalți, și < 
ceea ce trebuia să J 
fie din clipa aceea < 
un subiect de me- J 
ditație și de acțiune < 
pentru toți își pier- < 
duse, astfel, pentru < 
ei orice semnifica- < 
ție. Practică, mai < 
ales. j

Este efectul de < 
totdeauna al aler < 
gjei joviale. De- < 
ajuns însă să fie ci ; 
tat un nume și, din < 
cronică, alergia a- 5 
ceasta devine acu- < 
tă. E totuși mai > 
bine așa. Știi unde < 
să operezi. >

N. ARSENIE >

,3-a

fi

fiecare observa- 
comunicată, alt- 
dedt prin ceea 
am numit aler- 
jovială ? Tova-

SENTIMENTALE
Sigur, nu mai e un secret, 

circulația ideilor bune și 
cutezătoare reprezintă un 

lucru normal și inevitabil, o 
condiție importantă pentru suc
cesul și vitalitatea unei televi
ziuni. Normal este apoi- — un 
alt secret desconspirat — ca 
acele emisiuni și acei realiza
tori care au ajuns să ne fie în 
aceeași măsură de familiari ca 
și, să acceptăm pentru demons
trație, o transmisiune fotbaliști, 
că sau un comentator sportiv 
cu harul metaforelor perplexe, 
să-și păstreze ținuta și să-ș* 
asigure aceeași prospețime a 
interesului inițial. Dar. să 
nuanțăm, dacă pe Alexandru 
Bocăneț îl recunoaștem de la 
prima fotogramă a emisiunilor 
sale distractive, dacă pe Alexan
dru Stark îl recunoaștem după 
prima propozițiune rostită cu 
aplomb, dacă aceeași recunoaș
tere mai poate fi alăturată altor 
cîteva nume de realizatori sau 
emisiuni, in rest, în restul mul
telor ore de transmisie numai 
accidental nu se petrec doar 
exerciții de vagă virtuozitate 
profesională și de apatică re
grupare departe-departe de ne
liniștea (nu ferită, presupun, de

riscuri) căutărilor, a vocii pro
prii, a timbrului clar.

Urmăresc astfel plin de cu
riozitate emisiunile despre ju
dețele țării, emisiuni făcute do 
reporteri consacrați, și nu prea 
găsesc argumentele care să mă 
lămurească de ce acești profe-

cesloniști ai reportajelor. de

acești oameni care colindă țara 
în lung și în lat de ani și ani 
de zile, de ce acești oameni 
care-ți pot povesti cu farmec, 
cu entuziasm și pasiune despre 
schimbările lumii și patriei 
noastre aștern Pe hîrtie și dă
ruie vocii educate a crainicului 
cuvinte șl fraze ce acoperă ne
firesc emoția și gîndul lor, de 
ce filmează ca pentru telejurnal, 
de ce conversează rigid, obli- 
gîndu-i și _ pe interlocutori la 
impersonalitate, de ce adaugă 
ici-colo, doar pentru salturi în 
montaj, insertul cu frumoasa

„Romlux", fabrica de 
fluorescente tubulare, 

cu vapori de mercur de 
presiune și lămpi cu in-

stemă a județelor și conclud cu 
majuscule, cînd, de fapt — mă 
gîndesc — această regăsire a 
patriei în prag de sărbătoare ar 
trebui să vorbească mai mult 
inimii...

Și astfel și programele pentru 
tineret. Aici s-a întîmplat totuși e 
ceva surprinzător ; n-am vrut 
să ma grăbesc cu observația, 
dar acum, după încă o săptă
mînă de așteptare sînt gata s-o 

"■* ’ Pe
de-

meni.
lămpi 
lămpi 
înaltă 
candescență va funcționa prin 
mîinile a peste 2 500 de fe- 

adrese, 
un alt

. uneori 
furnizorii trebuie convinși de a- 
devărul elementar că timpul tre- 

. ce și „vă simțiți obosit, tovară
șe director ?“ Pînă acum nu s-a

rnei. Un vagon de 
răspunsuri, scrisori, note, 
„vagon" de audiențe,

UZINA DE OȚELURI
nă. Așadar, zice Nicolae Sîrbu, 
aici trebuie să vină specia
liști din marile uzine ale țării; 
se înțelege, fără ei nu încape 
nici o discuție. Și stăm de vor
bă. le arăți ce avantaje vor 
avea, care este viitorul uzinei. 
Bine, răspund ei, și-ți pun cîte
va întrebări: unde vom sta, ce 
case vom locui, cum sînt școli
le. curge apa tot timpul sau nu
mai de trei ori pe săptămînă și 
atunci numai două ore și, mă 
rog, tot felul de întrebări. Blocu
rile sînt construite cum trebuie 
sau cum li s-a mai întîmplat lor 
să mai vadă? Și ar putea cineva 
să-i învinuiască: unde e roman
tismul primilor ani? Ei întreabă

dustriale ale țării s-au oferit să 
devină locuitori ai orașului Tir- 
goviște, ei sînt aceia care vor 
instrui muncitori tineri neex
perimentați pe care școlile pro
fesionale îi pregătesc. Orașul 
face în următorii ani un nemai
pomenit salt economic, social, 
cultural, vor ei să locuiască în
tr-o asemenea capitală de județ? 
Vor, dar nu e simplu, nu e chiar 
atît de simplu". Oamenii au fa
milii, copii, e nevoie de locuri 
de muncă, peste cele de la oțe- 
lărie. Și sînt pentru că platfor
ma mai înseamnă și o uzină de 
strunguri, și o uzină de surse e- 
lectrice de lumină care vor pri
mi pe porțile lor alte mii de oa-

pus problema, nu ridici de două 
ori în viață o uzină precum cea 
de la Tîrgoviște și sufletul tău 
de inginer — „n-am ce să fac 
dacă nu sună artistic" — capă
tă alte mulțumiri, organismul 
altă rezistență și nu-și amintește 
să se fi gîndit la așa ceva. Să ne 
înțelegem, nu de eroism este 
vorba, cei care sîntem aici în 
calitate de beneficiari, și asta 
este obligația noastră, ne stră
duim să ajungem la final cu un 
pas înaintea constructorilor. To
tul trebuie astfel sincronizat in
cit în ziua aceea cînd se va tăia 
panglica inaugurală să putem 
sta cu fruntea sus. De altfel, nu 
doar platforma ci întregul oraș

trăiește ritmul marilor schimbări, 
de la o lună la alta apar con
strucții noi, edificii sociale, cul
turale, blocuri, kilometri de as
falt în plus, spații verzi, un ritm 
care aduce vîrstele la același nu
mitor, de toate astea se vor fo
losi și cei de pe platformă și a- 
tunci faci așa cum face tovară
șul primar al orașului, te scoli cu 
noaptea in cap. Vedeți, în urmă
torii 15 ani populația orașului 
va fi de aproape 66 000 locui
tori; acum sînt ceva peste 32 000. 
Apariția platformei industriale 
nu înseamnă numai mari muta
ții în structura producției jude
țului ci și în structura lui demo
grafică și edilitară.

Un ochi din afară, mi-am zis 
cînd plecam să scriu reportajul, 
vede mai bine, înregistrează e- 
xact transformările, uneori pa
triotismul local adaugă „pete de 
culoare" și aș fi vrut să tran
scriu imaginea pe care și-a fă
cut-o despre Tîrgoviște un 
„străin". „Devii al pămîntului 
pe care îl rostuiești spre mai 
bine, zice inginerul Nicolae Sîr
bu. Intre tine și el se întîmplă 
o legătură greu de explicat în 
două cuvinte. Și dacă sînt mai 
multe se cheamă că nu ai sin
ge de constructor în tine".

★
Oțeluri aliate și înalt aliate, 

, ' i cu rezistența ridicată,

notez. Despre ce-i vorba ? 
scurt, îndelung comentata 
zinvoltură a cîtorva dintre rea
lizatorii programului duminical 
.>60 de grade, ba chiar structura 
acestui program (suficient de 
fragilă în absența transmisiuni
lor sportive) au trecut pur și 
simplu, cu nesemnificative co
recturi, în recenta „Seară pen
tru tineret". Nimic prea rău 
pînă aici, nu este de ici-de colo 
să afli o formulă convenabilă 
de emisiune, dar totul a căpă
tat alte proporții din clipa în 
care între „Seară pentru tine
ret" și „Tinerii despre ei înșiși" 
au început să dispară deosebi- 

rPe* cu totul alte proporții 
cînd,. între „Tinerii despre et 
înșiși" și emisiunea de orien
tare profesională „Steaua po
lară" a apărut același simptom.

_ Așadar „Tinerii despre ei în
șiși". Lucia Postelnicu iși 
alege ca eroină a reportajului 
o tînără profesoară de muzică 
dintr-un sat de pe lingă Galați. 
O fată oarecare cîntînd împreu
nă cu elevii „Foaie verde de 
bujor" și povestind cu voce 
mică cum arată viața ei din 
acel sat, cum au primit-o vechii 
profesori, cum au primit-o să
tenii, cum au primit-o copiii, și 
ce ș-a schimbat in acele cîteva 
luni de cînd trăiește acolo, nu 
foarte mare lucru — un început 
de drum în care dezamăgirile, 
încrederea și ambiția alcătuiesc 
un om, un om tînăr care știe ce 
vrea, care știe ce i se cuvine 
care știe ce are de făcut. Var
tan Arachelian stă de vorbă cu 
mai mulți tineri abia căsătoriți, 
unii dintre ei febrili și înflă
cărați („A zis că mă ia oricit 
ar fi zidul de gros", „Eu intram 
cu mașina în bază și am văzu
t-o..."), alții meditativi sau 
suspicioși („Știu eu cit îi poate 
fierea..."), și încetul cu încetul, 
emoționîndu-ne și amuzîndu-ne 
reporterul aduce vorba despre 
iubire, despre copii, despre fa
milie, despre acel „da“ spus 
pe fugă sau după lungă chib-

oțeluri < 
inoxidabile...

zuință, și iată că o anchetă <-e 
se anunța ritoasă prin titlu 
(„Primul pas în doi“) s-a mo
dificat sub ochii noștri într-o 
sentimentală descoperire a cî- 
torva tineri. Excepțională — na
turalețea dialogurilor. Ar fi 
aceasta, printre multe altele, 
încă o șansă a programului 
pentru tineret de a ieși din 
anonimatul monotoniei și al 
asemănării cu alte programe.

CONSTANTIN STOICIU
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„CUPA ROMÂNIEI"

UN INTERMEZZO
AL CAMPIONATULUI

V

„TURNEUL CAMPIONI
LOR", ultimul mare concurs 
al sezonului internațional de 
tenis, a coincis cu o remar
cabilă victorie a jucătorului 
român Ilie Năstase, care l-a 
învins în finală cu 6—3, 6—2, 
3—6, 2—6, 6—3, într-o parti
dă pasionantă, pe eternul 
său rival, americanul Stan 
Smith. Cei peste 5 000 de 
spectatori prezenți în sala 
de sport din Barcelona au 
asistat, timp de aproape trei 
ore, la disputa dintre doi 
veritabili maeștri ai rache
tei, la un tenis de mare cla
să, cu răsturnări dramatice 
de situații, la un final su
perb al românului, care s-a 
impus autoritar în ultimul 
set, dînd dovadă de un mi
nunat spirit de luptă.

Prin succesul repurtat in 
turneul de la Barcelona, Ilie 
Năstase încheie actuala sta
giune de tenis cu un bilanț 
foarte rar întîlnit chiar în 
palmaresul celor mai faimoși 
jucători din istoria tenisU; 
Iui. învingător în 11 man 
turnee internaționale, prin
tre care și cel de la Forest 
Hills, finalist al turneului de 
la Wimbledon, finalist cu e- 
chipa țării noastre în „Cupa 
Davis", cîștigător al Mare
lui premiu al Federației in
ternaționale de tenis, Năsta
se este, incontestabil, jucă
torul cu cea mai prodigioa
să activitate în anul 1972. 
Victoriile sale, jocul său scli
pitor, întreaga sa comporta
re îl situează pe primul loc 
in ierarhia așilor sportului 
alb. Succesul de sîmbătă 
seara asupra lui Smith ii 
oferă satisfacția unei bine
meritate revanșe în fața ce
lui care era socotit cel mai 
puternic și de netrecut ad
versar al său.

Comentând finala de la 
Barcelona, corespon
dentul agenției FRAN

CE PRESSE notează între 
altele : „Românul Ilie Nâs- 
tase a cîștigat în mod stră
lucit turneul campionilor. 
Partida sa cu americanul 
Smith a fost de excelent ni
vel, aprig disputată și a ți
nut viu interesul celor 5 000 
de spectatori timp de 2 ore 
și 40 de minute. Năstase și-a 
adjudecat relativ ușor pri
mele două seturi, apoi am 
asistat la o revenire puter
nică a Iui Smith, dar în setul 
decisiv Năstase a jucat for
midabil și a încheiat, cu un 
smeci imparabil, partida în 
favoarea sa“.

„Năstase a jucat mai bine, 
loviturile sale au fost mai 
precise, passing shouts-urile 
splendide și derutante" — 
subliniază comentatorul a- 
genției REUTER.

„Finala turneului de Ia 
Barcelona, scrie comentato
rul agenției U.P.I., a fost un 
festival de tenis în care ro
mânul Ilie Năstase și-a 
o revanșă convingătoare 
pra lui Stan Smith".

★
Clasamentul final al 

neului campionilor de 
Barcelona : 1.
TASE (România) 5 victorii ; 
2. Stan Smith (S.U.A.) 4 v. ; 
3—4. J. Connors și Tom Gor
man (ambii S.U.A.) 2 v. ;
5—6. M. Orantes (Spania), 
J. Kodes (Cehoslovacia) 1. 
V. ; 7—8 Gimeno și Hewitt 
zero victorii.

luat 
asu-

tur
la 

ILIE NĂS-

Foto: PAVEL TAXIALĂ

COMITETUL U. T. C.
(Urmare din pag. I)

matori ai mișcării sportive de 
masă". Iată, deci, o recoman
dare dintre cele mai autoriza
te. recomandare ce se bizutepe 
munca și activitatea tinerilor 
înșiși, a organizație: U.T.C. da 
care fac parte. încercăm să 
dezlegăm taina acestei prezen
țe active, modalitățile în rare 
a acționat comitetul U.T.C. 
pentru a obține un astfel de 
rezultat de prestigiu. Primul 
nostru interlocutor este, firește, 
secretarul Comitetului l -T.C. 
din comună, Maria Luminare : 
„Rezultatele pe care le-am ab
ținut în activitatea sportivă de 
masă au fost posibile datorită 
sprijinului — un sprijin con
cret. eficient — pe care l-am 
primit din partea comitetului 
de partid, a comitetului execu
tiv și a tuturor celorlalți fac
tori din comună. Bineînțeles, 
aici a contat și dorința tineri
lor de a practica spcrtuL Și a- 
ceasta n-a rămas numai !• fa
za de dorință, ei a depășit a- 
cest cadru trecind la hotărirea 
de a fi transpusă in practică pe 
terenurile de sport. In aceste 
condiții, comitetului U.T.C. nu 
i-au rămas decît să orienteze și 
mobilizeze aceste forțe".

Firește, acest „decît" a 
semnat, de fapt, o vie și 
tensă activitate din partea 
mitetului U.T.C. comunal, 
terializată In acțiuni concrete, 
multiple. Un tablou sugestiv al 
acestei bogate activități ni-1 
prezintă profesorul Mircea Io- 
nescu, responsabilul tehnic al 
Asociației sportive, șl, după 
cum este apreciat de toată lu
mea, suCetul mișcării sportive 
din localitate : „Asociația noas
tră are următoarele secții : fot
bal (cu două echipe — juniori 
în campionatul județean, seni
ori în categoria „Onoare"), 
handbal, popice, ciclism și tir. 
Am participat anul acesta la e- 
dițiile de vară și de iarnă ale 
Cupei tineretului de la sate, la 
toate disciplinele incluse in 
program și cu rezultate bune, 
la crosurile tineretului, la con
cursurile de orientare turisti
că. O atenție deosebită am a- 
cordat-o întocmirii judicioase a 
unui calendar competițional 
propriu în care, alături de con
cursurile incluse în calendarul 
central al U.T.C., am inclus o 
serie de manifestări numai ale

la
in- 
co

ma-

In cinstea aniversării Republicii, la lași - finala Campionatului 
național sătesc la trintă.

CE! MAI TAR!
240 TINERI DIN ȚARĂ

Finala pe țară a Campionatului național sătesc de trintă 
din cadrul celei de a V-a ediții a Cupei tineretului de la sate, 
competiție dedicată celei de a XXV-a aniversări a Republicii, 
se va desfășura la Iași în zilele de 8, 9 și 10 decembrie a.c. 
La finala pe țară participă 240 de sportivi din toate județele 
și din municipiul București, în cadrul a 6 categorii de greu
tate. întrecerile se vor desfășura în Sala Sporturilor din Iași 
la următoarele categorii : pînă la 55 kg, între 55,100 și 61 kg, 
între 61,100 și 68 kg, între 68,100 și 76 kg., între 76,100 și 84 kg., 
și ultima categorie, peste 84,100 kg.

La întrecerile finale participă tineri care au împlinit vîrsta 
de 14 ani și care, în mod permanent, locuiesc, 
învață în comună și nu sînt legitimați la alte 
cluburi sportive în afara comunei respective, 
clasificarea sportivă.

La reușita organizării și desfășurării acestei 
inițiată de U.T.C. — își aduce contribuția și Federația română 
de lupte. Comisia de organizare a luat toate măsurile pentru 
buna desfășurare a competiției. Sportivii sînt așteptați la Iași 
la data de 7 decembrie, cînd va avea loc și ședința tehnică.

Ion Tiriac comentează pentru

cititorii „Scinteii tineretului"

MAREA VICTORIE
A LUI ILIE NĂSTASE IN
„TURNEUL CAMPIONILOR"

nnastre. orieaundu-ae dapă ti
ter» criterii : continuitatea acti
vității sportive. valorificarea 
forțelor, dorințele si specificai 
localității — rtr- 5"f-'_ aa
organizat patra damitiii talia 
ral-sporuv» la care aa lain»* 
și țineri din romanele tevecs- 
aate. La riadol nostra am răo 
ptiu i invita ții ter aooeîatiiler d>a 
aceste tecalztăși pentru a parti
cipa la manifestări ti mi tare. 
Aas organizat. de asemenea, 
eoacarsari de <»»him peazra ti
nerii ca biciclete praprit me
ciuri de fotbal intre tinerii din 
sal romanii dotat ca an trofee 
propria șâ iacă name rente alte
glijat aici prezența, ia rimpal 
vacanțelor, a elevilor din ten li - 
late care învață ia Bacwresti 
sau In alte localități. I-am in
tegrat ți pe ei re competițiile 
noastre și rezultatele au fost 
dintre cele mai bane*.

Toate aceste manifestări au 
aolkritat șt o bază materială a- 
decvată. Comuna depune âe un 
stadion împrejmuit, cu cabine 
pentru bucători și arbitri, cu 
tererunl de fotbal. volei, gropi 
pentru sărituri si aruncă—, cu 
pistă de alergări. în sfirșit. o 
popicărie asfaltată completează 
zestrea materială a stadsonului 
din comuna Hotarele.

în discuția noastră dteva nu
me revin eu insistență : Marin 
Voieu, secretarul comitetului 
de partîd. Minai Rlstea. prima
rul comunei. Florian Dinu, sa
lariat la primărie. Ttidose San
du, contabil șef ia C.A.P. Ho
tarele, Marian Ionescu, învăță
tor, șl Încă mulți alții. Toți a- 
ceștia stat considerați unanim 
drept animatori: mișcării spor
tive din localitate. încercăm să 
aflăm opinia a doi dintre ei : 
„Eu, ne spunea primarul, nu 
sînt microbist, dar mă Intere
sez de mișcarea sportivă și ii 
ajut cit pot. Am analizat de 
două ori in acest an. In comi
tetul executiv, activitatea spor
tivă, am hotărit măsuri șl sar
cini pentru fiecare unitate in 
parte, pentru că la aceste șe
dințe am invitat toți factorii 
de răspundere din comună. Am 
înființat și o grupă de susțină
tori ai echipelor noastre pentru 
a-i sprijini pe tineri și din 
punct de vedere material în a- 
menajarea bazelor sportive, în 
procurarea de echipament. Am 
pornit in această acțiune eu

muncesc sau 
asociații sau 

indiferent de
competiții

GH. ENACHE

te 
te

u bine pe «ta
ri ciută. la un 
de fotbaL Vn 
e tonte și a- 
pentru tinerii 
si pentru noi 

Pentru toate

tarea awini sportive de ma
sa si ia iateresal aestra.
al tata»ar. ca aceasta să se 
«esfăsearv aanaaT.

Această uhsă bee eate re- 
' j; ilHBOiWIt pe larg de 
x-.-arășs: Ma---z Vcsra. secreta- 
ral coctitestim da partid al co
mune; Hotarele : JbU adevă
rat eâ de ecranizarea ți cea 
dacerea nuscici sportive de 
masă ia localitățile dia medial 
rara! se ocupă U.T.C.-aL Dar 
aici sa comitet U.T.C. na va 
putea rezoiva singur, fără spri
jin. această sarcină. Mișcarea 
sportivă ne preocupă și pe noi 
in egală măsură. Pentru rolul 
ei educativ, pentru caracterul 
ei atractiv. Este si interesul 
nostru, al comitetului de partid, 
ra tinerii să se dezvolte bine 
dia punct de vedere fizic, să 
crească riguroși. Sănătoși. Decit 
să stea in restaurant si pe la 
colțul străzi lor m: 
dien intr-o cursă 
cros, la un meci 
spectacol sportiv 
tractir nu numai 
de pe stadion, ei 
cei din tribune, 
acestea am crezut eă e bine să 
dăm o min* de ajutor comite
tului T.T.C„ să-i sprijinim și, 
eind sint depășiți de unele gre- 
utăți. să punem noi înșine u- 
măruL Activitatea educativă — 
si sportul de masă este una 
dintre coordonatele eficiente 
ale ei — este o cauză a noas
tră. a tuturor”.

Așa stau lucrurile în comu
na Hotarele. Am văzut și opi
niile șl modalitățile de a ac
ționa ale tuturor factorilor 
din localitate. Am văzut rezul
tatele, iar în loc de concluzie 
aș reproduce ultima afirmație 
a secretarului comitetului de 
partid : „Activitatea educativă 
— și sportul de masă este una 
din coordonatele eficiente ale 
ei — este o cauză a noastră, a 
tuturor".

0 VIBRANTA MANIFESTARE A PATRIOTISMULUI
(Urmare din pag. I)

aceasta, intrînd în rtndul For
țelor Armate, ne legăm prin ju- 
rămînt să ne însușim temeinio 
cunoștințele militare, să apărăm 
cu prețul vieții patria noastră 
liberă, suveranitatea și indepen
dența ei“. Rostind jurămîntul
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Foto: AL. PRUNDEANU

După o lună 
durat perioada

de zile, cit a 
____ r_____ _ de Întrerupere 
a diviziei naționale la rugbi, 
ieri a fost reluată activitatea 
cu etapa a Xl-a. Neoportună și 
nejustificată — campionatul 
fiind singurul criteriu de men
ținere a formei sportive — a- 
ceastă întrerupere prelungește 
pînă la jumătatea lunii decem
brie principala competiție rug- 
bistică.

în Capitală, ieri au avut loc 
trei întîlniri... pe trei terenuri 
diferite. Optînd pentru jocul 
din Parcul Copilului, dintre 
Grivița Roșie șl Precizia Săce- 
le am ales de fapt meciul o- 
cupantelor locurilor 12 și 13 
din clasament, dar șl a echipe
lor cu cei mal tineri jucători. 
Partida a debutat vijelios, gri- 
vițenii impunlndu-se și adap- 
tîndu-se mai bine eu starea te
renului, astfel că după cîteva 

solemn, o nouă generație de os
tași, tineri crescuți și educați 
sub semnul luminos al cuvîntu- 
lui partidului, cu matură înțele
gere a responsabilității locului 
ce-1 ocupă în societatea noas
tră socialistă, își asumă conș
tient, liber și ferm, nobila sar
cină a apărării patriei. „Știm,

DAR,

SPOR

TMTATEA

PIIBUCIIUII ?
Am urmărit ieri, Ia Giulești, 

tradiționalul derbi al basche
tului nostru feminin. Ca de o- 
bicet. Rapid și Politehnica au 
oferit o dispută strânsă, o tap- 
tă dramatică, al cărei rezultat 
a stet sub semnul incertitudinii 
pini in ultimele secunde de 
joc. Din păcate, calitatea, acel 
atribut care — alături de lup
tă — dădea farmec altădată a- 
cestuf derbi a lipsit ieri de De 
terenul de sub „potcoavă". Ne
numărate greșeli de tehnică de 
ambele pârp. ratări din cele 
mai favorabile poziții, multe, 
prea ratate faulturi, mai ales 
dacă ne gîndrm ?ă era 'jzi meci 
Se fete, iată elementele care 
au întunecat, practic, frumuse
țea luptei socruve. Este evi
dent că, atlt Rapid rit și Poli- 
tehaica na sfat focă solid puse 
la punct eu pregătirea, că dife- 
renîeie valorice dintre cele

lungă întrerupere
șarje reușite, V. Dumitrescu 
înscrie prima încercare, tran
sformată sigur de Simion 
(6—0). Cîștigînd mingi la gră
madă, avînd în V. Rusu un 
bun prinzător a mingilor din 
tușe, cel de la Grivița contro
lează, in continuare, jocul. Ca 
urmare firească Stoica (încer
care), Simion (lovitură de pe
deapsă), Sabău (încercare) și 
Barbu (încercare, transformată 
de Simion) vor reuși să ridice 
scorul la 23—0, scor cu care se 
va încheia și partida.

în Capitală au mal avut loc 
următoarele întîlniri : Vulcan- 
C.S.M. Suceava 16-0 șl Sportul 
studențesc-Gloria 14-6. în țară: 
Farul—Steaua 0-7 ; Rulmentul 
Birlad—Dinamo 4-9 ; și C.S.M. 
Sibiu-Universitatea Timișoara 
3—9.

GABRIEL FLOREA

menționa soldatul Nemeș Aurel, 
fost muncitor izolator la între
prinderea „Clujeana”, că sarci
na pe care o avem de îndeplinit 
nu e ușoară. Dar nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a fi 
la înălțimea încrederii și grijii 
pe care partidul ne-o acordă 
nouă, tinerilor. Vom face totul 
pentru a arăta că merităm a- 
ceastă încredere, pentru a arăta 
că armata, tinerii ostași sînt slu
jitori de nădejde ai partidului și 
patriei".

Zilele ce au precedat acestei 
solemnități au constituit în toa
te unitățile militare tot atîtea 
prilejuri pentru desfășurarea 
unei intense munci politico-e
ducative în rîndul celor mai ti
neri ostași ai țării. „Organizația 
noastră U.T.C. — mărturisea 
caporalul Vodă Gheorghe din 
subunitatea comandată de maio
rul Grigore Petre — a inițiat 
numeroase manifestări politico- 
educative în centrul cărora a 
stat aplicarea, însușirea și înțe
legerea temeinică a semnifica
ției jurămîntului militar, a sar
cinilor și îndatoririlor pe care 
le avem odată cu îmbrăcarea

• Competiția „K.O-" nu se dezminte : cinci divizionare A (Jiul, 
Univ. Craiova, A.S.A., C.S.M. Reșița și Steagul roșu) au fost 
scoase din cursă

Pe o vreme urâtă, cu o ceață lipicioasă și densă, pe terenuri 
îmbibate de apă, grele, s-a desfășurat o etapă de... cupă. Ea 
a fost onorată și numai prin faptul că meciurile nu s-au mai 
programat la mijlocul săptămânii, ca de obicei, ci duminică. 
Aceasta pentru a spori interesul publicului și, bineînțeles, al 
echipelor. Dar, „cupa”, cu excepția poate a semifinalelor, con
tinuă să rămînă o întrecere oarecare, fără să etaleze ambiții și 
să incite orgolii, pentru multe echipe mai ales din divizia A, 
chiar o corvoadă. Este o chestiune de mentalitate. Așa se ex
plică faptul că echipe din prima divizie capotează, uneori, la
mentabil. Dar prin aceasta nu se face altceva decît să se de
monstreze încă odată că istoria se repetă. „Cupa României", 
rămâne, în același timp, o competiție a surprizelor neașteptate 
și nescontate. Prin aceasta ea ține treaz sentimentul și Intere
sul iubitorilor de fotbal.

Se încadrează aprecierilor de mai sus comportarea inexpli
cabilă a Jiului la Galați. O înfrângere (0—1) a unei echipe cla
sată pe locul patru la un punct de lider — în fața unei divi
zionare C, Constructorul — dacă vreți, spune destul de mult. 
Ca și chinuitul rezultat de egalitate (3—3) realizat de-abia du
pă prelungiri de U.T.A. în fața altei divizionare C — Autobu
zul București. Draw-ul rezultat din întîlnirea Progresul Bucu
rești—Petrolul (1—1), tot după prelungiri, pare mal normal. 
Destul de normală, în acest context, pare și înfrângerea stu- 
cenților craioveni suferită din partea Metalului București 
(4—0), repetîndu-se. prin aceasta, situația de anul trecut, cînd 
metalurgicii au stepat, la'fel, pe olteni în ascensiunea lor spre 
finală. Metalul confirmă că este o competitoare specialistă de 
cupă, iar Universitatea Craiova își dezvăluie din nou neputința 
de a marca vreun gol acestei divizionare B. Pe linia rezultate
lor normale se situează și victoria la scor a dinamoviști'lor 
bucureșteni, care, meciul din deplasare l-au disputat... acasă. 
C-unia Făgăraș a propus... înfrângerea, terenul acesteia fiind, 
cum se știe, suspendat Așa că 7—0 e un scor care spune totul 
și explică, la fel, apariția lui Florian Dumitrescu pe postul de 
fundaș lateral. Un meci de antrenament, care face posibile 
orice experimente. Studenții clujeni au avut o misiune ușoară : 
. Cupa" le-a adus în față o echipă — Metalul — din campio
natul municipiului Oradea. Și, totuși, cei care deschid scorul 
— spre satisfacția celor 4 000 de spectatori — stat localnicii. A 
trebuit desigur, mai întii un duș rece cum așteaptă, de obicei, 
elevii Ini Onisie, pentru ca să-și amintească de scopul depla
sării kr. în final au învins cu 4—1.

&gur. ar fi de vorbit despre eșecurile celorlalte divizioite- 
re A : A5.A- Tg. Mureș învinsă de o altă divizionară C, C.S.M. 
Re< ta si Steagul roșu, care nu și-au onorat prestigiul, cartea 
de vizită. Ar fi de vorbit despre F.C. Galați, echipa la rfrma 
căreia se află antrenorul Titi Teașcă — și se vede — care își 
face o bună reclamă și o frumoasă profesie din obținerea unor 
succese în această întrecere de fotbal, denumită, sugestiv, 
..competiția K.O.". , , , .L

în orice caz, acest intermezzo ai campionatului a, 
mare dificultate pe mirite dintre ” ’ ’ ”*
nificativ.

Dinamo-Chimia Făgăraș T—0 ;
1_ 4 ; Constructorul Galați-Jlul
veraitatea Craiova 4—0 ; Progresul ---------
(după prelungiri) ; Autobuzul București-U.T.A. 3—3 (după pre
lungiri) • F.C. Bihor-Sportul studențesc 0—1 ; Vagonul Araa- 
S. C. Bacău 0-4; C.F.R. Pașcani—F.C. Argeș 1-2 ; Știința Pe
troșani -A.S.A. Tg. Mureș 2—1 ; F. C. Galați-C. S.
1—6: Carpați Sinaia-Rapid 0—0 (după prelungiri) ; Chimia Rm. 
Vîlcea-Steagul roșu 1-0 ; C. S. M. Sibiu-Farul 1-1 după pre
lungiri) ; Ceahlăul Piatra Neamț-C. F. R. Cluj 1—1 (după pre
lungiri) : Minerul Lupeni-Steaua 0—1.

Pentru optimile de finală ale „Cupei României s-au califi
cat echipele subliniate.

Drăgan înseamnă
revirimentul Rapidului ?

în penultima etapă a turului, 
desfășurată slmbătă ți Ieri, du
minică, la București s-au întil- 
nit ultimele două clasate în 
campionatul feminin, Universi
tatea și C.S.M. Sibiu. Studen- 
detele au practicat un joc slab 
și au cedat cu 1—3. Astfel, e- 
chipa din Sibiu înregistrează 
prima victorie din acest sezon, 
iar Universitatea preia „lanter
na roșie", fără nici un joc cîști- 
gat din cele 10 susținute pînă 
în prezent! ?

Campionatul masculin a pro
gramat tradiționalul derbi, 
Steaua—Rapid, care, In edițiile 
precedente suscita un deosebit 
interes. De data aceasta voleiba
liștii militari porneau ca favo- 
riți, avînd un lot mal valoros 
și mat bine pregătit, în timp ce 
feroviarii veneau după cîteva 
eșecuri șl cu evoluții neconclu
dente în ultimele etape. Iată, 
însă, că în disputa cu Steaua, 
de slmbătă seara, Rapid a mar
cat un frumos reviriment și a 
dat satisfacții entuziaștilor el 
suporteri. Prima surpriză a fost 
reintrarea maestrului emerit 
Aurel Drăgan, care a condus 
cu succes pe tinerii colegi din 
echipă, într-o confruntare dirză 

hainei de oștean al țării. Pen
tru aceasta am folosit o gamă 
variată de forme și modalități 
ale muncii politice: discuții, 
simpozioane, seri de poezie cu 
temă adecvată, acțiuni pentru 
cunoașterea tradițiilor de luptă 
ale armei și unității".

Folosesc o pauză și încerc să 
înfirip un scurt dialog cu os
tașii din subunitatea căpitanu
lui Dumitru Rusu. Soldatul Pea- 
nă Timotei a fost șofer la I.T.B., 
Ceserean Viorel, cooperator la 
C.A.P. Buza-Cluj, Zemcenco 
Paul — mecanic utilaje grele 
la I.A.S. Cobadin-Constanța, 
Nagy Istvan — turnător la Uzi
na mecanică Cugir. Fețele lor 
poartă pecetea emoției puter
nice pe care o simt în aceste 
clipe. Toți ca unul, sînt una
nimi în a-și exprima hotărirea 
de neclintit de a deveni ostași 
vrednici, demni de uniforma pe 
care o poartă, de carnetul roșu 
de membru al Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Depune jurămîntul soldatul 
Enciu Iosif din subunitatea că
pitanului Marinescu Emil. Lîngă 
ofițer, trăind cu aceeași inten
sitate emoțiile clipei, cîțiva ti-

divizionare. Ceea ce este sesn-
V. CABULEA

Rezultatele tehnice
Metalul Oradea-.,U“ Cluj

1—0 ; Metalul București-Unl- 
Bucureștl-Petrolul _ 1—1

și spectaculoasă, încheiată după 
aproape trei ore, cu victoria 
voleibaliștilor giuleșteni, la 
scorul de 3—2.

Față de cele semnalate la a- 
ceastă rubrică, și anume că 
formația feroviară trebuie spri- 

. jinită în întărirea lotului 
pentru a avea o comportare cit 
mai bună în „Cupa Cupelor", J 
secretarul general al F.R.V., 
prof. A. Dobincă, ne-a informat 
ieri că echipa Rapid va benefi
cia de foștii săi jucători Ion 
Cristian și Valentin Paraschl- 
vescu, In apropiatele meciuri 
internaționale.

în sala Gluleștl, slmbătă sea- | 
ra, am asistat și la primul joc 
din actuala ediție a „Cupei I 
campionilor europeni", susținut 
da voleibalistele de la Rapid I 
în compania echipei Hapoel I 
Ilamapil (Israel). Rapid a făcut I 
o partidă bună, cîștigînd lejer I 
cu 3—0 (15—1, 15—0, 15—3). Me- I 
ciul retur se dispută la 16 de- I 
cembrie. Astăzi, formația femi- I 
nină Rapid Intllnește Construe- I 
torul București, Intr-un meci I 
contlnd pentru etapa a 11-a a I 
turului diviziei A.

M. LERESCU

neri în uniforme albastza, mem
bri ai detașamentelor do pregă
tire pentru apărarea patriei. 
Alături de ei stau pionieri și 
membri ai gărzilor patriotice. 
Toți cei cărora partidul și pa
tria le-a încredințat misiunea 
apărării cuceririlor revoluționa
re ale poporului român sînt reu
niți în fața drapelului de luptă 
al unității într-un moment cu 
multiple semnificații.

Undeva în tribune, la fel de 
emoționați, cîțiva dintre părinții 
celor ce depun jurămîntul. Co
munistul Nicolaica Virgil își ur
mărește din priviri fiul. Ne spu
nea că este mîndru și bucuros 
că poate da țării un fiu, un 
braț înarmat, că este sigur că-i 
va face cinste, că va deveni un 
militar de nădejde. Așa l-a cres
cut, așa l-a educat.

Solemnitatea continuă. în toa
te unitățile militare, în toate 
colțurile țării, tinerii ostași ros
tesc cu fermitate și bărbăție tex
tul sacru al jurămîntului mili
tar. Patria își primește noua ge
nerație de luptători care-i jură 
credință, care se leagă s-o ape
re cu prețul vieții lor tinere.



de peste hotare
O POLITICA REALISTA, 

CONSTRUCTIVA
Declarația

M. A. E. al
R. D. Vietnam

GUINEEA-

La New York ca și la Helsin
ki, în această săptămînă, politica 
externă a României socialiste și-a 
afirmat, din nou, caracterul ei 
constructiv, spiritul de inițiativă, 
conștiința responsabilității față 
de viitorul pașnic al umanității. 
Este o politică definită prin con
secvență, prin absența factorilor 
conjuncturali, printr-o exemplară 
principialitate. Referindu-se la 
inițiativa României de a pune în 
dezbatere problema creșterii ro
iului O.N.U., ambasadorul unui 
stat situat la mii de kilometri de 
meleagurile noastre saluta „a- 
ceastă idee excelentă a unei țări 
care iubește sincer pacea și do
rește progresul tuturor popoare- 
lor“. Prestigiul politicii externe 
românești provine dintr-o abor
dare realistă, lucidă, a probleme
lor de pe ordinea de zi a vieții 
internaționale, dintr-o neobosită 
strădanie pentru a stimula solu
ționarea acestor probleme într-o 
manieră care să țină seama de 
voința și interesele tuturor po
poarelor, la dreptul lor Ia o dez
voltare de sine stătătoare, potri
vit aspirațiilor care le animă. 
Securitatea internațională nu 
poate fi decît produsul eforturi
lor conjugate ale tuturor națiu
nilor lumii indiferent de dimen
siunile lor, orînduire socială sau 
apartenență la blocuri militare. 
Viabilitatea reglementărilor re
zidă în capacitatea lor de a co
respunde acestui imperativ. Po
litica de dictat, formulele ana
cronice ale reglementărilor re- 
strînse, impuse altor state, nu 
pot decît să conducă spre impas. 
Ne aflăm pe o treaptă a istoriei 
cînd se afirmă plenar voința 
popoarelor de a fi singurele stă- 
pîne ale destinului lor. Este o 
realitate care depășește bariere 
artificiale și se impune prin în
tregul curs al evenimentelor. Ra
porturile dintre state pentru a 
cunoaște o evoluție pozitivă tre
buie să poarte pecetea deplinei 
egalități, a respectului mutual 
al independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, a 
neamestecului in treburile in
terne. Punctul de vedere al 
partidului nostru, exprimat cu 
claritate în cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, își gă
sește o deplină confirmare în 
succesiunea evenimentelor. Juste
țea liniei generale a politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, clarviziunea și receptivitatea 
la nou ale acestei politici sînt 
subliniate de evoluția vieții in
ternaționale. Dar acestei politici 
îi este proprie nu numai afirma
rea unei poziții, ci și acțiunea 
fermă, stăruitoare, consecventă, 
pentru a transpune în practică 
ideile enunțate. Multi comenta
tori pun în relief dinamismul po
liticii României, constatînd pre
zența deosebit de activă a țării 
noastre în forurile internaționale, 
multitudinea sugestiilor și propu
nerilor pe care le avansează în 
dezbateri. Se vădește în această 
prezență convingerea necesității 
ca fiecare stat să-și aducă o con
tribuție concretă la reglementa
rea dosarelor esențiale ale pre
zentului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în expunerea 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. : „Problemele care con
fruntă omenirea pot fi soluțio
nate dacă la rezolvarea lor, la 
viața internațională, vor participa 
cu drepturi egale, toate statele

— mari, mijlocii sau mici — și 
își vor spune cuvântul toate ță
rile lumii".

în săptămînă aceasta s-a în
cheiat la O.N.U. dezbaterea pe 
marginea propunerii României 
privind creșterea rolului și efica
cității O.N.U., propunere ce re
flectă înțelegerea profundă a 
prefacerilor intervenite pe plan 
mondial și care fac să crească 
rolul O.N.U. ca factor de sti
mulare a colaborării între state, 
de elaborare a normelor care să 
guverneze relațiile dintre țări și 
de asigurare a înfăptuirii lor in 
viață. Conținutul acestui docu
ment l-am prezentat cititorilor 
noștri. Ceea ce dorim să amin
tim este faptul că inițiativa Ro
mâniei s-a bucurat de o adeziu
ne unanimă, că totalitatea sta
telor membre a aprobat-o. Dele
gatul Italiei, exprimînd felicitări 
pentru înscrierea acestui punct 
pe ordinea de zi, sublinia că 
„documentul final ce ne-a fost 
supus nu este o rezoluție decla
matorie, ci are efectul de a a- 
trage atenția statelor membre a- 
supra unei probleme de o sub
stanțială importanță pentru or
ganizația noastră". Apoi, se cu
vine a menționa și un alt fapt: 
un sfert din membrii O.N.U. s-au 
asociat rezoluției României in 
calitate de coautori după largi 
consultări întreprinde de delega
ția română, consultări al căror 
spirit a fost caracterizat de la 
tribuna Adunării Generale de că
tre o serie de vorbitori drept un 
exemplu ce trebuie să fie ut- 
mat și în viitor în practica OJi.U.

Fără îndoială, caracterul con
structiv al politicii noastre ex
terne și-a găsit o nouă expresie 
în cadrul convorbirilor multila
terale de la Helsinki. Reuniunea 
din capitala finlandeză menită 
să pregătească conferința gene- 
ral-europeană pentru securitate 
și cooperare a parcurs o primă 
etapă — cea a soluționării pro
blemelor de procedură. Aceste 
probleme an o însemnătate de
osebită pentru a se asigura reu
șita importantelor negocieri, pen
tru ca tratativele angajate să co
respundă speranțelor popoare
lor. în fond, nu a fost vorba de 
aspecte de ordin tehnic sau »- 
vând o valoare minoră, ci de pro
bleme de esență pobtica. care 
pot in cea mai mare măsură in
fluența desfășurarea ulterioară 
a consultărilor, posibilitatea de a 
se asigura dreptul egal al statelor 
de a participa sub toate formele 
și la toate fazele dezbaterilor. 
Prin consensul celor 34 state 
participante Ia reuniune a fost 
adoptat un text care reglemen
tează regulile de procedură pri
vind desfășurarea consultărilor. 
Modul in care s-a ajuns la acest 
consens ilustrează posibilitățile 
existente pentru reglementări 
care să ia in considerare cu re
ceptivitate toate pozițiile expri
mate. să identifice cu înțeleg ere 
și răbdare căile unui acord una
nim. Ideea consensului și-a găsit 
o verificare practică, care a de
monstrat utilitatea ei, efectele 
pozitive. Primele zile ale reuniu
nii de la Helsinki au pus în e- 
vidență necesitatea unei perma
nente abordări constructive a 
problemelor, a unui spirit des
chis, eliberat de dogmele poli
ticii de bloc. înfăptuirea secu
rității europene este o problemă 
a tuturor popoarelor de pe con-

mărimea sau stadiul 
lor economice, de a- 
lor la diferite blocuri

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în legătură cu 
intensificarea acțiunilor milita
re ale Statelor Unite împotriva 
Vietnamului de Nord.

Potrivit unor date prelimi
nare, numai in cursul lunii no
iembrie, au avut loc 5 500 rai
duri ale aviației tactice ameri
cane și 850 raiduri ale bom
bardierelor grele B-52, precum 
și bombardamente cu artilerie 
de la bordul navelor de război 
americane. în urma cărora și-au 
pierdut viața un mare număr 
de persoane din rindul popu
lației civile și au fost provoca
te distrugeri, de mari propor
ții, ale unor cartiere de li <iiin- 
țe și Întreprinderi economice si 
instituțiilor cultural-sanitare
din R.D. Vietnam.

Toate aceste arte au fost in
tensificate tocmai tn momentul 
In care Administrația SUA. 
tergiversează semnarea acordă
rilor de pace, cerfnd modî&âri 
In textul acestora subtmtază în 
mr.tinuare declarațca. Popcrui 
Vietnamului iubește pacea, dar 
aceasta trebuie lusrgttă de o 
independentă reala, si de aceea
:~*v*» S9CTT.
tîBsp eft se va aagațzrie

a Scacevor UaBe. po
poral vjetnacsez este becârfc si 
coc txzzae ’.ș£i
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EUGENTU OBREA

MISIUNEA „APOLLO-17"
Misiunea „Apollo-17“ va trebui să permită realizarea a 10 

experiențe științifice noi, dintre care o parte cu totul inedite. 
Șapte din aceste experiențe vor fi efectuate pe suprafața Lunii 
care va fi explorată de Eugene Cernan și Harrison Schmitt, iar 
alte 3 vor fi efectuate în momentul in care cabina -Apollo* 
se va mișca în jurul ei. Vor fi recoltate 100 de kg. de rocă lu
nară, care, probabil, vor ajuta la definitivarea unui răspuns 
la întrebarea fundamentală privind originea Lunii st a s ste
rnului solar.

Dar iată cum arată în linii principale sarcinile științifice noi 
pe care le vor îndeplini membrii actualei misiuni selenare : 
@ Studiul compoziției crustei selenare și a cavităților descope
rite ; p căutarea „punctelor calde*’ și stabilirea profilului ter
mic a suprafeței lunare cu ajutorul unui radiometru cu raze 
infraroșii ; e analiza compoziției razelor care formează .-at
mosfera" lunară cu ajutorul unui spectrometru eu ultraviolete .

OBIECTIVE
ALE GUVERNULUI 
BRANDT-SCHEEL

Cu prilejul unui Interviu a- 
. eordat postului de radio „Sud

den tscher Rundfunk*, purtăto
rul de cuvint al guvernului de 
la Bonn. Conrad .Ahlers, a de- 

, elarat că obiectivele celui de-al 
doilea guvern Braad-Scheel sînt 

a promova o politică de 
cooperare cit mai larg posibilă 

. între Republica Federală a Ger
maniei si Republica Democrată 

• Germană*.

LUNI, 4 DECEMBRIE 1972

LUPUL MĂRILOR — RĂZBU
NAREA 1 rulează la Luceafărul 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30; București 
(orele 9; 12,45; 16,15; 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Scala (orele 9.15; 12; 15,30; 21), 
Festival (orele 9; 11,45; 14,30; 17,45; 
20,30).

CAZUL MATEI : rulează la Ca
pitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16).

MARIA STUART : rulează la
Capitol — ora 20. Gala filmului 
britanic.

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Patria 
(orele 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Bucegi (orele 
15,45; 18; 20,15), Cotroceni (orele 
14; 16; 18; 20).

SÂGEATA CĂPITANULUI ION: 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grivita (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Favorit (orele 9,15; 
12,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Ex-

BISSAU
• La sfirșitul acestui an, sau la începutul 

lui 13*3. un nou stat african își va procla
ma independența : Guineea-Bissau.

Situată in Africa occidentală, pe coasta 
Oceanului Atlantic Intre Senegal și Repu
blica Guineea, Guineea-Bissau are • sa - 
prafață de 36.125 km.p si o populație de 
aproximativ SM.(M locuitori. Ocupat de co
lonialiștii portughezi de peste 450 de ani. 
poporul din Guineea-Bissau a suferit o dis
criminare rasială constantă din punct de 
vedere social, economic ți politic, iar bo
gățiile acestei țări au fost exploatate in in
teresul metropolei.

După al doilea război mondial s-a inten
sificat lupta de eliberare națională, care 
a luat apoi forma luptei armate. In 1954 s 
fost creat Partidul African al Independen
ței din Guineea-Bissau și pe Insulele 
Capului Verde lF.A.I.G-C.1. care reunește 
ia nndurile sale patrioți din diferite pă
turi ale populației guineeze.

0 Lcrpta armată împotriva dominației 
portugheze a început la 3 august 1959. etnd 
annnoterri și docherii au hotărât să între
rupă lucrul pentru a obține condiții mai 
bune de viață. Revendicărilor muncitorești 
rnăanialijtu le-an răspuns cu gloanțe. Ia 
fora fir «Ira Pipghiti forțele armate colo 
mafcze au executat 50 de patrioți. Răscoa
la a cuprins întreaga Guinee-Bissau. La 
19 septembrie 19S9. Biroul Politic al 
P.AJ.G.C a anunțat „trecerea de la lupta 
pnbTică la revolta armată*. Detașamentele 
de partizani conduse de P.AJ.G.C. au în
ceput să destărenre o luptă susținntă îm
potriva U ape lot colonialiste portugheze. 
I* amo care au trecut întregul popor s-a 
angajat in bdcăEa pentru răsturnarea re- 
gămnlm cuăanâaL
• Gnmeen-Basaw este împărțită ia 13

Fiecare regiune eliberată este di
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lui Juan Peron

târifor pe rare le *erft- 
«aart ca Cf ertti repre-

la

tars ia tară ixp* • ab-

eaesert. Lrcjaag 
a foc: xm. fcxrre » p’rtiTr! 
jmxor. sjvri -ti re

in gri WH. ei a fost faioatt 
i- frrrps fci martie ’-971, de 

pceședmte, Al-ejasdro 
T

Lrtr-t deoarate făcută ute
re. is urma acestei îr.treveăeri. 

a afmat că el si 
Perex raxă să cor.trtbttre la 
gâr-rea uret cotaUi a actualei 
xtat: ptxtxxe <La tară.

Tva* de coc.1, rebtrea ca ge- 
orraitu Lemuertuc. Jaan Peren 
a *ra. avrt, 5= <_ sa! săreămi-
să trecsBe. o întrevedere cu 
sn alt feet peese&nte — Arturo

p e soni'
• Acțiune de legaliza 

re a căsătoriilor 
mexicane

A praape H9 Mb de familii 
ra ale stăni crvile rawa Iile ia
i i > ■ ifoș.nfr icreacri de 
«per» ti prete anreeipale din 
tacreaga tară, peacra a iacheia 
actele legale accesare căsătoriei. 
Această acțiew fără precedent 
ia irteria MexicalaL este ar
marea orei campaau ennseeven- 
te ixitiue de aatarităti pentru 
a legaliza recile de mii de eă- 
văiecu ariegitisee «alerate. in
prima! riad, sărăciei sau anal- 
fabetznalai i ti a normaliza 
«axatul juridie al desceadenți-

• Arestări 
la San Sebastian

Politia spaniolă a continuat. 
In ultima vreme, acțiunile re
presive Împotriva persoanelor 
animate de idei progresiste. 
Astfel, la San Sebastian au fost 
arestate, recent, 24 de persoane 
acuzate de ..apartenență la par
tidul comunist".

• Bilanț tragic 
al furtunilor 
din Japonia

Furtunile care s-au abătut la 
sfirșitul acestei săptămini asu
pra unor regiuni ale arhipela
gului nipon au provocat nume
roase accidente de circulație.

Astfel, intr-un accident rutier 
produs pe o șosea din zona cen
trală a țării, in care au fost 
antrenate 13 autoturisme, trei 
persoane și-au pierdut viata, iar 
alle 22 au fost rănite, in timp 
ce pe o sosea din nordul Japo
niei ciocnirea dintre un autobuz 
și un camion s-a soldat cu 4 
morți si 36 de răniți.

• O hotărîre
a președintelui 
Nixon

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și-a anunțat intenția de 
a menține în posturile lor. în 
cursul celui de-al doilea man
dat prezidențial al său, pe cel 
mai mulți dintre actualii săi 
consilieri. își vor păstra, astfel, 
funcțiile, Henry Kissinger (pro
blemele securității naționale), 
John Ehrichman (probleme in
terne), Robert Haldeman (pro
bleme administrative), Peter 
Flanigan (probleme economice 
internaționale) și alții.

• Catastrofă aeriană
Un avion aparținlnd com

paniei de transporturi aerie, 
ne spaniole „Spantax”, avînd 
155 de persoane la bord, s-a 
prăbușit, duminică, în apropie
re de localitatea Tenerife — 
insulele Canare. După cum a 
declarat un purtător de cuvînt 
al campaniei „Spantax”, „nu 
există nici un supraviețuitor”. 
Avionul, care avea destinația 
Miinchen, s-a prăbușit în flă
cări la puțin timp după deco
lare.

vizată in zone, iar acestea in secții, care 
reunesc citeva sate. In fiecare sat, un co
mitet format din cinci persoane alese de 
locuitori conduce populația Ia îndeplinirea 
sarcinilor legate de lupta armată, printre 
care, aprovizionarea cu armament, muni
ție *i hrană a combatanților de pe front, 
transportarea răniților la spitalele de cam
panie. cultivarea suprafețelor de pămint 
pentru asigurarea cu produse alimentare 
a efectivelor militare angajate in luptă.

0 Un moment decisiv in lupta anticolo
nialistă s-a înregistrat in anii 1968—1969, 
cind P.AJ.G.C. a lansat atacul pe frontul 
de est străpungând liniile portugheze. Tru
pele portugheze, care la începutul luptei 
de eliberare națională erau răspîndite pe 
întreg teritoriul țării, sint in prezent nevoi
te să se regrupeze pentru a evita loviturile 
date de către partizani. Acum trupele colo
nia! <te s-au retras in tabere consolidate 
care, sint practic asediate. Aprovizionarea 
lor se realizează fie cu ,ajutorul elicopte
relor. fie cu sprijinul vaselor militare. In 
încercarea lor disperată de a-și păstra po
zițiile pe care le mai dețin, colonialiștii 
recurg la represalii, atacind și bombardind 
sălbatec satele și populația. Armata de eli

berare controlează drumurile care conduc 
spre orașele cele mai importante ale țării": 
Bissau, — capitala, Bulama, Bahata, Bis- 
sora, Farim, Katio. în cursul ultimelor 
luni, aeroportul Bissau, deși puternic apă
rat. a constituit obiectivul unor frecvente 
atacuri ale patrioților. Forțele de eliberare 
au spulberat, astfel, mitul „zonei intangi
bile” (care cuprinde 60 de kilometri la eșt 
de Bissau), considerată de colonialiști drept 
cea mai bine apărată.

0 In prezent forțele patriotice au elibe
rat aproximativ trei pătrimi din suprafața 
Guineei-Bissau. In timp ce lupta continuă, 
populația participă din plin — în zona eli
berată — la construcția noii societăți pe 
plan politic, economic, social și cultural. 
P.A.I.G.C. a creat bazele unei administra
ții solide, alfabetizînd cea mai mare parte 
a populației din zonele eliberate și a edi
ficat structuri sanitare. In urmă cu nouă 
ani in Guineea-Bissau existau 3 sau 4 me
dici, iar astăzi sînt peste 40. Efortul prin
cipal este îndreptat spre formarea cadre
lor tehnice, al căror număr se ridică acum 
la citeva mii, iar peste 400 de tineri guî- 
neezi urmează studii tehnice în țările prie
tene, printre care și România. In 450 de 
ani de dominație, portughezii n-au permis 
decit unui număr de 12 guineezi să pă
trundă în clasele superioare ale școlilor 
secundare. Unul singur a putut să-și ter
mine studiile universitare : acesta este 
Amilcar Cabrai, inginer specialist în hi
draulică, liderul P.A.I.G.C.

Recent, în toate regiunile eliberate s-au 
desfășurat alegeri generale pentru consi
liile regionale și pentru prima Adunare 
Națională din istoria țării. In perioada 
imediat următoare, va fi alcătuit un or
gan executiv central al puterii de stat 
care își va desfășura activitatea pe terito
riul țării. în prezent, se lucrează la elabo
rarea proiectului primei constituții a Gui
neei-Bissau. Așa cum declara recent, Amil
car Cabrai, secretar genera] al P.A.I.G.C., k 
„Guineea-Bissau este, în fapt, de pe acum 
un stat constituit, care are toate institu
țiile sale politice, administrative, economi
ce, judiciare și își exercită prerogativele 
în mod suveran asupra celei mai mari 
părți a teritoriului național. Obiectivul 
nostru imediat — a subliniat A. Cabrai — 
este de a integra Guineea-Bissau in con
certul națiunilor indepedendente și suve
rane ale lumii de azi".

GH. SPRINȚEROIU

Ceea ce n-a înțeles 
„Miss Mondeu

La bursa Txtriuri- 
lor a fost senzafie. 
Favorita de ultima 
clipă, o blondă sue
deză, n-a izbutit să 
ajungă prima pe 
podium. Victoria a 
dobindit-o o altă 
blondă, dar din 
Australia, care a 
fost aleasă „Miss 
Monde 1972“ la 
Royal Albert Hall 
din Londra, sub 
privirile a 26.000.000 
telespectatori. Sîn- 
tem asigurați că 
juriul a fost suve
ran. El a decis, 
după ce a studiat 
cu atenție, pe cele 
53 candidate la o 
glorie efemeră. Be
linda Green, de pro
fesie manechin la 
Sydney, și-a învins 
concurentele prin 
ceea ce reporterii

au calificai a fi 
„perfecțiunea for
melor sale". Pînă 
aici treburile apar
țin cronicii mon
dene. Există, însă, 
și un alt aspect. Be
linda Green, ca o- 
rice „Miss Monde“, 
s-a văzut în fața 
unui vraf de con
tracte oferite de or
ganizatorii rețelelor 
de publicitate. Pri
mul pe care l-a ac
ceptat — aflăm din
tr-o relatare FRAN
CE PRESSE — 
este acela de a par
ticipa la un turneu 
prin bazele ameri
cane din sud-estul 
asiatic, inclusiv din 
Vietnamul de Sud. 
Belinda Green a 
afirmat că se duce 
în Vietnamul de 
Sud pentru că și

„Australia este an
gajată în acest 
război". Frumoasa 
blondă s-a dovedit 
lipsită de perspica
citate. Alegătorii din 
țara sa, chemați la 
urne chiar sîmbătă, 
au adus la putere — 
după 23 de ani — 
pe laburiști, con- 
testînd astfel orien
tarea guvernului li- 
beralo-agrarian care 
implicase Australia 
în aventura indo- 
chineză.

Alegătorii austra
lieni au înțeles ceea 
ce proaspăta „Miss 
Monde" nu s-a do
vedit, pînă acum, 
capabilă să deslu
șească...

M. RAMURA

Sistarea 
cursurilor

de filologie 
din Lisabona

Printr-o hotărîre adminis
trativă, cursurile Facultății 
de filologie a Universității 
din Lisabona au fost sistate 
pînă Ia data de 10 decembrie 
a.c. O declarație a Consiliu
lui administrativ al facultă
ții a motivat măsura ca fiind 
o replică la recentele demon
strații de protest ale studen
ților. Totodată, consiliul a a- 
menințat cu închiderea fa
cultății, pe un termen nede
finit, în cazul reluării de
monstrațiilor revendicative 
ale tinerilor.

celsior (orele S.15; IX»; 13,«; IC; 
18,15; 20,30), Modera (orele 1.45; 
11; 13.30: 16; 1C.30: ÎI).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Doina (orele 11.15; 13.45; IC;
18.30 : 20,45), La ora 9.45 program 
de desene animate pentru copu.

BULEVARDUL ROMULUI : (ru
lează la Feroviar (orele 8,45; 11: 
13,30; 16; 18.30: 21). Melodia (orele 
9.15; 11.45; 15,45; 18.15; 20.45), Glo
ria (orele 9,15: 11.45: 15.45: 18.15: 
20,45). Tomis (orele 8,38; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,15—18 în continuare. La ora 20.15 
program de documentare.

VACANTA LA ROMA : rulează 
la Aurora (orele 9; 11,15; 13,30:
15,45; 13: 20,15). Flamura - orele 9; 
11,15: 13.30: 16; 13.15; 20.30).

CREIERUL : rulează la Dada (o- 
rele 9; 11,15: 13,30: 16: 18.15: 20 30).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLIT 
rulează la Buzești (orele 15.30; 18; 
20,15).

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

PASAREA LIBERA : rulează la 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză ia Lira (orele 15,30; 18; 20,15). 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15).

AGENlUl NR. 1 : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

A FOST O DATA UN POLI
ȚIST : rulează la Giulești (orele 
15.»: 18: 29,30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CALARETH '■ rulează la Crtn- 
gași (orele 15.30: 18; 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Volga (orele 9; 11,15;
13Jt: 16; 18,15; 20,30), Miorița (o- 
rele 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18; 20.15)

MARTIN ÎN AL NOULEA CER : 
rulează la Munca (orele 16; 18; 
20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15), 
Popular (orele 15,30; 18: 20,15),

CHEIA : rulează la Cosmos (ore
le 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Cosmos (orele 
9; 12; 15).

FUGI CA SA TE PRINDĂ : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18: 20.15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 19).

LUNI 4 DECEMBRIE 1972

Teatrul Național },I L Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : UN FLUTU
RE PE LAMPA — ora 20; (Sala 
Studio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20; Teatrul ,,Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 20; ’Ibatrul ..C Tânase“ (Sala 
Victoria) : TRASNITUL MEU
DRAG — ora 19,30.

nul. 18,40 Ecranul — Emisiune de 
actualitate și critică cinematogra
fică. 19,00 Săptămînă în imagini. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Avanpremieră. 20,05 Ancheta 
TV. Plecat fără adresă. 20,45 Ro
man foileton; Elizabeth R. Con
spirația (II). 21,30 Steaua fără
nume. Floarea din grădină. 22,30 
„24 de ore“. 22,45 Contraste în lu
mea capitalului.

PROGRAMUL I
LUNI 4 DECEMBRIE 1972

17,30 Curs de limba franceză.
Lecția a 31-a. 18,00 Cămi

PROGRAMUL II

20.00 Seară pentru tineret. 20,20 
Concursul nostru de dans modern... 
de la Tehnic Club 20,40 Mapa
mond — din viața tineretului din 
R. P. Ungaria. 20,50 Punctul pe 1 
— pe urmele unor semnale criti
ce. 21,00 De la Ateneul Tineretu
lui la Ateneul Român. 21,15 „Ac
țiunea 121 000". 21,30 Tele-tono-
mat : Cinci melodii la eererea 
dumneavoastră. 21,50 Cenaclu. O 
pasiune pentru timpul liber : ar
tele plastice. 22,10 Semn de între
bare — rubrică de probleme dis
tractive. 22,20 Vîrsta dragostei, su
biect de film și meditație. Trei 
melodii cu Mioara Negoescu.

0 CICLOPISMUL EREDITAR

Ciclopismul, această malfor
mație care l-a inspirat pe Ho
mer, este foarte probabil ere
ditar. Doctorii Peter Pfitzer și 
Horst Miinterfering de la Uni
versitatea din Diisseldorf (R.F. 
a Germaniei), au studiat o fa
milie care are nu mai puțin de 
patru ciclopi. Fenomenul a fost 
atribuit unei malformații cro- 
mozomice precis identificate.

0 RECORD DE... ÎNGHESUIALA

Nouăsprezece studențl (talia 
medie 1,75 m, greutate 68 kg.) 
ai Universității din Oslo au 
reușit să se înghesuie timp de 
șase minute într-un Volkswa- 
gen-1.300. Este vorba de un nou 
record mondial de înghesuială. 
Precedentul aparținuse Univer
sității din Chicago cu un număr 
de 16 participant! la înghesuia
lă într-o mașină de același tip.

U.R.S.S. Vedere □ hotelului din cadrul complexului pentru tineret 
aflat in construcție la Erevan

„RADIOGRAFIEREA** PIRAMIDELOR
Arhitecții Egiptului antic, autorii faimoaselor 

piramide menite să păstreze trupurile și como
rile faraonilor, nu-și puteau imagina că miile 
de artificii constructive ingenioase folosite pen
tru a feri mormintele de hoți și profanatori 
se vor dovedi inutile în fața unei creații a min
ții omenești numită computer. In mod cert, ei 
n-ar fi putut prevedea că, intr-o zi, toate ca
merele secrete protejate de gigantice blocuri 
de piatră și rămase inaccesibile aici milenii (nu 
numai hoților rutinați ci și nenumăratelor ex
pediții arheologice) vor fi „radiografiate" și 
desenate cu cea mai mare precizie.

Ideea „radiografierii" piramidelor aparține 
laureatului premiului Nobel pentru fizică, Louis 
Alvarez, de la Universitatea California. Bine
înțeles, este vorba de un procedeu special, 
fiindcă, se știe, metodele obișnuite de radio
grafie cu folosirea razelor X sau gama nu sînt 
operante la o piramidă de 100—150 metri, con
struită din blocuri masive de piatră. Procedeul 
imaginat de profesorul Alvarez se bazează pe 
proprietățile așa-numiților „mezoni mu", parti
cule de masă intermediare între cele ale pro
tonilor și neutronilor, care iau naștere la întîl- 
nirea dintre razele cosmice șj nucleele atomice 
ale gazelor ce compun atmosfera Terrei. Pro
venind din toate direcțiile spațiului, cu energie 
variabilă, „mezonii mu" lovesc suprafața exte
rioară a piramidelor cu o intensitate uniformă,

dar pătrunzind astfel prin masa giganticelor 
monumente, pierd din energia lor proporțional 
cu densitatea materialului traversat. Cu aparate 
adecvate se poate stabili precis dacă la tra- 
x-ersarea unui mediu fizic, „mezonii mu" au în- 
tilnit rocă sau spațiu vid. Fără a intra în a- 
mănunte tehnice complicate, precizăm că fizi
cienii americani, împreună cu colegii lor de la 
Universitatea Ein Shams din Cairo au instalat 
în singura încăpere descoperită pînă acum in 
interiorul piramidei lui Chefren, aparatură de 
măsurători pe baza sistemului „mezoni mu". 
Datele recoltate au fost automat „transcrise" 
pe un înregistrator magnetic și apoi trecute spre 
„elaborare" unui calculator electronic. Compu
terul a furnizat imediat „desenul" structurii in
terioare a piramidei. El a indicat că nu există 
altă încăpere funerară decît cea descoperită 
deja, dezvăluind însă un al doilea culoar spre 
această incăpere (culoar care a fost imediat 
depistat în coordonatele indicate cu cea mai 
mare precizie).

Ingenioasa metodă „computerizată" e aplicată 
actualmente la „radiografierea" altor piramide. 
Specialiștii speră ca, în scurt timp, cibernetica 
șă ajute la dezlegarea tainelor care mai încon
joară multe dintre cele 40 de .piramide din 
Egipt.

P. N.
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