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MESAJUL
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
cadrelor didactice și elevilor de la liceul

„Josef Haltrich" din Sighișoara

SLȚB SEMNUL ANIVERSARII REPUBLICII

SUCCESELE DE FIECARE ZH
MĂRTURII ALE CONȘTIINȚE» COMUNISTE

Dragi tovarăși și prieteai.

îmi face o deosebiți plăcere ea- Ia sărbătorirea 
Împlinirii a 458 de ani de la înființarea liceului 
dumneavoastră, să vă adresex un călduros salut 
si cele mai cordiale felicitări.

în îndelungata sa existentă. liceul Josef 
Haltrlch* a desfășurat • activitate rodnică pe 
țări mul instruirii si educării tinerelor generații, 
al ridicării nivelului de cultură al poporului, al 
cultivării nobilelor sentimente ale prieteniei si 
frăției dintre toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate. Dervoltind pe o treaptă supe
rioară experiența si bogatele sale tradiții din tre
cut. liceul dumneavoastră a adus, in anii con
strucției socialismului, o contribuție Însemnată 
la creșterea «i pregătirea temeinică a cadrelor 
ar ren re diferitelor sectoare de activitate. Ia 
peoșj evul si Înflorirea eulturti noastre socialiste.

Aniversarea scolii dumneavoastră are loe tn 
eoodîtiile puternicului arint eu care întreitul nos
tru popor tntimpină marea sărbătoare a Impli- 
■trfi uni sfert de veac de la proclamarea Re- 
pobEerL ale ■—hI Însuflețite pentru transpune

rea eu succes in viață a vastului program de fă
urire a societății socialiste multilateral dezvolta
te elaborat de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională a partidului. îmi exprim convin
gerea că, alăturindu-vă acestui avînt general, 
dumneavoastră, cadrele didactice ale liceului, 
veți face totul pentru a ridica nivelul de instrui
re la înălțimea marilor exigențe pe care socie
tatea noastră le pune în fața învățămîntului. 
pentru a educa tineretul în spiritul muncii, al 
dragostei și atașamentului față de patrie, fată 
de cauza apărării si dezvoltării cuceririlor revo
luționare ale poporului. Vouă, dragi elevi, vă a- 
dresez îndemnul de a studia cu pasiune, de a 
vă insuși cu temeinicie minunatele comori ale 
științei si culturii, pregătindu-vă cit mai bine 
încă de pe băncile școlii pentru a deveni construc
tori de nădejde ai socialismului si comunismului 
in patria noastră.

Vă doresc tuturor noi succese și satisfacții in 
muncă și viață, multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUSESCU

numai 330 de zile

MOMCA ZVTRJINSCHI

ca 14 z < 
p* im.

ne brigăzi ; ode din sectoarele
2. 3. 7. 8, și pe câteva dintre 
conducătoarele lor, utecistele

■ >

In secția de confecții cămăși a Fabricii de confecții ți tricotaje București

30 de zile inointe de termen secțiile forja, cun- 
de la laminorul de profile mijlocii și ușoare, linia 
degrosisor și de semifabricate și eu 45 de zile 

2 al otelăriei electrice.

VESTI DIN ECONOMIE3 _______________________________________
CE AȚI REALIZAT
DIN PROGRAMUL 
DE ACTIVITĂȚI 

VOTAT ÎN
ADUNARE

COLOCVIUL

DEJEAȚRU_ 
STUDENȚESC

La F. C. T. B. anul are 9 UZINA LAMINORUL DE TABLA GALATI este a treia mtre 
prindere industrială din cadrul Centralei siderurgice Gclat 
care a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul <r> 
curs la toți indicatorii. Colectivul de metalurgist! și-a propus 
să realizeze pînă la 31 decembrie o producție globală supli* 
mentară în valoare de 36 milioane lei, cu 16 milioane lei mai 
mult față de angajamentul inițial luat în întrecerea socialisto.

O întrebare pentru toți secretarii U. T. C. 
la care astăzi ne răspunde ANGELA MELEAC 

de la „Rulmentul” Brașov

• Planul anual îndeplinit cu 36 de zile mai devreme • O producție 
suplimentara de 328 milioane lei față de angajamentul inițial de.£ numai 
265 milioane ® Circa 160 000 de confecții și tricotaje pe zi ® Produsele 
fabricii (diversificate în 10 000 modele) desfăcute pe piețele a 24 de țări

• UZINA DE OTELURI ALIATE Șl INALT-ALIATE DE PE 
PLATFORMA INDUSTRIALĂ T1RGOVIȘTE—SUD raportează - 
incepind de azi — îndeplinirea planului pe anul in curs.

Acest succes confirmă hotărirea colectivului tirgovijtean de 
a preda cu 
toare adinei 
laminorului, 
cuptorul nr.

Realizarea pianului pe anul in curs a fost cnuntatâ și de 
tinărul colectiv al Uzinei de utilaj-chimie de la Goesti, unitate 
care pino la finele lunii decembrie va realiza si livra econo
miei naționale o producție industrială estimată Ia 16 milioane

Aceasta ar fi, cu foarte mul
te abrevieri cartea de vizită cu 
care Fabrica de confecții și tri
cotaje București întîmpină ani
versarea Republicii și începutul 
— calendaristic ! — al anului 
1973. Pentru a descifra „taine
le" acestor realizări prestigioa
se. am făcut o vizită harnicu
lui colectiv de Ia F.C.T.B.

Fie că vii pentru prima oară 
fn această modernă cetate in
dustrială, fie că revii cu drag 
după nenumărate vizite anteri
oare.Xsenzația pe care o încerci 
rămîne aceeași — s-ar părea că 
pătrunzi, cu admirație șl tot
odată cu teamă, într-un enorm 
stup. $i niciodată nu poți spu
ne cu certitudine ce element 
contribuie în .mod deosebit la 
nașterea acestei comparații : 
zumzetul monoton al mașinilor 
de cusut și tricotat ? Curățenia 
și culorile pastelate ale atelie
relor ? Sau însăși vrednicia mi
ilor de femei care robotesc a- 
ici cu gesturi calme și iuți tot
odată ? 
care îl 
unul, 
toată
șoară aici 
și bucuria 
adună și 
muncii.

Același
plexitătii revine pregnant 
cazul descifrării succeselor de
osebite ale colectivului, din a- 
cest an.

— Măsurile luate de noi sîht 
multe și se interferează, ne

Singurul răspuns pe 
vei da, ca să dai totuși 
ar fi că toată, absolut 
activitatea ce se desfă- 

sugerează dragostea 
cu care albinele iși 
își stivuiesc

mărturisește tovarășa Eleonora 
Cojocaru, secretara comitetului 
de partid. Ceea ce e mai im
portant, este faptul că in fa
brică s-a reușit mobilizarea ge
nerală a forțelor ; fiecare sala
riat a înțeles că realizarea 
sarcinilor care ne stăteau în 
față nu era deloc ușoară ; că 
această sintagmă „Îndeplinirea 
pianului" înseamnă de fapt : 
folosirea din plin a ceior 480 
de minute, modernizarea tehno- 
lagiilor șl calitate superioară.

Pentru a obține această mo
bilizare generală s-a folosit 
In primul rînd munca de la 
om la om ; s-au organizat con
ferințe. s-au inițiat acțiuni a- 
vind drept temă „Combaterea 
risipei". ..Procesul milimetri
lor în sălile de croit". „Nici un 
metru de ață risipit". Utecâștil 
au fost mereu în frunte in în
trecerile profesionale organiza
te.

Eforturile lor de ridicare a 
pregătirii profesionale au fost 
încununate In acest sflrșit de 
an cu participarea uneia dintre 
uteciste in faza finală a con
cursului ..MHni măiestre". Tn 
toate secțiile fabricii
simțit aportul Important 
de brigăzile de muncă $1 
cație. Aici s-au organizat 18 
brigăzi ale tineretului conduse 
de comuniști cu experiență sau 
de unii dintre cei mai buni 
uteciști. Secretara comatului 
U.T.C., Crîșan Viorica ne pre
zintă citeva dintre cele mai bu-

Aflasem de la secretarul or
ganizației U.T.C. de la Uzina 
,-RuImentul“-Brasov că-mi va 
prilejui o discuție cu secretarul 
unei organizații de secție 
avlnd un efectiv de 190 de ti
neri, calificați In profesiile de 
bază lăcătuș-montator și lăcă- 
tuș-Intreținere. Iată semnal
mentele tatonlnd, e adevărat, 
generalul, dar care m-au Împie
dicat să cred că secretarul a- 
cestei organizații e o 
l-am Împărtășit 
leac, căci despre 
mirarea mea.

— Deși aceasta 
tură profesională 
vă gtr.diți nu neapărat 
colectiv de fete, vă pot spune 
că aici băieții n-u-s decât în pro
porție de un procent. Nu știu 
dacă B-assrrul are suficiente no- 
sibirtăți de inod-are a for- 

rr-ri feminine In

tlnără.
Angelei Me- 

ea este vorba.

este o «troa
ce vă face să 

’.a un

sentiment al

rodul

se face 
adus 
edu-

com- 
și in

industrie u-(Continuare in pag. a II-a

soa-ă. dar știu, șl asta nu 
este numai părerea mea. ci 
a tuturor tinerilor din orga
nizație, că facem o muncă 
ce nu ne depășește, ba mai 
mult reprezintă un gest care se 
cere, social vorbind, căci forța 
de muncă bărbătească eliberată 
de-aici poate fi încadrată în 
locuri de muncă unde, prin spe
cificul el, poate fi și mai adec
vată.

— Ai fost aleasă secretara or
ganizației U.T.C. de ’.a „amba
la :-cartona;“ In urmă cu circa 
o lună. Se spune că pentru 
unii oameni si întinderea unei 
zile oferă suficiente argumente 
pentru un bilanț, în cazul tău 
timpul acesta de o lună de zile 
ooa-e prilejui o retrospectivă 
bogată In activități ținlnd 
viața de organizație ?

— Am început prin a-ml 
Birui noul activ din cele 
organizații subordonate. Am 
cut aceasta folosind exj—’ 
anterioară de secretar 
nizație In comun* mea natală. 
De un real folos mi-au fost șl 
Iml stat instructajele ținute In 
fiecare săptămină la sediu, de 
către comitetul U.T.C. pe uzir.ă. 
Trebuie să știți -â am acordat 
o mare imp-rtanță încredințării 
de sarcini de organizație ia fie
care utecist, conștientă că 
atunci clnd e potrivită omului, 
nu poate prilejui dectt efectele 
de așteptai, că e un pas impor
ta-’. spre inițiativă, combativi
tate Nu mi-a fost ușor să le 
ta suflu -Jturov convingerea ac
tivă -ă tn programul curent de 
«tttritâți ce si-1 vor Întocmi la 
nivelul organizațiilor de atelier 
trebuie să străbată specificul 
tocului lcr de muncă, să se so- 
’uționeze necesități curente sl 
să nu le Ce străin In această 
planificare nici locul de pricri- 
tate al unora sau altora din a- 
ceste cerințe. Pentru mine, un 
r — zr»—. ...j.
stromentu] care coordonează 
fieca-e act al organizației, aces
ta fiind răspunzător si pentru 
cum știm să vedem In timp, dar

de

in
trai 
fă- 

rperiența 
de orga-

DORINA TVRCV

(Continuare tn pag. a Il-a)

Timp de trei zile au avui 
loc la Timișoara lucrările co
locviului national de teatru 
studențesc. In cadrul dezba
terilor purtate cu acest prilej 
s-au făcut multe propuneri in
teresante in legătură ctP ne
cesitatea perfecționărilor de 
conținut ce trebuie aduse 
spectacolelor, opiniile de 
principiu fiind susținute, de 
altfel, cu exemplificări alese 
din chiar repertoriul prezentat 
de studenții medicinițti din 
Timișoara, de cei de la tea
trul „Podul" al Casei de cul
tură a studenților din Bucu
rești și de colegii lor de la Tg. 
Mureș. Totodată, prin conclu-

SCENA, 
0 TRIBUNĂ 

ÎN EDUCAREA 
COMUNISTA 

A TINERETULUI 
UNIVERSITAR 

aii» formulate de către Teo
dor Mănescu, din partea Con
siliului național al culturii și 
educației socialiste, de către 
artista emerită Dina Cocea ți 
de către Ion Poșta, din partea 
U.A.S.R., au fost limpezite 
citeva obiective fundamentale 
ce țin. de însăți existența tea
trului studențesc. Ideea esen
țială a colocviului a fost, de 
altfel, aceea că spectacolele de 
teatru studențesc, nu pot fi 
decît o manifestare artistică 
angajată atit în educarea co
munistă a tineretului univer
sitar, cit ți în exprimarea u- 
nei atitudini precise, de pe 
șrozițiile ideologiei noastre co
muniste, față de transformă
rile ce apar în structura so
cietății socialiste fi de aici 
față de condiția umană într-o 
nouă orinduire. Dar despre 
felul în care aceste majore 
deziderate urmează să-ți gă
sească reflectarea în conținu
tul teatrului studențesc, des
pre multitudinea opiniilor ge
nerate de discuții, ca ți des
pre unele neajunsuri de natu
ră organizatorică care trenea
ză asupra realizării unei pre
zențe distincte a acestui tea
tru ne propunem să discutăm 
într-un articol viitor.

I. DANCEA

' Au fost ) 
desemnați ’ 

ț ci țtigătorii ț 
' fazei finale | 

ț a concursului
republican

\ „CINE ț
CUNOAȘTE j

! AGRICULTURĂ ' 

CÎȘTIGĂ" j
t Cei mai buni j 
i agricultori ' 

• , u •• l
j a țarii i
I J

AUTEMICITA TE §1 VALOARE ÎN 
FESTIVALURILE DE ARTĂ POPULARA
D

e câțiva ani încoace 
festivalurile artistice 
județene, zonale sau 
pe țară — au de
venit o tradiție. Or
ganizate în cele 

mai diferite localități din țară, 
■aceste manifestări de amploare 
antrenînd anual mii ți mii de 
artiști amatori bucurîndu-se de o 
largă audiență la public, consti
tuie un stimulent nebănuit pen
tru viața spirituală a satelor ți 
orașelor noastre.

Dintre aceste festivaluri folclo
rice de o frumoasă faimă se bu
cură printre altele Toamna 
buzoiană, Cîntecele Oltului sau 
Danubius. Rândurile de fată sînt 
prilejuite de participarea mea ca 
spectator la acesta din urmă 
După Brăila, Drobeta-Turnu

Severin, T ulcea, Twnv Mdgu- 
rele. a cincea ediție a ha 
Danubius a fort găzduită de mu
nicipiul Giurgiu. Tăno de două 
zile, marea ți moderne Caai 
de culturi o orașului de la 
Dunăre a răsunet de cinte- 
cele și jocurile artiștilor ama
tori din nouă județe riveran» 
băt-inului fluviu. Solii artei 
populare din întrec za zonă de 
sud a tării, dintre Moldova Xoui 
și Jurilovca, au oferit unui public 
numeros nu puține momente de 
înaltă emoție și frumusețe, pe 
care numai arta autentică le 
șroate crea.

Cîntecele yi baladele vechi in
terpretate de Maria Xicm <jud. 
Teleorman), de Pitu Didina <jud. 
Ilfov) de Gheorghe Birău Mehe
dinți'1. melodiile executate la două

oavale de Ion Stoscin^ ți 
T-iuiaru Tudor 'Tedeomen) eu 
fost unele din aceste momente. 
Arlauze îndeiunecte au rirplitit 
ți echipele de dansatori m fru
moase costume specifice fiecărui 
județ. Jocurile, de o mare varie
tate au t-rfierbintxt etmorfera H 
sclă. Călușul, dansul rtrărnoțesc 
plm de rigoare. rrezentxt în 
câteva variante, a smuls de fie
care dată rorote de aplauze ți 
ovații. Jiu urmăresc o selecție a 
celor mai frumoase triese prezen
tate în cele trei spectacole de 
circa patru ore fiecare.

Nivelul interpretării a fost în 
maioritatea cazurilor foarte ridi
cat. Iar publicul din sală, entu
ziast și aeneros. a aplaudat și 
momentele mai puțin reușite, 
cum se înfîmșdă.

FESTIVALURI 
SAU CONCURSURI f

Programul festivalului a cuprins 
ți o rotundă pe tema: ■
._P’rr>me ale valorificării crea- ! 
ției folclorice tn contemporanei- 
tote“. Discuțiile foarte însuflețite, 
la cere au partictșiat îndrumători 
culturali, folcloriști, etnografi p 
ziariști, au scos în evidentă efor
turi’? lăudabile ale organizatori
lor :n vederea asigurării condiții
lor optime de desfășurare a aces
tui festival. S-au relevat și unele 
negliiențe. ca, de pildă, lipsa u- 
mii șrrogram unic de sală care

MIHAI ELIN

(Continuare în pag. a Il-a)

REZULTATELE CONCURSULUI 
NOSTRU PRIVIND

TURNEUL CAMPIONILOR1' DE LA 
BARCELONA 1972

Vreți să deveniți posesorul rachetei cu care
pe Gorman ?“

Așa cum om anunțai ini
tial, întrucît sint mai muiți 
participant! care au indicat 
exact clasamentul final, ur
mează să se procedeze la o 
tragere la sorți pentru stabi
lirea cișiigătoruluî rachetei 
pusă în concurs. Această o- 
perație, precum și decerna
rea rachetei se vor face în 
cadrul unei festivități pe ca- 

ziarul nostru o 
ulterior.

Citiți în

va anun- 
i

pagina a
IlI-a prezentarea rezulta
telor concursului nostru

I
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Foto: O. PLECAN

STAREA
DE RĂSFĂȚ

„PATRIE -
Sub aceste inspirate cuvinte 

s-a deschis, simbătă, în Sala 
mică a Palatului spectacolul 
festiv închinat unui pătrar de 
veac de la aniversarea Repu
blicii. Protagoniștii, elevi din 
școlile Capitalei, și-au adus 
în acest fel obolul de re
cunoștință și stimă față de 
sărbătoarea sub semnul căre
ia a început să trăiască ge
nerația lor. Mulți dintre cei 
care au recitat și cântat tine
rețea înfloritoare a țării nu 
erau încă născuți acum un 
sfert de veac, dar și-au în
scris realizările și bucuriile 
vîrstei sub emblema unei Re
publici libere, cel mai fertil 
cîmț> de dezvoltare a talen
tului și capacității lor crea
toare.

Societatea cultural-artistică 
„G. Călinescu" a elevilor din 
Capitală, sub egida căreia s-a 
desfășurat de fapt întregul 
spectacol, a adunat într-o in
spirată formulă artistică ele
vii Grupului școlar „D. Ma
rinescu", ai Liceului „George 
Enescu", ai Liceului de mu
zică nr. 1, ai Liceului indus
triei energetice, dovedind în- 
căodată multiplele resurse de

CRONICA 
U. T. C.

Vizita delegației 
Uniunii Tineretului 

Comunist 
din R. P. Ungară

Simbătă dimineața^ tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
delegația Uniuni Tineretului 
Comunist (K.I.S.Z.) din R.P. 
Ungară, condusă de tovarășa 
Sziics Istvanne, secretar al 
C.C. al K.I.S.Z. In cursul în
trevederii s-a realizat un 
larg schimb de informații a- 
supra activității celor două 
organizații de tineret, s-a re
levat dorința reciprocă de 
dezvoltare si diversificare a 
relațiilor de colaborare din
tre tineretul român și ungar, 
dintre U.T.C. și K.I.S.Z.

★
In timpul șederii in țara 

noastră delegația K.I.S.Z. a 
purtat convorbiri la C.C. al 
U.T.C., Ministerul Educației 
și Invățămîntului, Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, Insitutul de 
cercetări pedagogice, a vizi
tat obiective economice și 
social-culturale din munici
piul București și din județul 
Argeș. Oaspeții au avut dis
cuții cu reprezentanți ai 
conducerii întreprinderilor 
și instituțiilor vizitate, ai or
ganizațiilor U.T.C. și comi
tetelor sindicale. Delegația 
ungară a manifestat ufi in
teres deosebit față de acti
vitatea U.T.C. și U.A.S.R. în 
rindul elevilor și studenți
lor, față de preocupările pri
vind modernizarea și per
fecționarea procesului de 
educație si învățămînt.

Simbătă după-amiază, de
legația K.I.S.Z. a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie. La plecare, pe aero
portul București-Otopeni, 
delegația a fost salutată de 
tovarășa Silvia Ilie, secretar 
al C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Simbătă s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Mos
cova, delegația Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din 
România, formată din tova
rășii Roșea Ana Maria, se
cretar al Consiliului U.A.S.R., 
Argbir Mocean, prim secre
tar al Comitetului municipal 
Cluj al U.T.C., și Pințea 
Ustin, președintele Consiliu
lui U.A.S. din Institutul de 
mine Baia Mare.

AC E N ©A
ln perioada 11—15 decem

brie 1972, a avut loc la Bucu
rești ședința a 37-a a Comisiei 
Permanente a CAER pentru 
Industria de petrol și gaze.

★
Duminică dimineața a pără

sit Capitala delegația Ministe
rului Metalurgiei al R.P. Chi
neze, condusă de ministrul Cen 
Șao-kun, care la invitația mi
nistrului industriei metalurgice 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

IZVORUL MEU ETERN4
talent proprii acestor institu
ții de învățămînt atît de di
verse ca profil și preocupări. 
Printre reușitele spectacolului, 
putem cita corul în al cărui 
repertoriu au intrat cîntece 
inspirate de dragostea față de 
Republică, de recunoștința pe 
car» încăodată o închinăm

ACȚIUNI OMAGIALE 
SUB EGIDA SOCIETĂȚII 

CULTURAL-ARTISTICE
„G. CĂLINESCU** 

DIN CAPITALA

cîrmuitorului ei înțelept — 
Partidul. De asemenea, se 
cuvine să amintim tabloul co
regrafic „Ctitorițele" inspirat 
de frescele de la Voroneț, 
care proiectează cu mulfă 
imaginație reflectorul aduce
rii aminte față de cei care 
și-au iscălit crezul artistic cu 
nemuritoare opere de artă pe

CE! MAI BUN! AGRICULTORI Al ȚĂRII

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-a consumat faza pe țară a con
cursului, devenit tradițional, 
„CINE CUNOAȘTE AGRICUL
TURA CÎȘTIGA". La ediția din 
acest an, la Casa centrală a agro
nomului din București s-au pre
zentat peste 120 de finaîiști, 
membri cooperatori sau lucrători 
din fermele de stat care lucrea
ză ln cultura plantelor de clmp, 
creșterea animalelor, legumicul- 
tură, pomicultură și viticultură. 
Erau cei mai pregătiți și cei mal 
pricepuți agricultori din cei pes
te un milion care s-au Întrecut 
tn faza de masă a competiției.

(Urmare din pag. I)

să cuprindă în amănunt toate 
numerele din spectacole.

A fost abordată apoi o proble
mă de principiu: festivaluri sau 
concursuri de artă populară ? 
S-au adus argumente în favoarea 
și împotriva uneia sau alteia din 
aceste două forme de organizare 
Apărătorii concursului susțin că 
premiile ar constitui un stimu
lent pentru artiștii amatori. S-a 
replicat că, dimpotrivă, concursu
rile se desfășoară într-o atmosferă 
de tensiune nervoasă, nepotrivită 
cu o manifestare artistică, inter
vin interese extra-artistice, cuce
rirea unui premiu fiind privită 
de mulți factori de răspundere și 
prin prisma unei evidențieri pe 
linie administrativă, de unde 
traficul de influență, profesiona
lizarea unor soliști sau formații și 
dezinteresul pentru cele care n-au 
dat cele mai bune rezultate, toate 
lucruri care duc la demobilizare 
și la slăbirea mișcării artistice de 
masă. Partizană a formulei festi
val prof. dr. Anca Giurchescu a 
făcut și citeva propuneri foarte 
prețioase în ceea ce privește or
ganizarea mai științifică a acestui 
gen de manifestări, cum ar fi 
inițierea unor festivaluri folclo
rice cu tematică precisă care să 
includă și datini și obiceiuri.

Fiecare festival ar trebui să 
cuprindă in program și o sesiune 
științifică la care să participe 
cercetătorii de specialitate; co
municările, studiile comparative 
de folclor ar putea fi adunat» 

pămîntul României. Cerin- 
du-ne scuze pentru că nu 
putem nominaliza decit puți
ne din punctele incontestabil 
realizate ale Festivalului ele
vilor recurgem la o apreciere 
generală: aceea că in an
samblul lui „Patrie — ixvo-ul 
meu etern" a însemnat una 
dintre cele mai frumoase și 
patetice declarații de atașa
ment și recunoștință ale celei 
mai tinere generații.

Sub patronajul aceleiași so
cietăți „G. Călinescu" din 
Capitală la „Ateneul tineretu
lui" funcționează începînd de 
astăzi o bogată și interesantă 
expoziție de pictură, grafică 
și sculptură realizată de elevi 
ai Liceului de arte plastice 
„Nicolae Tonitza". Pe afișul 
aceste manifestări s-a înscris 
un titlu mai elocvent decit 
orice comentariu ■ „De-o vârs
tă cu Republica". Cei care 
semnează lucrările au dovedit 
prin multitudinea motive’or 
de inspirație, dar și prin ca
litatea materializării lor că 
cinstesc așa cum se cuvine 
onoarea de a fi colegi de ge- I 
nemție cu țara.

8. 3.

Înscris ln efortul general care 
se face pentru modernizarea și 
rentabilizarea agriculturii româ
nești, acest concurs a demon
strat încă o dată progresele sub
stanțiale pe care le-a făcut țără
nimea în cunoașterea agrotehni
cii Înaintate, a celor mal noi cu
ceriri ale științelor agricole. Au 
fost edificatoare de altfel răs
punsurile prompte, competente, 
ale celor mal mulți participanți. 
Tovarășul Teodor Marian, direc
tor general ln Ministerul A- 
griculturli, Industriei Alimen
tare și Apelor (minister ca

tntr-un „casat al festivalului", ca 
material documentar de valoare 
științifici. Pentru ca scena festi
valului să fie și o bună școală de 
educare a publicului, piesele 
incluse în spectacole ar trebui să 

AUTENTICITATE 

Șl VALOARE
beneficieze fiecare In part» de o 
scurtă prezentare.

PENTRU O ARTA AUTENTICA

La aceeași masă rotundă s-a 
pledat pentru autenticitatea 
creației populare prezentate la 
festivaluri. Astăzi la aceste festi
valuri folclorice de amatori se 
prezintă țărani din inima unor 
vechi vetre folclorice și care in
terpretează creații populare așa 
cum au învățat din străbuni, deci 
niște purtători și creatori auten
tici ai artei populare, alături de 
soliști fi formații semi-profesio- 
niste. Există, desigur, asemenea 
ansambluri foarte valoroase, însă, 
în majoritatea cazurilor în aceste

Cum vorbesc (șoptit, sfios sau 
cu calmă încîntare pentru pro
priul timbru) reporterii progra
mului pentru tineret ? Din emi
siunile săptămînii trecute am no
tat, cu totul și cu totul la întîm- 
plare, următoarele propozițiuni: 
„Cu ce satisfacții plecați aca
să „Ce vreți să le spuneți ti
nerilor care v-au încredințat a- 
ceastă sarcină „Sîntem che
mați în mijlocul dumneavoastră 
pentru o atmosferă sărbătoreas
că", „Aveți ceva de transmis tu
turor tovarășilor „Tradiționa
lul tort vă așteaptă". Cum vor
besc acum, nefiind invitați ex
pres la fanfaronadă sau entuzias- 
me de circumstanță, tinerii mun
citori, profesori, medici; din a- 
celeași emisiuni am notat cu a- 
ceeași absență a premeditării : 
„Meseria trebuie să-ți fie dragă", 
„Cine o fi mai bun să câștige", 
„Păi, eu știu ce zice diriginta P~, 
„La început n-am avut termome
tre și-a fost mai greu". N-am a- 
vut, după cum se bagă de sea
mă, o săptămînă prea strălucită 
din punctul de vedere ales, de 
altfel m-am și hotărît destul de 
dificil pentru această nouă in
gratitudine. însemnările mele, as 
putea fi apoi neconcludente pen
tru distanța ce-i mai separi, 
încă, pe tinerii reporteri de cei
lalți tineri, dar — e timpul s-o 
spun — nu priceperea sau nepri
ceperea de » întreba și comenta 
contează de astă dată, ci altceva. 
Iată ce : i-a spus, probabil »e va 
mai spune, că un acord grama
tical greșit capătă, prin televi
ziune, proporții de catastrofă 
lingvistică. Doamne ferește însă, 
oameni sîntem, n-o să ne apu
căm pe nepusă masă să ducem 
intransigența pînă în pânzele 
albe ; o dată, acolo, de două ori, 
hai, pe seară, treacă-meargă și 
niște improvizații și niște potic
neli pentru care cu alte prilejuri 
am roși, dar — fie bănuit — nu 
e cine știe ce prăpăd, respirăm 
zdravăn, ajungem să uităm. Ceva 
mai complicată — și aici țineam 
să fiu — mi se pare însă starea 
de răsfăț a cuvintelor tn care ne 
vedem cam seară de seară pur- 
tați de programele televiziunii 

re a organizat concursul In co
laborare cu Uniunea Națională a 
C.A.P., C.C. al U.T.C. și Uniunea 
sindicatelor din întreprinderile 
și instituțiile agricole) aprecia 
că nivelul de pregătire demon
strat în acest an este cu mult 
superior celui caracteristic ediți
ilor precedente. Că intre, pregăti
rea concurenților și rezultatele 
obținute de către unitățile ln 
care aceștia lucrează există o 
strlnsă corelație o demonstrea
ză lista cîștigătorilor, toți pro
venind de la cooperative agrico
le puternic dezvoltate, fruntașe 
pe ramură. Iată-1 pe cei cinci 

formații focurile și cintecele sînt 
„ușor" prelucrate, ele pierzîndu-și 
treptat caracterul lor originar. Un 
rol foarte dăunător în această 
privință îl au instructorii itine- 
ranți, colportori care alterează 

specificul unor creații pînă la a le 
face de nerecunoscut pentru înșiși 
locuitorii vetrei de origine. Se 
poate face o apropiere între 
opera acestor făcători de folclor 
fi apele poluate, în care izvoarele 
nu se mai recunosc. Chiar și pe 
scena acestui festival am văzut 
citeva înjghebări operetistice de 
dansuri cu coșulețe și panglicuțe 
și am auzit „folclor nou" făcut, 
pesemne, la vechile case ale 
creației populare de niște creatori 
fără har care rimează versuri de 
soiul „azi muncim cu mult elan / 
cînd intră combina-n lan". Cir
culă la ora asta prin țară un soi 
de cîntece fără loc de naștere, mai 
mult prin spectacole semiprofe- 
sioniste, niște melodii fără fior fi 

noastre; împotrivirea de păti
mași privitori și ascultători ară
tând mai curînd a blîndă com
pătimire și-a suavă neputință. 
Ce-i drept, nici excesiva oralita
te nu sună totdeauna firesc în 
difuzoarele aparatului, riscurile 
accidentelor (verbozitate, confu
zie, bîjbîială în reliefarea ideilor 
ș.a.m.d.) crescând cu fiece proas
păt convertit din tabăra vajnici
lor propovăduitori ai pomenitei 
stări. Și dacă totul s-ar opri în 
preajma cuvintelor, ar fi încă 
bine, ar fi încă în firea lucruri
lor, aproape de înțeles și de spe
rat într-o grabnică îndreptare...

M-a bucurat, mărturisesc deci, 
strădania realizatorilor progra

mului pentru tineret de a desco
peri, ou ceva mai mult și mai 
atent adevăr și respect pentru 
realitate, felul tn oare trăiesc fi 
muncesc absolvenții de facultate 
ai acestui an pe tfîrșite reparti
zați la țari. Am văzut astfel, îmi 
aduc aminte, citeva reportaj» 
notabile despre profesori, iar ul
tima oară un reportaj despre 
cinci medici din satele județului 
Botoșani („Tinerii despre ei în
șiși*/ Satele filmate erou adevă
rate, adevărat era și noroiul oare 
clefăia sub pantofi și sub copi
tele leneșe ale cailor, la fel de 
adevărat era și gestul ou care 
doctorul cu vechime de un an 
acolo o lua în brațe pe colega 
cu vechime de trei luni acolo și 
o trecea clătinat strada, adevărat 
era și stetoscopul lipit metodic 
de pieptul mic al unui copil, a- 
devărate erau după aceea și con
fesiunile tinerilor doctori, și pro
misiunile lor timide că se vor o- 
bișnui cu drumurile în șaretă, cu 
chemările alarmante, cu came
rei» abia văruite, și palmele doc
toriței încălzindu-se pe teracotă, 
și țigara aprinsă între două răs

cîștigători ai locului Întâi : cul
tura plantelor de cimp — Ion 
Ungureanu, șef de fermă vege
tală la cooperativa agricolă de 
producție Lunca Banului, jude
țul Vaslui ; creșterea animalelor: 
Gheorghe Scobici, șef de fermă 
la C.A.P. „23 August" Putineiu, 
județul Teleorman ; legumicultu- 
ră : Iosif Wild, ajutor de șef 
de fermă, la C.A.P. Tomnatic, 
județul Timiș ; viticultură : 
Gheorghe Acornîcesei, C.A.P. 
Deleni. județul Iași ; pomicultu
ră : Petru Dăneasa, șef de echi
pă, C.A.P. „8 Mal” Berlu, jude
țul Hunedoara.

Desigur, experiența și-a spus 

relief pe care se lăbărțează cuvinte 
fade, nici vesele, nici trist», d 
numai guralive fi cenușii. Intr-un 
spectacol, alături de piesele 
autentice, ele par niște ornamen
tații de plastic aplicate pe o 
poartă de Maramureș și ar trebui 
să ne pună pe gînduri, căci el» 
riscă să strice în scurt timp gus
tul unui public imens.

S-a mai afirmat în cadrul dis
cuțiilor necesitatea de a se orga
niza festivaluri folclorice în pro
gramele cărora să nu fie inclus» 
decit piese care n-au intrat în 
fondul fonotecii de la Radiodifu
ziune. Aceasta ar stimula căuta
rea și valorificarea unor creații 
muzicale de circulație restrînsă, 
unele de mare valoare artistică. 
Prof. dr. Anca Giurchescu mai 
propunea ca grupe mixte formate 
din îndrumători de specialitate 
de la județ și din factori locali să 
facă cercetări pe teren. Înzestrate 
cu aparatura necesară aceste 
grupe ar urma să efectueze câteva 
ieșiri pe teren anual, rezultatul 
urmând să fie o primă arhivă a 
centrului județean respectiv.

Arhivele sînt, desigur bune 
pentru institutele științific» și 
pentru profesorii răbdători care 
studiază fenomenele dispărute. 
Noi, însă, avem încă o artă 
populară vie și viguroasă și tre
buie să avem grijă ca ea să 
rămînă astfel pe mat departe. Iar 
una din formele acestei griji este 
și festivalul de artă populară, în 
care pun atâta suflet acești oa
meni vii, păstrătorii și purtătorii 
peste veacuri ai tezaurului nostru 
spiritual. 

punsuri, și ploaia, și iarna, ți 
vîntul, și totul, totul era adevă
rat, totul era ca în viață, așa 
cum arată viața și munca unui 
medic tînăr repartizat la țară — 
dar ceea ce dădea cu o acuitate 
brutală sentimentul că din nou 
fuseserăm atrași în nedreapta 
stare de răsfăț (care coboară 
peste ochii noștri mari, calme în
tinderi de indiferență și de lene 
a spiritului) era tocmai acea ob
servație a realității mărunțită 
pînă la platitudine, tocmai acea 
participare superficială, tocmai 
acel adevăr ferit (din neștiință.'', 
din stângăcie ?, din candoare ?, 
din teamă ?) de strălucirea pute
rii lui de-a impresiona și convin
ge. Indiscutabil însă, de la re
portajele săltărețe, lozincarde, 
convenționale de altădată pînă 
la reportajul „5 halate albe pen
tru 11 sate" a fost parcurs un 
drum lung și fericit; atît de lung 
și de fericit cit poate fi drumul 
modestei îndrăzneli. Fiindcă, nu 
mai târziu decit cu citeva zile în 
urmă („Seară pentru tineret") 
un alt reporta), „Olimpiada 
strungarului", își rătăcea voioa
sele fi, se presupune. încrezătoa
rele semnificații într-un comen
tariu precipitat ca sub impulsul 
unor iminente revelații despre 
muncă fi tinerețe oare fi-vor să 
fie rostite, poate, ou alte prile
juri mai grav» sou mai festive. 
Tot aici. extrem de stingheritoa- 
rea preocupare (deși In consens 
cu tonul întregului, cu lipsa lui 
flagrantă de relief) de a păstra 
Intr-un anonimat desăvârșit — 
drapat tn formula „concurentul 
județului Cutare" — pe acei buni 
meseriași ce-și câștigaseră drep
tul de a concura tn finală prin 
propria lor putere de muncă fi 
de învățătură, dacă nu cumva — 
și de ce nu ? — prin ambiția 
unei celebrități mult mai hotirîte 
decit s-a găsit de cuviință să nu 
ni se arate.

In starea de răsfăț, cum s-a 
văzut, viața începe să aibă gust, 
dar gustul este încă de iască și 
ar fi nedrept să nu se meargă 
mai departe.

CONSTANTIN STOICIU 

răspicat cuvlntul în stabilirea 
clasamentului final. Ne-am bu
curat însă să întîlnim printre 
cîștigători și nume de tineri. Cel 
mai meritoriu rezultat l-a obți
nut cooperatoarea Elena Ioani- 
țescu, de la C.A.P. Brazi, jude
țul Ilfov, ocupanta locului se
cund in întrecerea crescătorilor 
de animale. Dintre legumicultori 
am notat numele lui Viorel Io- 
van, de la I.A.S. Scînteia, jude
țul Arad și al Elzel Pop, de la 
C.A.P. Șlntereag, județul Bis- 
trița-Năsăud.

O. MILEA
Foto: O. PLECAN

La F.C.T.B. anul are

numai 330 de zile
(Urmare din pag. I)

Nae Elena, Stancu Leontina 
Dragnea Alexandrina. Pentru a 
avea o imagine mai clară asupra 
muncii tinerilor, le vom tradu
ce eforturile In citeva cifre. 
Spre exemplu, secția a Il-a, In 
care lucrează nu mal puțin de 
700 utedști, se situează de la 
începutul anului pe primull loc 
în întreprindere in ceea ce pri
vește calitatea (nici un singur 
rebut !), a adus fabricii econo
mii de peste 2 milioane de lei 
și 412.000 cămăși peste plan.

— Secretul succesului ? zîm- 
bește șefa secției, Leontina A- 
tanase : disciplină, preocuparea 
pentru ridicarea nivelului pro
fesional, dorința de a da cît mai 
mult

In aparență, simplu : dteva 
calități umane bine formate, pe 
fondul general de dezvoltare a 
economiei țării, asigurat prin 
grija partidului și statului, sînt 
suficiente pentru ca tinerii de 
la F.C.T.B. să vorbească cu fa
miliaritate despre milioane și 
miliarde. Fetele care se anga
jează azi la F.C.T.B. găsesc un

<<

(, 'opii in iarbă
b ACCENTE

Cînd începe să 
tune și să fulgere 
el, de obicei după 
ora prinsului, se cu
tremură trei blocuri 
în preajmă. Sar co
piii atunci ca niște 
schije împroșcate de 
explozia unui obuz 
de mare calibru. 
Fiindcă el, paznicul 
ierbilor noastre, cu 
ei se războiește; nu 
cu indivizii lipsiți 
de hun simț care-și 
parchează mașina 
peste stratul de flori 
proaspăt săpat, ci 
doar cu bieții copii 
ce îndrăznesc să 
treacă granița fâși
ilor de beton, neîn
destulătoare pentru 
joacă, piciorușele lor 
nr. 14 sau 16 pîngă- 
rind, după mintea 
lui obtuză, perime
trul sacru numit 
tpafiu verde.

Nu știu etajul și 
apartamentul în ca
re locuiește. II des
copăr uneori într-un 
bloc, alteori intr-al
tul. Dar totdeauna 
cînd se dezlănțuie 
uraganul vorbelor 
sale, azvîrlit» aa un 
ciomag în capul mi
cilor omuleți răs
pândiți precum flo
ricelei» pe suprafața 
ierbii, îmi înfund 
timpanele și mă în
treb 
ființa 
ființă este, din ce 
codru vine ?

Mă veți întreba 
de ce nu pun mâna 
pe ceva ca să-l go
nesc în sălbăticia 
unde-și are locul. 
Așa ar trebui și tot
deauna cînd i se 
dezlănțuie furia mă 
simt îndemnat s-o 
fac, dar cum aș pu
tea când, nu o dată, 
de la balcoane ve
cine îi sar într-aju- 
tor și voci ome
nești : bine le face, 
copiii strică spațiul 
verde.

Un cult al ierbii, 
pe care n-am avea 
de ce să nu-l lău
dăm câtă vreme el

n-ar stîmi adevăra
te cruciade ale oa
menilor mari împo
triva oamenilor mici, 
ale părinților chiar, 
împotriva copiilor.

La Roma, aflîn- 
du-mă cîndva în 
preajma catedralei 
San Giovanni în 
Laterano am fost 
martorul unui spec
tacol cu totul deo
sebit. Există aici, la 
intersecția a două 
mari bulevarde, în 
chiar fața amintitu
lui monument, o 
întinsă suprafață de 
gazon. De cum se 
sfîrșesc orele de 
clasă, elevii, mai 
mici sau mai mări
cei, de la școlile din 
preajmă dau buzna 
aici pe acest spațiu 
verde și încing un 
adevărat spectacol 
fotbalistic. Se des
fășoară, uneori, cîte 
trei partide simul
tan. N-am văzut 
însă, ca cineva să-i 
gonească vreodată. 
Slujbașii catedralei, 
departe de a-i pe
depsi pentru lipsa 
de pioșenie față de 
spațiul verde, dim
potrivă, le păzesc 
ghiozdanele lăsate 
pe margine și, une
ori, fac chiar pe ar
bitrii.

M-a impresionat 
aici, la spectacolul 
din fața cunoscutei 
catedrale a capitalei 
italiene și un alt a- 
mănunt. Spațiul ver
de fiind situat, cum 
spuneam, la inter
secția a două mari și 
circulate bulevarde, 
mingea sau mingile 
lovite de copii depă
șesc terenul și ajung 
pe partea carosabi
lă acolo, unde, pe 
șase culoare mași
nile gonesc în co
loane nesfîrșite. Se 
întîmplă, atunci, un 
lucru foarte greu 
de crezut: sutele 
de mașini frânează 
brusc, toate deoda
tă, circulația între- 
rupîndu-se pentru

cu groază: 
asta, dacă

Din programul
(Urmare din pag. I)

șl o excelentă unealtă de con
trol a Îndeplinirii a fiecăruia 
dintre obiectivele sale.

Din urmărirea îndeplinirii In
dicilor de plan am făcut, de 
asemenea, un obiectiv perma
nent al programului...

Subliniez că această formula
re, afectată poate de prea 
multă generalitate, era dusă în 
programul de activități al orga
nizației conduse de Angela Me- 
leac pînă la detalii, pînă la 
concretizarea fiecărui aspect de 
urmărit.

Și, fiindcă interlocutoarea 
mea Îmi vorbise despre progra
mul de activități în termeni 
care-1 reclamau ca fiind răs
punzător pentru un eventual 
decalaj între ceea ce și-au pro
pus șl ceea ce au realizat tine
rii acestei organizații, am în
cercat să-l folosesc și eu cu a- 
ceeași finalitate. Deși ambițios, 
programul pe luna care s-a 
scurs de la alegeri și ptnă la 
data dialogului de față, a fost 
bifat în toate punctele sale. Am 
rugat-o pe Angela Meleac 
să-mi vorbească mai pe larg 
despre un punct din programul 
de activități cotat ca avînd o 
valabilitate permanentă i „Pen
tru a cunoaște în multitudinea 
lor preocupările tinerilor din 
secție uteciști din organizația 
noastră vor face periodic vizite 
la domiciliul lor".

— Să știți că aceste vizite le 

colectiv bine sudat, bine pregă
tit profesional și foarte disci
plinat. Integrarea este ușoară 
și plăcută. Ele găsesc o fabri
că utilată modern, condiții de 
lucru igienice, dotări sociale 
importante și află cu uimire, 
din spusele celor mai vîrstnici. 
despre barăcile de cărămidă a- 
le fostei întreprinderi APACA, 
despre cuptorul cu cărămidă, 
despre fierul de călcat cu man- 
gan, care încă mai domnea pe 
aceste locuri în 1948, anul naș
terii multora dintre fetele care 
azi produc milioane, cu ageri
mea minții și cu iuțeala mîini- 
lor.

Dar, să ne întoarcem la pre
zent. Socotelile cu anul 1972 
s-au încheiat încă de la sfîrșitul 
lunii noiembrie. Comuniștii și 
uteciștii de la F.C.T.B. sînt preo
cupați acum de producția anu
lui 1973, de măsurile ce se cer 
luate pentru ca, începînd din 
prima zi a noului an. realiză
rile să atingă cotele maxime 
planificate. Conferința de par
tid a fabricii a reevaluat anga
jamentele pe care și le-a luat 
pentru realizarea cincinalului 

4

ca micii fotbaliști 
din marginea străzii 
să-și recupereze ba
lonul. N-am auzit 
nici măcar o vorbă 
aspră de apostro
fare deși nu-mi în
chipui că între cei 
nevoiți să frîneze, 
nu s-ar fi aflat și 
șoferi grăbiți. Bu- 
riile copiilor — și 
pentru ei joaca face 
parte dintre acestea 
— trebuie să fie 
deasupra oricăror 
griji.

Revenind la cel 
care a ajuns sperie
toarea copiilor din 
cartierul meu — nu 
există oare în fie
care cartier aseme
nea paznici care 
privează pe copii de 
spațiul necesar de 
joacă ? — mă gîn- 
desc nu o dată 
oare la ce ținem 
mai mult: la copii 
sau la iarbă ?

Dacă spațiul ver
de este socotit un 
spațiu al sănătății 
unui oraș, de ce să 
nu ne gîndim, îna
inte de toate, și la 
sănătatea celor mai 
mici locuitori ai săi? < 

Cultul spațiulujj^ 
verde, o atitudine <
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verde, 
cetățenească în 
fond, trebuie să-l 
avem fiecare. Să-l 
transmitem și celor 
mici. Dar ferind a- 
ceste oaze de ver
deață de stricăciu
nea ce le-o pot pro
voca gesturile unor 
răi gospodari să nu 
exersăm intransi
gența noastră față 
de copilărie. Invățîn- 
du-i să iubească na
tura să nti-i privăm 
nici de plăcerea de 
a se bucura, nemij
locit și în felul lor, 
de ea. Măcar câte
odată să avem înțe
legerea de a le spu
ne : copii, voi cei 
mici, vă puteți juca 
și pe iarbă. Pentru 
voi o semănăm și o 
îngrijim.

N. ARSENIE

facem în primul rînd Ia domi
ciliul tinerilor nou veniți în 
întreprindere. Pentru mulți din
tre aceștia am încercat să re
zolvăm relații între ei și gazde, 
reușind.

Activitățile în colectiv — 
„Joia tineretului", — organiza
tă în clubul uzinei, din imedia
ta vecinătate, recenta excursie 
turistică, apropiatul carnaval — 
sînt suficient de agreabile și de 
convingătoare pentru că oferă 
satisfacții de un inedit reali
zabil numai tn timpul liber 
petrecut cu prietenii și tovară
șii de muncă. Dacă ați ști cît 
de mult afectează asupra muncii 
noastre productive și de orga
nizație prelungirea relațiilor 
colegiale și în afara orelcr de 
program l Fiindcă tot am '«juns 
la acest capitol, al activităților 
cultural-distractive, vă pot 
vorbi despre o intenție care e 
deja aproape de a fi realizată : 
tinerii din organizația noastră 
în marea lor majoritate, își vor 
depăși în curînd calitatea de 
spectator prin constituirea unei 
brigăzi artistice de agitație a 
secției...

într-adevăr, programul de ac
tivități al uteciștilor din orga
nizația care-și alesese în frunte o 
tlnără inimoasă, pricepută șl 
destoinică, devine realitate 
punct cu punct, zi de zi, prin 
toți și prin fiecare membru al 
tînărului colectiv. O lună care 
a trecut a fost numai începutul, 
semnificativ ce-i drept.

în numai patru ani și trei luni J 
Perspectiva altor miliarde se 
ridică în fața colectivului. Mă
surile complexe luate pentru 
realizarea lor sînt reunite in 
acțiunea numită „Modernizarea 
tehnologiei de fabricație — cale 
eficientă de sporire a produc
ției". Să încercăm să descifrăm 
componentele sale: continua
rea procesului de modernizare a 
secțiilor, utilizarea mai rațio
nală a spațiului industrial, uni
ficarea tehnologiilor de fabrica
ție pentru produsele destinate 
pieței interne și celei externe, 
reducerea costurilor de produc
ție și a cheltuielilor în gene
ral, utilizarea maximă a fon
dului de timp, intensificarea 
activității de autoutllare, asi
gurarea forței de muncă supli
mentare pregătită în școala 
proprie, ridicarea continuă a 
nivelului de calificare profesio
nală.

Bineînțeles deasupra acestor 
acțiuni complexe, care vor duce 
la obținerea unor importante 
realizări în 1973, se impu
ne OMUL, cu energia șl do
rința sa de mai bine — co
munistele șl utecistele fabricii.
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Pentru 
concursul 
„Scmteii 

tineretului" 
privind 

„Turneul 
campionilor"

REAMINTIM 
CLASAMENTUL FINAL 

AL „TURNEULUI 
CAMPIONILOR" DE LA 

BARCELONA ’72

1. ILIE NASTASE (Româ
nia) ; 2. stan Smith
(S.U.A.) ; 3. Jim Connors 
(S.U.A.) ; 4. Tom Gorman 
(S.U.A.) ; 5. Manuel Oran- 
tes (Spania) ; 6. Jan Nodes 
(Cehoslovacia) ; 7. Andres 
Glmeno (Spania) ; 8. Bob 
Hewitt (R.S.A.).

La primul obstacol
Dinamo a capotat

In cele 13 000 de plicuri, 
în cele peste 21 000 de variante

am identificat
5 PRONOSTICURI EXACTE

Am ajuna eu trierea ți la 
ultimul plic. Vi mărturisim 
că treaba n-a fost deloc 
ușoară. 13 000 de plicuri, din 
care nu puține conțineau 
zeci de pronosticuri, în cele 
mai inspirate variante si 
după cele mai chibzuite cal
cule ale șanselor celor opt 
participanți la „Turneul 
oampionilor** de la Barcelo
na, In fapt așii tenisului 
mondial.

Concursul de pronosticuri 
inițiat de ziarul nostru, pen. 
tru care a fost pusă ia joc 
racheta cu care Tiriac l-a 
învins pe americanul Gor
man in finala „Cupei Da
vis" de la București, din
colo de interesul enorm 
stîrnlt nu numai printre 
tineri, printre cititorii o- 
bișnuiti ai ziarului nos
tru, ci a atras ți oameni de 
cele mai diferite vîrste ți 
preocupări, ne-a priiejuit 
citeva constatări revelatoa
re din alte puncte de ve
dere.

— Trebuie menționată. In 
primul rind, marea popu
laritate a tenisului in rindu- 
rile tineretului, determinată 
de succesele fără egal ale 
celor doi tenismeni romani | 
de excepție, Tiriac ți Năș- 
tase, obținute pe toate meri
dianele lumii. O dovadă 
elocventă este aceea că ma
joritatea pronosticurilor erau 
însoțite de lungi scrisori, 
prin care semnatarii expri
mau opinii autorizate, ilus- 
trînd, în același timp, pa
siuni și opțiuni de intensă 
ardere interioară Aceasta 
ne-a făcut să credem nu 
numai că tenisul a devenit 
un sport foarte popular — și 
la modă — dar el este cu
noscut destul de bine ca dis
ciplină sportivă, ca regula-

Ce ne-a

j NEAGU ARI CLI A, comuna Glodeanu — sT

\ lițtea, județul Buzău, elevă în data a ț 
\ XIl-a, Liceul Urziceni (ltfov). ț
ț DOBRE CRISTIAN, București, str. Drumul ț 
' Taberei nr. 20, bloc C 2, scara C, ap. 73, ț 
' sectorul VIL i
j MUNTEANU DANIELA, Brăila, Piața Hrotov ț 
' Botev, bloc B 1, etaj IV, op. 35. \
' POTOP CONSTANTIN, Buzău, str. Almaw- ț 

lui 2, elev anul I, Liceul WM. Emineecu"
BRANIȘTEANU GHEORGHE, «tul Piopeni ț 

județul Prahova.

••ss sta C. Nocu nr. 4, Me
tan* L

Mai coecurant, prto-
Ue caro, Stancta Anca, Bucu- 
•Wd. Mr. Bratmana 2*-32, 
Wren» L Aerul. Rfipașt» de 
Podwe QedeM Prahova), Fo- 
■Arfig «eMoe Cteneon. 
Ude» GadetM Mures) o»

Ceeneirs pe bea* 4 p Ge*-

emse 90 '« «js* — Leu *e-

de I» T-SX-A. « *vncțsanat bmtBăxrarn,

Derbi uri cu multi
*

spectatori

Săptămina trecută a fost 
dominată de jocurile din com
petițiile europene, la care au 
participat și patru dintre for
mațiile noastre fruntașe : Rapid 
(fete) și Dinamo (băieți) in 
„C.E.E.", Penicilina Iași (fete) 
și Rapid (băieți) in „Cupa cu
pelor". Dintre acestea, s-au ca
lificat pentru etapa următoare 
Rapid și Penicilina, iar volei
baliștii feroviari urmează să 
susțină, miercuri 20 decembrie, 
meciul retur cu Hapoel Bet 
Zera (Israel), giuleștenii avind 
prima șansă de a juca in turul 
doi al „Cupei cupelor". In 
schimb. Dinamo a fost elimi
nată de T-S.K.A. Moscova, că
reia i-a dat o replică slabă, Ieri, 
T.S.K.A. Moscova a ciștigat și 
meciul retur, disputat în Ca
pitală, tot cu scorul de 3—0. 
Primul set, cu care erau deja 
calificați, oaspeții l-au ciștigat 
cu 15—2. Semnificativ, nu ?

Este știut că in acest sezon 
dinamoviștii s-au plimbat pur 
ți simplu In campionatul divi
ziei A. neavind adversari care 
să le opună, o rezistență mai 
dină. Dar, la primul contact 
cu o echipă mai valoroasă de 
peste hotare, el au... capotat A- 
cest eșec vine să confirme ni
velul -valoric scăzut al echipe
lor noastre din primul eșalon, 
lucru pe care l-am semnalat nu 
odată. Poate înfringerea echipei 
noastre campioane va da mal 
mult de gîndit federației de 
specialitate și antrenorilor care 
se ocupă de pregătirea forma
țiile- de chib situate nu cu 
mulți ani ta urmă In fruntea 
ierarhiei europene.

în săptămina ce a trecut s-au

disputat și două jocuri restan
ță din prima parte a campiona
tului. La Timișoara a avut loc 
meciul feminin Universitatea— 
Penicilina, victoria revenind cu 
3—2 echipei din Iași. Astfel, 
Penicilina s-a apropiat de pri
mul loc. Miine, la Iași, Pe
nicilina susține un alt joc 
restanță, cu Constructorul 
București și are toate șansele 
să acumuleze 21 de puncte, la 
fel ca și Rapid, campioana de 
toamnă. însă, feroviarele au un 
setaveraj mai bun și vor păstra 
prima poziție in clasament. La 
Ploiești (teren neutru) s-a re- 
jucat meciul masculin „U“ 
Cluj — Progresul București, 
ciștigat de clujeni cu 3—1. Iată 
și ordinea in clasamentul 
masculin : 1. Dinamo cu 22 
puncte, 2. Steaua cu 20 puncte, 
3. I.E.F.S. și 4. „U“ Cluj cu 
âte 18 puncte.

In zona retrogradării se află 
trei dintre cele patru formații 
promovate în acest sezon. 
Le-am numit pe : Voința Arad, 
Electra București (la băieți) și 
Universitatea București (la 
fete), echipe care au cunoscut 
mai multe eșecuri la scor. Fără 
Îndoială, cu o pregătire cores
punzătoare, acestea ar fi putut 
trece examenul de debut, mai 
cu seamă că nici celelalte com
petitoare nu se ridică la nivelul 
dorit. Universitatea București, 
In mod inexplicabil, ocupă ul
timul loc in divizia feminină. 
Studentele nu au reușit să 
dștige nici o partidă din cele 
11 disputate, avind un setaveraj 
mai rar întâlnit într-o compe
tiție divizionară : 8—33 !

M. LERESCU

IERI LA BRĂILA

9 PARTICIPANT! - CU O SIN
GURA INVBtSAREI

la, județul Arad (l-a pus pe 
Kodes pe locul 5 fi pe Oran- 
tes pe locul 6).

Dllvoru Ion, Udați. Mr. Ra
rilor 7, jud. Pradova (GMmm 
pe locul 6, Kodes pe 7J.

Băănescu • e. Petala, str. 
Burdești 91, jodetul Hu-.e- 
doara — elev anat I Uceui 
Petri ia (Kodes - leeri S, — 
Orantes - locui 6).

M-zat M e-co Arad, Ra
ta FtEmoa Sirbu 7, jadeerf 
Arad (Kodes - 5, Orarrtes 
- «)•

Radu G~ec~*e BecweșS. 
Colea Gnrrtei nr. 174. etaj *. 
op. 33, sectoral VI (Geraran
- locui 3, Cooaon — %

Naziru N. N<ca*oe. Brâ a. 
str. Garofitei 34 (Te- Ger
man - locui 3, Jăa Connors
- locul 4).

Constcntinescu Câtolvo, 
București, B-dul Dinicu Ge- 
lescu nr. 43, scara C, etaj 6. 
ap. 90, sectorul VII.

«M pe trUb ee pe s=r»- 
rrr—mc i te tort»

7 - CU CJL
SAMBtTU. EXACT AL W>9

Zr ru . ra.-rsd" a O*—— î-x- 
arteM ■» otoBom Im* C**m-

Finalâ-spectacol la

gimnastica moderna

IO* 4

cel Wmh* e e* eAe-
*> MW aer ra eeeencd de

t

_LFS — Ștepuf ez nota es 
»■*• ed^dr. tai'u — Pic*
rae-t. Stssdrtar-je «s *lr *r W- 
u» ss M—M S. One feț*
ie wr. rt ±=p* sb tarta el

3khL pe Drak R Feerie ta J
UTS. M erad7=nC tarta

ovrorc pavn

REZULTATE LA BOX

t-r. de pc-z tarfta;-*- 
* pe topgiî Cfeeafed de ra- 
dfe ~*c- a .a Gamei Pocseirt 
csaegeri* pază, l-a t-vMe <a 
—nȚr-oe pe pag -rssai eoegpjez 
Pfelxoe Met»:. Zkat ■ra.-Taosi 
•Mcm-j . az r.oc-ti ferise: trec- 
seue r—<ife* : TTatzn Cercii* 
tcata*. szseA' a ceea: La sezarte 
fe tea M Coma-cta Gr-oeeeo. 
jr Toci Mrree rateg coco») s 
pte-d.t U pc=ete meciul s'jsți- 
3Bt est Cc-zd -irat. în vervă
deosebită. Sisson C-țov (categ. 
ee=izsoarâ' a disc* la puncte 
de GseorgU Ciochină.

de 2 zile Sala 
sorrrurilcr din mu
nicipiul Brăila a 
f:st gazda celei mai 
imperian» competi
ții ce gimnastică 
modernă disputată 
fe. arest an: finala 
pe țar* a campiona- 
tufe. național la care 
a- participat cele 
mai valoroase gur.- 
naste din 1» cluburi, 
asociații sportive si 
scoii sportive din 
țar*, fa total 10* con-

La categoria II, 
gimnasta Cristina 
Suna, de ia S SE. 2 
But unești a obținut 
titlul, confirmtnd pe 
deplin locul I ctști- 
gat la Cupa înter- 
viziunU. O surpriză 
plăcut* a oferit Mi- 
haela Tîrnoveanu. 
tot de la S.S.E. 2

București, care la 
proba impus fără 
obiect a întrecut-o 
pe campioană cu 
9,15 față de 9.10 p.

La categoria I, 
titlul a fost ciștigat 
de Mioara Cozia de 
la S-S.E. 2 București. 
De remarcat că și 
ea, la exercițiul cu 
mingea, a fost între
cută de Elena State 
din aceeași echipă. 
La categoria „mae
stre", -Maria Preda, 
de la Institutul de 
educație fizică țl 
sport București a 
depășit-o pe colega 
sa de club, Sabina 
Șerbănescu cu nu
mai 10 sutimi, obți- 
nlnd titlul.

Pe parcursul celor 
2 zile am putut ur
mări un frumos 
spectacol de gimna

stică, sportivele ta- 
cercînd să ofere pu
blicului ceea ce e 
mai frumos In gim
nastica modernă. A- 
ceste aprecieri apar
țin prof. Iuliana Si
ma, președinta comi
siei de gimnastică 
modernă din cadrul 
Federației române 
de gimnastică care 
a precizat că, într-a- 
devăr, echipele pre
zentate în concurs 
au înregistrat un 
real progres. Comi
tetul județean Brăila 
al U.T.C. a înmlnat 
o cupă echipei cu 
cea mal bună com
portare In cadrul 
campionatului : tro
feul a revenit Școlii 
Sportive nr. 2 Bucu
rești.

TRAIAN ENACHE

spus 
concursul

ment de joc ; sint cunoscuți 
ca tehnică și valoare o sene 
de mari jucători din lume. 
De aici idei, păreri origina
le, controverse, dispute.

— în al doilea rind am 
dezvăluit, in subtext sau de
clarat în această iubire nouă 
pentru tenis, dorința fier-

• binte a tinerilor de a prac
tica acest sport, de a promi
te totul pentru realizarea a- 
cestui ideal

— In al treilea rind, _ în 
paginile scrisorilor am sim- 

I țit o mare și nedisimulată 
j dragoste și admirație pentru 

cei doi mari tenismeni ai 
noștri, Ilie Năstase și Ion 
Țiriac. dorința ca ei să re
purteze împreună, in conti
nuare, noi succese, pentru 
gloria sportului romanesc. 
Lor, personal, li se adresea
ză cuvinte din cele mai emo
ționante. Și poate că nimic 
nu exprimă mai profund 
gindurile lor intime, decit 
faptul că pe plicuri, în tex
tul scrisorilor numele lor e 
scris altfel, cu litere mai 
mari, frumos caligrafiate și 
nu de puține ori cu culori 
vii, ca să fie detașate de 
restul, să impună, să aibă 
neapărat un loc mai aparte. 
Nu în puține plicuri am gă
sit chipurile celor doi spor
tivi, decupate și lipite, iar 
in jurul lor flori, coroane 
de flori desenate și colorate 
cu simț artistic. Nu exage
răm, s-ar putea organiza o 
expoziție sui-generis.

— în al patrulea rind, con
cursul ne-a relevat rolul pe 
care-1 pot avea personalită
țile sportive în stimularea 
unor acțiuni de masă in a- 
tragerea tinerilor spre o dis
ciplină sportivă sau alta.

Avalanșa de scrisori ne-a 
pus de altfel în fața unor 

I acțiuni concrete privind dez- 
I voltarea activității de masă 
' în domeniul tenisului. Citi

torii, corespondenții noștri 
ne-au relatat lucruri impre
sionante, inițiate, concepute 
și desfășurate de ei — ca un 
răspuns’ la acțiunea „Scîn- 
teii tineretului" : „Poate de
veni tenisul un sport de 
masă ?“ — în ceea ce pri
vește amenajarea de tere
nuri de tenis, confecționarea 
de rachete și fileuri, organi
zarea de întreceri.

— Și, în sfirșit, în al cin
cilea rind, acest mare și 
afectiv atașament față de 
tenis a tineretului, în spe
cial al elevilor, curentul fa
vorabil dezvoltării unei miș
cări de masă în această dis
ciplină atenționează factorii 
de răspundere asupra nece
sității dezvoltării pe măsură 
a bazei sale materiale, orga
nizării de întreceri larg cu- 

i prinzătoare — singurele cu e- 
fect stimulativ — intr-un ca
dru competițional propice, 

I care să excludă anonimatul și 
I improvizația V. CABULEA

• Njmercase pito-xri te-aa 
ad-is pronosrirjrile unor colec
tive. Printre a*<-s-.ea : Grapei 
școlar petre! Merer:-Dlmncv.- 
ța. Liceul agr-feol Pa*s-Coe*- 
tar.ța: Școa-a de șoferi profe
sioniști Roman-Neaănt. Uceo! 
militar „Dimitrie Carrent:-" 
Breaza-Prahova ; satul Tfenpa. 
comuna Bă-ia-Hnnedoara : lo
calitățile Bolintin Vale și Fler- 
binți-Ilfov ; Școala generali, 
satul Licurici-Teleonnan : satul 
Cîrja, comuna Murgeni-Vaslu: 
etc.

• Zeci de plicuri poartă *' 
ceeasi adresă. De pildă : Moroi 
CM 2 — str. 3» Decembrie, sas 
str. Munteniei 4 bloc V 3 — 
Hunedoara ;
• In numeroase cazuri pro

nosticurile aparținea o unor fa
milii, între bunici șs nepoți 
neexistind totdeauna concor
danță de vederi. Cităm plicuri
le adresate de familia D -.eseu 
— Ploiești : familia Popescu, 
satul Popești, comuna Braz:- 
Prahova ; familia Parttelimon — 
comuna Letea Veehe-Bacău. fa
milia Calinciuc. satul Cordon, 
comuna Flâmlnzl-B-otoșar.i ; fa
milia Crăciun, Mizil, str. Vic
toriei 36, familia Scridon, Baia 
Mare, str. Aviatorilor J3S ; fa
milia Stănoiu, Sighișoara, str.

ACȚIUNEA 
„SCÎNTEII 

TINERETULUI
Răspunsul Ministerului Economiei Forestiere 

și Materialelor de Construcții

ÎN ANUL 1973—PENTRU 
AMATORII DE TENIS 

SE VOR PRODUCE
30 000 DE RACHETE

— ne garantează tov. dr. ing. ION RÂMBU,
adjunct al ministrului

Referitor la modul cum mi
nisterul nostru sprijină acțiunea 
inițiată de „Scînteia tineretu
lui" p&ntru ca tenisul de cîmp 
să devină un sport de mase, vă 
facem cunoscut următoarele : 

Răspunzînd interesului sporit 
pentru practicarea tenisului de 
cîmp, ministerul nostru a orga
nizat în cadrul Combinatului

„POATE DEVENI TENISUL 
UN SPORT DE MASĂ?"

de prelucrarea lemnului din 
Reghin o secție de producție 
pentru fabricarea rachetelor, cu 
o dotare și tehnologie modernă. 
La această secție a existat o 
preocupare permanentă pentru 
diversificarea sortimentelor și 
îmbunătățirea calității rachete
lor de tenis ajungîndu-se, în 
prezent, să se producă o gamă

o fi ăcrz =*S wafe — 
ne mtL'C—'jnește Vasele Babei.

DINCOL©
PR.ONOSTIIC

S< tara-U*r> : • i eh ug
racheta s*-*n u Mrtrp * ane 
măcar t suage *e lems*.

• Gh Sec;ca de M Loeml pe- 
dagcțx — Tî-gcrisce se dese- 
reasă • ramee* st exclamă ■ 
Ura ten.-» ' Ape. s_c racr.etă : 
JEa ar S ■ mea. .Dac* atf-ar 
-.-ea Să u*n «sa* • st- L 
Năstase. X Smttr. 1 Olt»- 
1—fecarea Fortunei n-a «mt 
efect.

• Fuad elev ta ansi n la Li
ceal 4ia Jacafctat» — ae sena 
Bă-bolesen M. Faol 4xa Mine- 
da. Frahava — pracu* și un

—m-e de tipo-dimensi-nl și sis
teme constructive la care se fo
losesc deiuri reactive pentru 
faeleierea lamelor, fibre de sti
cli pentru armare, lacuri poli- 
esterice pentru finisare, corzi 
de siion sau de origină anima
lă pentru racordai, etc

Astfel, numai în anul 1971, 
s-au proiectat, omologat și lan
sat în fabricație rachetele îm
bunătățite „Pluto", „Neptun", 
„Saturn", „Uranus". Toate aces
tea șe execută în conformitate 
cu normele șl prescripțiile re
gulamentului Federației inter
naționale de tenis de cîmp, in 
șapte trepte de greutăți (foarte 
ușoare, ușoare, medii-ușoare, 
medii, medii-grele, grele și 
foarte grele) și in cinci trepte 
de grosimi ale minerului.

Lipsa rachetelor din magazi
nele de specialitate se explică 
prin cererea explozivă de ra
chete din acest an, ca urmare 
a succeselor obținute ps plan 
internațional de sportivii noștri 
de performanță.

Spre edificare arătăm mai jos 
evoluția producției de rachete 
de tenis din ultimii ani care a 
fost influențată de cererile re
țelei comerciale : în anul 1970 
= 5 175 bucăți, septembrie 1971 
= 6 857 bucăți, septembrie 1972 

Bucurestc, aleea Terasei 4. Bec- 
ceni-Sud — ca să particip 
concursul pentru cîștigarea ra
chetei cu care Țiriac i-a învins 
pe Smith, dar oricum nici Ger
man nu-i de colo"

• De emoție unul dintre 
membrii familiei Turca, din co
muna Viișoar* (nr. 157). județul 
Cluj a uitat să pună, intr-unui 
dintre plicuri— pronosticul. Ace
lași lucru i s-a intimplat și ele
vului Tânăsescu O. Adrian din 
București care ne-a trimis— a- 
dresa fără pronostic (? !).

o Cu toate că sportul este a-

= 11 065 bucăți (cu suplimentă
rile solicitate în cursul anului) ; 
1973 = 30 000 bucăți (contrac
tate).

Menționăm că pentru satis
facerea cererii triple de rache
te în anul 1973 față de 1972, 
au fost necesare eforturi deo
sebite din partea întreprinderii 
producătoare pentru dezvolta
rea capacității de producție, a- 
sigurării materiei prime și ma
terialelor din import. în prezent 
sint create toate condițiile ca 
cererea de rachete de tenis de 
cimp să fie satisfăcută integral.

In ceea ce privește prețurile 
de vînzare, datorită diversifică
rii producției, în prezent se 
execută rachete cu prețuri oare 
variază între 144 lei și 400 lei 
bucata. Pentru anul 1973, din 
cantitatea totală contractată 64 
la sută o reprezintă rachetele 
cu prețuri de vînzare intre 144 
și 200 lei, 30 la sută rachete cu 
prețuri între 200 șl 240 lei și 
numai 7 la sută rachete mai 
scumpe de 240 lei. Măsuri de 
ieftinire au fost luate cu circa 3 
ani în urmă cînd s-a obținut 
acordul organelor superioare 
pentru ca aceste articole să fie 
scutite de impozitul pe circula
ția mărfurilor.

In anul 1973 vom încerca exe

proane ta eznus.-~r.ace .regatul 
aâaxu-r* al bărtaulcr. cu: ta- 
trezărm șt ne», fetele cfte-o păr
eri* de mirare in acest doctencu 
— ne sene Boc_ca Mustea, din 
Comisa BiMr.toi — Bacău. Fî- 
nala ’ Ah. această finală va fi 
intre Smith S: Năstase. Dacă la

- '-^.2 . _ 3a-
vis". a poertrut Ifee, la Barcelona 

va cistiga pentru a demonstra 
că Smith nu este un mit. Dacă 
la București a fost aproape să 
fie Învins de Ion Țiriac — acest 
haiduc al Brașovului — la Bar
celona il va Învinge sigur, 
Năstase.

O Pe unul din plicuri este 
semnat, nici mai mult nici mai 
puțin, decit... Mannix. Ne pare 
rău, ar fi meritat să transcriem 
numele corespondentului intru- 
cît— i-a ghicit pe primii 4 cla
sați.

o Premiul cel mai frumos 

cutarea unor sortimente șl mai 
ieftine, mal puțin finisate, care 
se vor oferi organelor comer
ciale pentru contractare.

Referitor la îmbunătățirea ca
lității acestora, vă informăm că 
aceasta constituie o sarcină șl 
este totodată o preocupare per
manentă a colectivului de mun
citori și tehnicieni de la aceas
tă întreprindere care le execută 
nu numai din simple atribuții 
de serviciu, cl pun mult efort, 
multă pasiune pentru realizarea 
lor.

In cadrul acestei preocupări 
se înscrie șl recenta vizită la 
Reghin a lui Ion Țiriac care în 
afară de aprecierile pozitive a- 
supra producției de rachete ro
mânești, a făcut observații și a 
dat îndrumări valoroase pentru 
realizarea unor rachete supe
rioare calitativ, competitive cu 
cele realizate de întreprinderi 
din străinătate care au tradiția 
în fabricarea acestora.

Pentru viitor, în cazul că ce
rerile de rachete vor fi și mal 
mari, ministerul este în măsură 
să satisfacă integral aceste ce
reri, cu condiția ca să cu
noască în timp util cantitățile 
și tipurile necesare, pentru a 
lua măsurile de organizare a 
producției la nivelul cererilor. 

pentru șcest concur», să mă 
ierte Ion Tiriac — declari In 
scrisoarea ei, Mioara Gegea, 
comuna Chiojdeni (Vrancea) — 
ar fi să citim sau să auzim : 
..Dublul român Tiriac — Năstase 
au invins perechea-.". Știți, toți 
românii doresc aceasta...

o Eu cred că ciștigătorul va 
fi Hie Năstase — ne asigură 
Dinu D. Gh. din comuna Vasi- 
lați (Ilfov). Țin să vă spun că 
și verișoara mea vă trimite un 
plic. Ei îi place foarte mult 
Smith. Are ea niște „fluturi" in 
cap...

o Chiar și._ Ilie Năstase a 
participat la concursul nostru. 
Nu tenismenul, campionul ei... 
un tiz al său. Este vorba de Ilie 
Năstase, din satul Beuca, co
muna Drăcșeni, județul Teleor
man...

• Mă numesc Drăgan Marta 
(București, Bd. Ion Șulea, bloc. 
5, sc. 1., ap. 5) și sint casnică. 
Aș dori și eu să dau un pro
nostic și să-i doresc din inimă 
succes lui Hie, marele as al ra
chetei

• Fiind un mare amator de 
tenis, deoarece cei doi magnifici 
Năstase și Țiriac au băgat 
„boala" tenisului in toată lu
mea, m-am gîndit să particip și 
eu la concurs... Dar am uitat să 
mă prezint. Mă numesc Boinicu 
Constantin și sint elev, clasa a 

Prin acțiuni de muncâ patrioticâ tinerii construiesc noi 
terenuri de tenis

Astăzi două adrese :
• I.C.P.A T. — Brașov (imaginea de sus) » Școala generală 

Nr. 5 — Turda (imaginea de jos).

X-a 1» Liceul din Șiret, jude
țul Suceava. Inbesc foarte mult 
fotbalul, iar de un timp la fel 
de mult și tenisul. Jucăm in 
fiecare zi pe stradă tenis cu ra
chete improvizate din seînduri—

• In ciuda faptului că sora 
mea mai mare nu m-a lăsat să 
vă fac și eu un clasament, deoa
rece sint prea mic (10 ani) eu, 
totuși, am reușit să fac un pro
nostic după felul cum cunosc eu 
puterea de joc a fiecăruia, și vl-1 
trimit... Eu ared că turneul va 
fi ciștigat de Ilie Năstase dato
rită excepționalului său talent 
(Sirbu Florian [Bebe], comuna 
Poiana Mare — Dolj).

• Un cititor din Caracal, ne 
face un calcul și ne întreabă : 
Știți cite variante, cite combi
nații se pot face ? 40 320 I

• Un alt participant din Si
biu, a cărei semnătură n-am 
putut-o descifra, ne-a trimis cel 
mai original clasament : 1.
Năstase. 2. Țiriac. Atit. Fără co
mentarii !

• Noi, elevii Școlii superioare 
de marină comercială din Con
stanța — ne scrie Eugen Danie- 
lis — am amenajat prin acțiuni 
de muncă patriotică o frumoasă 
bază sportivă care cuprinde și 
un teren de tenis. Nu-i concurs 
in care joacă tenismeni! noștri 
pe care să nu-1 urmăresc și să 
nu palpit pentru ei.



de peste hotare
• •

Congresul
Uniunii
Progresiste

Salutul P. C. R
La Dakar s-a deschis cel 

de-al VUI-lea Congres a: 
Uniunii Progresiste Senega- 
leze (U.P.S.).

La lucrările Congresului 
participă delegații din Africa 
și Europa. Din România este 
prezentă o delegație a Parti
dului Comunist Român, for
mată din tovarășii Petre 
Blajovici, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru 
F.conomia și Administrația 
Locală, și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Luind cuvîntul, președin
tele țării, Leopold Sedar 
Senghor, secretarul general 
al U.P.S., a scos in evidență 
lupta statelor în curs de 
dezvoltare pentru controlul 
asupra bogățiilor proprii și 
pentru o economie inde
pendentă.

Tovarășul Petre Blajovici 
a transmis Congresului salu
tul Partidului Comunist 
Romftn.

R.F.G. : In semn de protest impotriva ocupării universității din Heidelberg de către poliție, 
studenții au declanșat o mișcare grevistă.

încheierea 
Congresului 
P. C. Francez
• Duminică, au luat sfîrșit 

la Paris lucrările celui de-al 
XX-lea Congres al P.C.F., la 
care a participat și o delegație 
a P.C.R., condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R. In 
cursul ultirhei ședințe delegații 
au adoptat în unanimitate rezo
luțiile Congresului și au trecut 
apoi la alegerea organelor 
ducătoare.

Participanții la Congres 
ales noul Comitet Central 
P.C.F., compus din 118 membri. 
In cursul unei scurte reuniuni. 
Comitetul Central a ales secre
tariatul și Biroul Politic al 
Partidului.

In funcția de secretar general 
al P.C.F. a fost ales Georges 
Marchais. Waldeck Rochet a 
fost ales președinte de onoare 
al P.C.F.

Cuvîntul de închidere a Con
gresului a fost rostit de Georges 
Marchais.

primul

i-Merra

con-

au 
al

Guineea-Bissau: Prim bilanț al misiunii

• In cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea de-a 25-a ani
versare a proclamării Republicii, 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Doina Gorjului", care se află 
într-un turneu în R-P. Albania, 
a prezentat, la 14 și 15 decem
brie, două spectacole în orașul 
Vlora. Au asistat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, un public numeros.

aie patrioiiior
• Un comunicat al Parti

dului African al Indepen
denței din ~ 
și Insulele 
(P.A.I.G.C.), 
la Lagos, 
cursul unui 
jament 
portugheze, care a avut loc 
la 25 noiembrie, luptătorii 
patrioți au scos din luptă 60 
de soldați inamici și au dis
trus un elicopter.

Ciocnirea a avut loc în 
regiunea Bula-Chanchungo 
din sectorul de nord-vest 
al Guineei-Bissau.

Guineea-Bissau 
Capului Verde 
dat publicității 
anunță că In 

puternic anga- 
mllitar cu forțele

• Luna ar avea o structură neomogenă • Tem
peratură mai mare decît cea scontată • Rocile 
portocalii au fost oxidate de gazele calde dega

jate din interiorul Selenei.
Nava „Apollo-17“ încă nu se depărtase bine de Lună. In 

drumul ei de revenire spre Famint, cind, la Houston, intr-o 
conferință de presă, savanții Centrului spațial 
contureze un prim bilanț al 
programului de explorare

Ca o primă constatare s-a re
levat faptul că vechea imagine 
despre Lună, care o prezenta 
drept un tot relativ unitar, tre
buie modificată, întrucît sateli-

Relații diplomatice 
R.D.G. — Tunisia

• Agenția A.D.N. informează 
că guvernele R.D. Germane și 
Tunisiei au hotărît să stabi
lească. incepînd cu data de 17 
decembrie 1972, relații diplo
matice la nivel de ambasadă.

• La Phenian a avut loc 
sesiunea Comitetului Central al 
Frontului Democratic pentru 
Reunificarea Patriei, în cadrul 
căreia participanții au adoptat 
o rezoluție care susține și a- 
probâ pe deplin proiectul noii 
constituții a R.P.D Coreene.

După 27 de zile
După 27 de zile petrecute la Buenos Aires, 

Peron a plecat către Asuncion. Fostul pre
ședinte al Argentinei a înlăturat echivocul, 
înainte de a urca pe scara avionului a reafir
mat hotărîrea sa de a nu se prezenta la vii
toarele alegeri prezidențiale din martie 1973. 
Decizia sa a fost explicată laconic prin „situa
ția existentă în Argentina'1. Peron părea lipsit 
de optimism. Frazele șale purtau urmele unei 
decepții pe care nu încerca să o desimuleze. Du
pă citeva ore, aflîndu-se în capitala Paragua
yului, Peron se arăta indiferent la informa
țiile ce proveneau de la Buenos Aires. In timp 
ce statul său major a rămas in contact cu ca
pitala argentiniană urmărind reacțiile provo
cate de hotărîrea lui Peron de a nu se angaja 
in cursa electorală, ex-președintele făcea o 
lungă promenadă nocturnă prin Asuncion — 
relata FRANCE PRESSE.

Retragerea lui Peron a pus în dificultate pe 
adepții săi. Sprijinitorii fostului președinte au 
optat pentru candidatura lui Hector Campora. 
Ajuns la 63 de ani, Campora nu este o figură 
de prim plan a scenei politice argentiniene. El 
și-a desfășurat activitatea mai ales în umbra 
iui Peron. Numele a început să-i apară frec
vent în coloanele ziarelor abia în momentul 
in care a devenit „omul de legătură" dintre 
Peron — aflat în exil la Madrid — și mișca
rea peronistă din interiorul țării. Rămine de 
văzut in ce măsură candidatura lui Campora va

izbuti să .
roniste. Partizanii fostului președinte au pozi
ții divergente în multe probleme și doar deva 
mentul - - - —
creeze 
Peron 
babilă 
sensiunilor din interiorul --- ------- -- ----
27 de zile petrecute in Argentina singura rea
lizare a lui Peron a constituit-o formarea 
„Frontului justițialist de eliberare". Va supra
viețui acest front plecării întemeietorului său? 
FRANCE PRESSE este de părere că fără Pe
ron justițialismul riscă să piardă o parte din 
electoratul său și odată cu aceasta speranțele 
de a recîstiga puterea pe care a abandonat-o 
în 1955.

Informații de ultimă oră provenite din pagi
nile unui cotidian din Buenos Aires lasă să se 
întrevadă că autoritățile argentiniene s-ar pu
tea opune candidaturii lui Hector Campora. 
Omul de încredere a lui Peron este acuzat de 
a fi violat legea care obligă comunicarea in 
prealabil către Ministerul de interne a oricărui 
voiaj in afara Argentinei. Joi, Campora a ple
cat in Paraguay, împreună cu Peron, fără să 
fi anunțat 
de interne, 
elimina pe

reunească toate tradițiile

față de 
un front 

va avea 
reapariție 

din

incercau să 
ultimei misiuni spațiale din cadrul 
a satelitului nostru.

!n lex*

Convorbiri

la Sanaa•Fii

oare a avea o struc- 
deloc omogenă, 
-a remarcat c 

irma pră

w
Peron era de natură 

comun. Retragerea 
drept consecință o 

la lumina zilei a di 
mișcării. In ceh

în scris călătoria sa la Ministerul 
Se caută oare un pretext pentru a 
fidelul om de casă a>I generalului ?

„Cheia succesului
Astroflash

Așadar, ghicitoa
rele pariziene în ca
fea, în cărți și în 
alți „descifratori" de 
viitoruri cu i..„i— 
tradiționale au un 
concurent 
nic. Este, 
aflăm din magazine 
ilustre vest-germane, 
„Astroflash-ul, în
truchipare a tehni
cii secolului XX. A- 
cest ordinator elec
tronic, cu nume de 
cod „360—30 , a 
fost instalat în holul 
unui mare magazin 
de cosmetice de pe 
Champs Elysees. El 
poate oferi celor 
interesați fie „por
tretul psihologic", 
fie (pentru un preț 
desigur dublu) pre
viziunea „științifică" 
asupra viitoarelor 
șase luni „de viață 
particulară și profe
sională". Ajunge, 
deci, să dai unei 
funcționare — lipsi
tă de astădată de 
ambianța clasică a 
unei camere obscu
re plină de mister 
— data, ora și lo-

metode

puter-
cum

cui nașterii, pentru 
ca patru discuri 
magnetice, cuprin- 
zînd fiecare cite 
1 250 000 caracte
ristici înregistrate, 
să se pună în miș
care. In nici zece 
minute ai pe 16 pa
gini, în mare deta
liu și cu lux de 
amănunte tabloul a 
ceea ce se pretinde 
a fi evenimentele 
prezente și viitoare 
ale vieții tale.

Cui i-a venit 
ideea acestui astro
log computerizat ? 
„Eu sînt acela — 
afirmă cu impor
tanță Roger Bert- 
hier, directorul unei 
rețele de superma- 
gazine ce-i poartă 
numele — care, pri
mul 
avut 
cinci __ , ... ___ ,
ideea horoscopului 
prin ordinator". Și-a 
asociat în scop un 
„tehnician în astro
logie" — autorul 
textelor înregistrate 
de ghicitorul-robot. 
Și iată pusă afa
cerea pe roate. Afa-

în lume, am 
în urmă cu 
ani, în 1967,

• O PIESĂ NECUNOSCUTĂ 
DE SHAKESPEARE.

Editura „Felix Block" din 
mii nul occidental a anunțat că, 

jeent, a fost descoperită o 
muă piesă de Shakespeare, 
omplet necunoscută, scrisă de 

Tiarele dramaturg în perioada 
le început a creației sale. Lu
crarea se intitulează „Naște
rea lui Hercule" și are la bază 
comedia lui Plaut „Amphi- 
trion". Editura vest-berlineză a

înmii,.

cere rentabilă,
căci potrivit 

d-lui 
„Astro-

re-se, 
calculelor 
Berthier 
flash"-ul poate cu
ceri repede, intr-un 
an-doi, o piață si
gură de... 300 de 
milioane de franci. 
Pe ce amatori de 
asemenea „bilete de 
papagal" computeri
zate se contează ? 
Îndeosebi femei — 
75 la sută dintre ele 
între 30—50 de ani. 
„Dar și șefi de în
treprinderi" — ține 
să precizeze repor
terilor întreprinză
torul om de afaceri 
parizian, 
plus 
rea 
ului.
descoperită cheia 
succesului nu nu
mai în viața parti
culară, ci și în afa
ceri. Ghicitoarea 
clasică — bătrîna 
înșelătoare care ape
la la „mistere" — 
a ajuns transplanta
tă printre compu
tere...

Marketing 
consulta- 

„Astroflash"- 
Iată, deci,

Noul reprezentant 
al S.U.A. la O.N.U.

• Un purtător de cuvint al 
asei Albe a confirmat numi

rea de către președintele Richard 
Nixon a reprezentantului Sta
telor Unite la O.N.U. în per- 

John Scaii.
aprilie 1971, Scali a 

dintre consilierii pre- 
Nixon in problema 

după care, 
numire ca 
la Națiu- 
ca redac-

umatatea 
petrecută 
zeul de la 
etaj o consider pre
fața vizitei la Alma 
Ata. Cele două că

măruțe din sediul Comsomolu
lui depozitează, cu modestia 
unui colecționar sirguincios, pre
țioase mărturii despre anii trecu
tului. Nu-i o istorie consumată 
în secole îndepărtate, ci o tul
burătoare incursiune în ani a- 
propiați. Documente care au în
ceput să îngălbenească și un te- 
lefon de campanie, fotografii pu
țin cam șterse și o mitralieră 
din primul război mondial, o 
pușcă scurtă, stranie prin dimen
siunea ei și un chipiu țuguiat 
care evocă primele zile ale Ar
matei Roșii. Carnete de mem
bru, manifeste, pagini de ziar 
reconstituie începuturile organi
zării comsomoliste pe teritoriul 
Kazahstanului. Din fotografii ne 
privesc tinerii anului 1918 : au 
in miini puști și mărșăluiesc in 
coloane către front. Alte fotogra
fii, alți ani — războiul civil, re
construcția, primele cincinale, 
apoi epopeea marelui război 
pentru apărarea patriei și — 
imagini proaspete — perioada 
postbelică. Decenii de eroism — 
în tranșee și pe schelele giganți- 
lor industriali. Deceniile exis
tenței Comsomolului din Kazah- 
stanul sovietic. Este o istorie po
vestită simplu, emoționant, o is
torie prelungită pînă în prezeșit. 
Aceștia au fost părinții noștri, a- 
ceștia sintem noi...

Kamalidienov Zakaș, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C.L. din 
R.S.S. Kazahă, ne poartă pe 
harta republicii. Stăm în sala de 
ședințe din modemul edificiu 
înălțat pe o stradă centrală din 
Alma-Ata și urmărim bagheta 
care parcurge vertiginos sute de 
kilometri de la Urali Ia Caspică, 
peste stepa kazahă către Altai. 
(După citeva ore, seara, tot Ia se
diu] Comsomolului, am străbătut 
același itinerar cu ajutorul peli
culei : am călătorit la Karagan
da, cetate a metamorfozelor me
talului, printre petroliștii de Ia 
Mangișlak și cultivatorii de bum
bac ai sudului fierbinte, am pă
șit pe drumuri de munte, con- 
templînd zburdălnicia herghelii
lor sălbatice, am rătăcit în zone 
deșertice acoperite de dune ce 
par sahariene).

Organizația republicană a 
Comsomolului numără 1 385 000 
membri. Biografia lor are o notă 
comună : munca dăruită Kazah
stanului. Pe acest teritoriu de 
2 715 000 km.p. oamenii, cu rare 
excepții, cunoșteau, altădată, 
destinul păstorului nomad. Aulele 
se aflau în perpetuă migrare, îm
preună cu turmele, către pășunile 
mai bogate, în funcție de ano
timp. Urmașii păstorilor ce-și 
consumau existența în peregrinări 
au devenit oțelari și petroliști, fa
brică instalații ultra-modeme și 
defrișează păminturi care nu pă
reau sortite rodniciei.

Tinerii sînt prezenți pretutin
deni. 360 000 dintre ei și-au în
scris numele în cronica desțeleni
rii a 24 000 000 hectare de pă- 
mînt. Recolta acestui an — un 
miliard de puduri de grîu — în
seamnă suprema satisfacție a vic
toriei pentru fiecare din cei care 
au adus în stepa bătută de vînturi 
entuziasmul vîrstei tinere, energie 
și pricepere, optimism inepuiza
bil. Povestește primul secretar 
despre șantierele ce poartă am
prenta tinereții (între care 18 sînt 
de importanță republicană) — de

Ia cel situat în regiunea Turgai 
unde se cultivă grîu și se extrage 
bauxită și pînă Ia cei al patinoa
rului de pe Medeo — pe care a- 
veam să-I vizităm într-o după-a- 
miază cu ploaie măruntă, rece.

esigur, a reda agri
culturii 
lesfîrșite 
lă o 
spectaculoasă, o bă
tălie de proporții 

care se menține în primul plan al 
actualității. Dar există și inițiati
ve care aparțin efortului cotidian, 
care cer tărie de caracter și stră
danie permanentă și care, prin 
efectele lor economice, sînt la fel 
de prețioase. O asemenea iniția
tivă s-a născut printre comsomo- 
liștii combinatului metalurgic de 
la Karaganda : „Ora Kazahstalnu- 
lui“. Este o chemare la prețuirea 
fiecărui minut de lucru astfel in
cit sarcinile de producție din opt

întinderi 
reprezin- 

operațiune

cai___ . în diferite"- meserii
612 000 tineri. 103 școli pregătesc 
numai constructori. 177 școli for
mează cadrele necesare sovhozu
rilor și colhozurilor. Fără îndoială, 
unii tineri se visează cosmonauți, 
parcurgînd infinitul extraterestru. 
Visurile lor sînt alimentate și 
Je faptul că celebra rampă de 
lansare a navelor cosmice sovie
tice — cea de la Baikonur — se 
află în Kazahstan. Dar — este 
cert — numai cîțiva din ei vor 
putea ajunge la bordul na
velor pornite dincolo de Terra. 
Celorlalți tineri prezentul Ie oferă 
o gamă variată de profesii capa
bile să le satisfacă romantismul 
și dorința de a-și dărui puterea 
de creație propășirii țării. Toc
mai de aceea, arăta interlocuto
rul nostru, au fost create birouri 
speciale de orientare profesiona
lă care să ajute pe tineri să se 
descurce in „geografia produc
ției".

Generația muncii

InsemnSri de EUGENIU OBREA

soana lai 
Fină în 

fost unul 
sedintelui 
de politică externă, 
pină la recenta sa 
ambasador american 
niie Unite, a lucrat 
tor de politică externă la com
pania de televiziune „Ameri
can Broadcasting Company". 

Incidente în Ulster
• Noi acte de violență pe

trecute simbătă in diferite lo
calități din Irlanda de Nord 
s-a soldat cu rănirea mai mul
tor persoane și uciderea altora, 
numărul morților înregistrați 
in urma confruntărilor dintre 
protestanți, catolici și forțele 
britanice dislocate in Ulster a- 
jungind la 667.

ore să fie realizate în numai șapte. 
Deci, o oră economisită. Ora 
ruită Kazahstanului.

Inițiativa de la Karaganda 
preluat-o constructorii, apoi mi
nerii și textiliștii, s-a răspindit în 
republică. L-am ascultat vorbind 
despre ea și pe Taimar Nurtaiev, 
secretarul Comsomolului din 
Combinatul pentru construcții 
din prefabricate, ca și pe Ala 
Djumajileva, secretara Comsomo
lului din Fabrica de tricotaje de 
la Alma-Ata. Orele economisite 
se numără cu sutele de mii, cu 
milioanele, materializindu-se în 
tone de oțel și petrol, în blocuri 
care completează peisajul orașe
lor kazahe și în produse ce îmbo
gățesc vitrinele magazinelor.

Președintele Comitetului de 
stat pentru invățămîntul tehnico- 
profesional al R.S.S. Kazahe, 
Brîjin Aleksander Alexeievici, ne 
relata că în acest cincinal

dă-

au

La o școală profesională din 
Alma-Ata, o fetișcană blondă și 
cu pistrui ne relata că, peste un 
an, va conduce o macara. „Nu 
există meserii doar pentru bă
ieți !“ — proclama cu convinge
re. în grupa ei alte cinci fete au 
ales aceeași profesiune. Taras 
Tulegenov, directorul instituției, 
ne informa că pe băncile acestei 
școli ce pregătesc cadrele nece
sare Combinatului de construcții 
din prefabricate peste o treime 
din elevi sînt fete. în ziua urmă
toare, Ia fabrica de tricotaje, am 
întîlnit-o pe Nina Sim — o fru
musețe cu ochii oblici. Lucra la 
o mașină de tricotat. Complicata 
mașină părea să-și fi pierdut tai
nele în fața fetei. Nina Sim a in
trat în uzină de puțină vreme, 
s-a acomodat cu ritmul muncii și 
consideră că va putea deveni in
gineră. Urmează cursurile serale 
ale Facultății de industrie ușoară. 
(De altfel, din 1 000 de persoa
ne ce lucrează în economia kj- 
zahă 655 au studii superioare și 
medii). Certitudinea cu care vor
bea ne îngăduia să privim, 
premiă cu 
la clipa în 
inginer se

nina din dez 
telor radio; 
straturile s 
tului și, ap 
ca cele de

Pe de a 
că rocile 
jurul 
fost, 
urma „ . . 
provenind din interi 
nel. Teza unor activ 
nice recente pe Lun 
tă, în aceste condiții 
atrăgătoare. deși co 
rămînă valabilă șl posi 
ca „Shorty" să fie un crater 
creat prin impactul unei mase 
voluminoase venind din exte
rior, a spus dr. Paul Gast. șef 
al științelor planetare la Cen
trul spațial Houston.

craterul 
intr-ade 
degajării g

.. ~ • ><

Cuvîntarea 
premierului Greciei

Primul ministru al Greciei, 
Gheorghios Papadopoulos, a 
rostit o cuvîntare radiotelevi
zată, în care a făcut bilanțul pe 
1972 al situației din țară și a 
jalonat perspectiva pentru pe
rioada următoare.

Referindu-se la politica exter
nă, premierul a spus că Grecia 
a stabilit contacte cu toate ță
rile lumii, pronunțîndu-se pen
tru dezvoltarea unor raporturi 
și mai strînse cu țările vecine. 
Cu privire la conferința euro
peană în problemele securității 
și cooperării, Papadopoulos a 
declarat că guvernul grec va ac
ționa pentru elaborarea, în ca
drul acestei conferințe, a unor 
documente care să asigure „o 
perioadă trainică de coexistență 
pașnică".

Primul ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, Hussein 
Makki, a conferit cu mem
brii Comitetului Ligii Arabe, 
care, conform acordului de 
la Cairo, are sarcina de a 
supraveghea respectarea în
cetării focului între cele 
două țări Yemenite. Pe agen
da convorbirilor au figurat 
nrobleme referitoare la în
deplinirea prevederilor acor
dului respectiv, în vederea 
soluționării tuturor proble
melor rămase în suspensie 
Intre Republica Arabă Ye
men și Republica Democrati
că Populară a Yemenului. In 
iegătură cu aceasta, se rele
vă că retragerea tuturor tru
delor celor două părți la o 
distanță de 10 kilometri de
părtare de granițele respec
tive, cum stipulează acordul 
de la Cairo, urmează să fie 
definitivate în viitorul apro
piat.

&

Imagini noi la Alma-Ata.

ES

E. R.

menționat că va tipări tn cu- 
rînd noua piesă.

• TOT DESPRE DROGURI...

La frontiera franco-spaniolă. 
autoritățile vamale au confiscat 
o mare cantitate de hașiș — 
208 kg —, depistată la bordul 
unui automobil condus de un 
cetățean american, Richard 
Bowman. Interogat, Bowman a 
declarat că nu știa de existenta 
drogului în automobilul său...

„Transamerica", primul „zgirie- 
nori" piramidal din lume.

IN...• „GRIPA ENGLEZA" 
FRANȚA.

„Gripa engleză" a depă
șit granițele Marii Britanii, 
făcîndu-și apariția în Fran
ța. După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al Orga
nizației Mondiale a Sănătă
ții, s-au semnalat îmbolnă
viri la Dijon și Bourges.

Cazuri de „gripă britani
că" s-au înregistrat si în 
S.U.A.

memo
LUNI, 18 DECEMBRIE 1972

BARIERA : rulează la Patria 
(orele 12,15; 15; 17,45; 20,30), Cen
tral (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20 30). 
Excelsior (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

PICIUL VA AVEA UN FRĂ
ȚIOR : rulează la Doina (orele 11; 
13; 15,30; — la orele 9.45 Program 
de desene animate pentru copii)

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Doina (orele 17,30; 20), Buce,ți 
(orele 15,45; 18; 20,15), Giulești
(orele 15.30; 18; 20,30)

FILIERA : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; " 
18.30; 21).

FETE IN SOARE : rulează 
Festival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
21).

MAREA EVADARE : rulează __ 
Scala (orele 9,30; 13; 16,45: 20,15), 
Capitol (orele 9,30; 12,45; 16.15: 
19,45), Favorit (orele 9,15; 12,30; 16; 
19,30).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Pacea (orele 15,45; 13;

16;
la

19;
la

■i'-j

20). Popular (orele 15,30; 18; 20,15).
ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 

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

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA ; rulează la Feroviar (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30), Melodia 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30), Gloria 
(orele 9; 12,30; 16,15; 19.45), Mo
dern (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,30: 15,30; 18;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20,15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,15), 
Ferentari (orele 15,30; 18: 20,15).

FUGI, CA SA TE PRINDĂ : 
lează la Drumul Sării (orele 
18; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
lează la Cotrocenl (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30).

15,30; 18;
12,30; 15;

VENIT 
la Raho-

ză la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).
ULTIMUL TREN DIN GUN 

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

VAGABONDUL : rulează la Da
cia (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CREIERUL : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

CUM SĂ FURI UN MILION 
(orele 9; 11,30; 14) ; SECRETARA 
DOMNULUI MINISTRU (ora 16,36) 
rulează la Cinemateca ,.Union".

ru-
16;

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

A FOST O DATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Progresul 
(orele 15.30; 18; 20,15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Floreasca (orele
20.15) , Miorița (orele 10; 
17.30; 20).

BĂRBATUL CARE A 
DUPĂ BUNICA : rulează 
va (orele 16; 18; 20).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30).

CAZUL MATEI : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15) .

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Munca (orele 
10; 15,30; 19).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Cosmos ('fele 15,30; 18; 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea-

Teatrul ,.C, Tănase" (Sala Vic
toria) : TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 19,30 ;

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

Lecția i 33-a (reluare). 18,00 Că

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii". Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — 2001" — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".

. im- 
Nina Sim, spre viitor, 
care pe o diplomă de 
va caligrafia numele

etișcana care vrea să 
se instaleze la pupi
trul de comandă al 
unei imense macara
le, tovarășa ei de ge
nerație care se vi

sează ingineră, băieții care au 
desțelenit 24 000 000 hectare și 
nenumărații tineri care economi
sesc „Ora Kazahstanului1' aparțin 
unei generații a muncii pentru 
care eroismul are un conținut 
concret, propriu. Generația aceas
ta a șantierelor și a cifrelor de 
plan depășite vădește același 
simț al răspunderilor, același de
votament față de idealul comu
nist, ca și generația ale cărei 
carnete de Comsomol au fost 
ciuruite de gloanțe și udate cu 
singe.

minul. 18,40 Ecranul. Emisiune de 
actualitate și critică cinematogra
fică. 19,00 Săptămîna în imagini. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Planul pe 1973 — De la ni
velul ramurii, la locul de muncă. 
20,10 Roman foileton : ,.Elisabeth
R“ — O acțiune a Angliei — par
tea a Il-a. 20.55 Ancheta TV. Lu
xul de a face... lux. 21,35 Steaua 
fără nume. Floarea din grădină. 
22,30 „24 de ore". Contraste în lu
mea capitalului.
PROGRAMUL H

Seară pentru tineret. 20,00 A fi 
comunist — al doilea .reportaj din 
ciclul consacrat Proiectului de nor
me ale vieții și muncii comuniști
lor. 20,15 Concursul nostru de dans 
modern la Ecran-club. 20,35 Acțiu
nea 121 000. 20,45 De la Ateneul ti
neretului la Ateneul Român. 21.00 
Mapamond — Din viața tineretului 
sovietic. 21,15 Da 18 ani — portre
te ale unor tineri aflați la vîrsta 
majoratului. 21,35 Cenaclu. Intîlni- 
re eu Ana Blandiana. 21.50 Tele- 
tonomat. 22,05 Semn de întrebare 
— rubrică de probleme distractive. 
22,20 Tinerețea maeștrilor Beetho
ven (I). 22,50 Trei melodii , cu Ma
nuela Dondlă.


