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Întîlnirea dintre tovarășul
Nicolae Ceausescu

și tovarășul Leonid Brejnev
nia. a avut o întrevedere cu 
urvarășui Leonid Hid Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

tn cursul convorbirii a avut 
joc un schimb de păreri cu pri
vire ’.a dezvoltarea eolabcrăril

româno-sovietice, precum și a- 
supra unor probleme Internațio
nale actuale.

întrevederea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Bici Brejnev s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
sinceritate.

Delegația de partid și de stat,
V

GÎNDURI, INITIATIVE, ÎMPLINIRI condusă de tovarășul
Nicolae Ceausescu

J

Șl JOCULcincinalului înainte de termen

s-a înapoiat în Capitală

fir țKr-WL

Nicolae Ceaușescu a fost tntimpinat cu multă căldură de mii de bucureșteni.

Trustul de co-rsr-c* * 
montaje metalurgic* Gccr 
constructorul mari câtor. sw- 
nărene o oțelului c ir^egfc 
planul anual de co*elme£*> 
montaj, urmind ca c--to la X 
decembrie să recăzu* e 
producție sup!iman tară ■ va
loare de 20 de mSoane Ici.

Constructorii stderurgt- gc- 
lățene au adăugat m acest 
an, pe platforma mdest-m* 
dintre văile Cătușa și Măăoa, 
două noi magistre'* de aglo
merare cu o eapoc tcSe ee 
2,8 milioane

aa ie 
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TINERETUL—factor activ in i ACOLO UNDE

Hotărîrea Biroului C.C. al U.T.C. privind desfășurarea
întrecerii între toate organizațiile U.T.C

E MUNCA

Preocupări concrete,
în raport

cu specificul uzinei si acțiune
VXDREL FAUR

De la bun început o precizare : 
declanșarea, începind cu primele 
zile ale anului 1973, a unei sus
ținute întreceri între organiza
țiile județene ale U.T.C., Intre 
toate organizațiile U.T.C. din în
treprinderile industriale, de 
construcții și transporturi, din 
agricultură, sub deviza „Tinere
tul — factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men" reprezintă, după opinia 
mea și a tuturor utedștilor da 
la Uzina de mecanică fină din 
București, o inițiativă deosebit 
de valoroasă, de oportună. Spun 
asta avînd în vedere că pini a-

cum chiar dacâ la nivelul în
tregii țări au fost initiate 
rite concursuri prcfescocaje — 
Olimpiada strungzcilte. a țesă
toarelor, de pildă, — mă refer 
strict la industrie, acestea zsi sa 
adresau decât anumitor categoru 
de muncitor!. Cu alta ozvt~a 
aria lor de cuprindere, de mmt-

difi
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rărea
SOFIA SCOHTARU

(Continuare toi pag. o U-a)

MAPI UNITATI, HNITATI $1 SCOLI MILITAM |
APAPTIN1ND MINISTTRULUI APADAPII NAȚIONALE

AU TOST DISTINSE CE

ÎNALTE ordine
ALE REPUBLICII

iile, sentimente de înaltă min- 
drie ostășească : unitățile iau

r
I
I
I

I
Militari infanteriști, tan- 

chiști, artileriști, geniștl, 
transmisioniști, aviatori, ma
rinari, grăniceri, precum ți 
elevi ai unor școli mili
tare au trăit, în aceste

Locot ool. C. ZAMFIR

(Continuare tn pag. a 111-a)

Competiții In cinstea ani
versării Republicii. 
Sportul de masă tn ano
timpul alb.
Pe ultimele file ale ca
lendarului sportiv.
Știri și rezultate 
tive.

spor-

In rubrica de 
din pagina a IlI-a.

tport

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
care, la invitația Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Prezi
diului Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și a Consiliu- 
i_. de M-r.lsrri al U.R.S.S., a 
participat la festivitățile prile
juite de cea de-a 50-a aniversa
re a creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, s-a înapoiat, 
sunbătă seara. în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Hie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședlnta al

Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Badrus, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., amba
sadorul României la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășa 
Elena Ceaușascu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizîl, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin. Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voîtec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patillneț, Ion Stăneseu, 
Ion Dincă, membri al C.C. al

P.C.R., al Consiliului de Stat și 
al guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali, ofițeri supe
riori.

Au fost de față N. V. Maslen
nikov. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

Miile de
la aeroport 
căldură pe 
dului și statului nostru, ovațio- 
nînd minute în șir „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu-P.C.R."

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu cordialitate acla
mațiilor îndelungi, urărilor de 
bun sosit adresate de eetățanil 
Capitalei, (Agerpres).

bucureșteni prezențl 
au salutat cu multă 
conducătorul parti-

Un angajament al celor

.c?
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INSTRUMENTE EFICIENTE ALE MUNCII
INSTRUCTIV - EDUCATIVE

CERCURILE TURISTICE
ral oferă organizațiilor 

U.T.C. ocnd.țri ideale pentru 
desfășurarea unor activități 
insnructîv-educaUTe interesante 
și atractive. Experiența pozitivă 
a multora dintre organizațiile 
U.T.C. confirmă largile posibili
tăți pe care turismul le pune la 
dispoziție pentru organizarea 
unor acțiuni tinerești, bogate în 
conținut Act inițiativa și ima
ginația creatoare găsesc un te
ren fertil și o deplină adeziune 
din partea tinerilor de toate ca
tegoriile. Un exemplu in acest

T-—- sens ni-1 oferă manifestările 
inițiate de Agenția de turism 
pentru tineret Dîmbovița 
a

care 
acordat, după cum ne asigura

vicepreședintele său, Gheorghe 
Tudor, atenția cuvenită cercu
rilor turistice ca instrumente 
menite să dezvolte la tineri dra-

i
I

meri tineri
cetâfeni

• CONSTANȚA
Joi după amiază. In Sala 

sporturilor . din Constanța, cei 
mai tineri cetățeni al orașului 
au fost sărbătoriți cu prilejul 
împlinirii vîrstel de 18 ani și al

trecerii lor, odată eu aceasta; 
intr-o aouă etapă a vieții. Das- 
chlztnd adunarea, primul eeere-

CARMEN DOINA ALDEA

(Continuare tn pag. a 111-a)

EXEMPLUL
POZITIV

de ACULIN CAZACU

gostea pentru drumeție, pentru 
cunoașterea bogățiilor și frumu
seților patriei, pentru petrecerea 
cit mai plăcută a timpului li
ber, dar și cit mai folositor prin 
cunoștințele acumulate în acest 
cadru. Iată, de pildă, cîteva din 
realizările cercului de turism al 
Uzinei de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște. A organizat 30 de acți
uni turistice proprii cu partici-

AL. DOBRE

I
I

I
(Continuare în pag. a III-i

Ml-am pus următoarea întrebare i oare noi, In tot ceea 
ce facem, tn toate acțiunile noastre car* servesc Ideea auto
definirii, promovăm ceea ce este bun In aceeași măsură tn 
care criticăm ceea ce este râu î Altfel spus, in ce grad ne 
evaluăm pașii înainte șl, mal ales, cum întreprindem această 

I evaluare ? Uneori cred că suprasolicităm virtuțile armei cri
ticii, că ne delimităm avansul mal ales In raport cu nerea- 
lizările, cu Insuccesele șl răminerlle in urmă. Este firesc, de
sigur, să dai friu liber insatisfacției In raport cu stările ne
gative, să mergi la rădăcina relelor pentru a le tăia sursele 
de alimentare. Dar, In aceeași măsură (deși ar trebui, poate, 
in mai mare măsură.,.) ne facem, In acest demers, un aliat 
din exemplul pozitiv, din fapta care dinamizează lucrurile 
și se instituie în forță de tracțiune a progresului ? In fond, 
ceea ce este tipic pentru încrengătura de fapte, fenomene, 
relații și procese actuale este pozitivul, obiectivul atins, sco
pul realizat. După cum otlplo este negativul, faptul care de
turnează fluxul mișcării de la axa obiectivelor, ocolirea sco
pului. Nu fac pledoarie pentru valoarea educativă a mode
lelor înaintate : ar fi o încercare fragilă, căci toată lumea 
acceptă Ideea.

Ml-am adus Insă aminte o maximă latină, potrivit căreia 
In timp ce cuvintele te învață, exemplele te pun in mișcare,

(Continuare în pag. a 11-a)
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CÎMPINA: „FAMILIA DE LA POIANA ‘ RM.VÎLCEA „CINTARE

r

ROMÂNIEI SOCIALISTE»
Rlmnicu-Viloea a găzduit zi

lele trecute finala ștafetei cul- 
tural-az-tlstice „Cintare Româ
niei socialiste”, omagiu adus 
sfertului da veac de la proda. 
marea Republici!. Manifestare 
de mare amploare, ea a cuprins 
montaje literare, recitaluri de

poezie, spectacole susținute de 
tarafuri de muzică populară, 
brigăzi artistice de agitație, so
liști vocali $i instrumentiști, 
formații de dansuri populare 
etc.

HORIA HORASCU 
din subredacția județeană

VOINEȘTI: Concurs școlar
De ani de zile, luna decembrie oferi tinerilor de la Uzina mecanică Poiana din Cimpina 

prilejul întâlnirii cu mundtorii mai oîrstnid, azi pensionați, de la care eu deprins mereme. Se-ntîl-
nesc două generații, iar ziua capătă valențe simbolice. Așa cum au făcut-o do-a lungul vieții lor, 
pensionarii sint „prezenți" la mașină înainte de începerea programului. Aid ee simt tn largul lor, ’
oamenii formează o familie ale cărei temelii s-au pus cam prin 1900„

„De la vechile barăci la modemele hale in care se lucrează azi este un drum încărcat de 
eforturi, succese, bătălii de clasă"' le amintește tinerilor pensionarul Ion Negrei. In 1929 a făcut 
parte din prima promoție de strungari ai uzinei. Atunci, realiza tntr-o oră 8 gwafraH șt 8 ptitlfț- 
Azi în aceeași unitate de timp se lucrează 200 asemenea piese, (fotografie sts. 1).

, ... , țimaistrul Duță Remis și tlnărul Mthei ZoorechL
Mai ales dnd, otita creme, Ion Luncașu a con-

De la Ion Luncașu au învățat meserie 
Încă un „examen" nu strică (fotografia nr. 2). 
stituit pentru ei un model de muncă și viață.

L

ION TOMESCU, 
din subredacția județeană Prahova 

Fotografiile: NICOLAE ȘOMDI

GALAȚI: FESTIVAL AL ARTEI 
STUDENȚEȘTI

„Te dnt Repuiilca mea dragă”, a fost titlul concursului de 
recitări, organizat de către școala generală nr.’lO din Voinești, 
județul Covasna. Acțiunea a fost dedicată aniversării a 25 de 
•ni de la proclamarea Republicii, iar juriul, alcătuit din elevi 
șl profesor., a premiat pe cei mai talentat! : Cadrin Olărescu, 
Maria Blrlă. Hiena Munteanu, Marta Barbu. Lilian» Crtetea.

V. ADINA

ORADEA;CERCSPEOLOGIC
Casa de cultură a studenților 

din Galați a găzduit recent festi
valul „Te slăvim, Republică" la 
care au participat formații artis
tice din centrele universitare 
Craiova, Brașov, Timișoara, Iași 
și Galați. Festivalul s-a înscris 
printre manifestările cultural-ar- 
tistice dedicate sărbătoririi unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii. Studenții craioveni au 
prezentat un spectacol de muzică 
ușoară, brașovenii un spectacol 
folcloric, cei din Timișoara au 
fost reprezentați de cunoscuta 
formație „Amicii" iar lașul de 
studenții de la I.M.F. cu progra
mul de brigadă „Seringa în ima-

gine". Festivalul a fost deschis 
de studenții gălățeni cu recitalul 
de versuri patriotice „Cu tot ce 
am aparțin acestui pămint* tot 
ei prezentând în încheiere un L C-

SIBIU: in ZILELE VACANTEIa
In cadrul casei de cultură a tiuerOer Kbâu »■ toc ea 

fiecare zi acțiuni deesebit de iuteresause. care 8 aazreaeuă pe 
toți cei ee o freerentează. Cereurile auto, radia si uli i ici 
cibernetică ți calculatoare, carting inc ~wțir*~ Qa*e*e.
croitorie, patinaj artistic, sint dintre ede nai soiie-taie. KcnL 
tatcle obținute pini acum sint mai muh decit speetacntause : 
trei promoții de conducători auto (peste Md de tineri pan;iert 
ai mult-rimitului carnet de conducere) confecționează u auto- 
vehicol cu două locuri, pe care membrii cerealei, cub îndru
marea instructorului Ion Tupan. il pregătesc penii ■ itI bar~_

ADINA V.

PREOCUPĂRI CONCRETE CENTENARUL LICEULUI
(Urmare din pag. I)

lare a interesului era destul de 
restrînsă, ca să nu mai vorbesc 
de caracterul lor oarecum sezo
nier. Or, în condițiile recentei 
hotăriri a Biroului Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, în întrecere vor intra 
nu un grup mai mic sau mai 
mare de tineri ci toți uteciștii, 
indiferent de meserie, obiecti
vele întrecerii vizind domeniile 
fundamentale ale activității 
noastre în producția materială. 
De notat, de asemenea, ca un 
fapt pozitiv că întrecerea ne 
obligă la fundamentarea unor o- 
biective politice, nu abstracte, ci 
cit mai concret formulate, pre
cis determinabile prin cît și 
cum muncim.

Ce-șl propune să întreprindă 
organizația U.T.C. de la Uzina 
de mecanică fină pentru a se în
cadra activ în competiție, pen
tru a-și aduce o contribuție cît 
mai substanțială la bilanțul fi
nal al organizației U.T.C. xdin 
Capitală ? Programul nostru de 
acțiuni — care va fi transpus în 
viață de la 1 ianuarie — are la 
bază, după cum este și firesc, 
cunoașterea faptului că în 1973 
obligațiile de plan ale uzinei vor 
crește cu aproape 50 la sută 
comparativ cu 1972, că paralel cu 
realizarea unei dinamici cantita
tive vor trebui asimilate o sea
mă de produse noi. Și, așa stind 
lucrurile, îndeplinirea exemplară 
de către fiecare tînăr a sarcini
lor ce-i revin din punct de ve
dere cantitativ și calitativ, a tu
turor obligațiilor profesionale, 
ca de altfel toate celelalte obiec
tive ale întrecerii, sint in mod 
nemijlocit și obiectivele noastre. 
Necesitatea realizării lor ne-a 
determinat să punctăm în pro
gramul de activitate la care mă 
refeream citeva acțiuni distinc
te. Astfel, odată cu începerea 
noului an, din prima lună și pînă 
In decembrie cine va trece prin 
secțiile prelucrătoare va remar
ca : pe 20 de strunguri, indife
rent de schimb, lucrează cîte un 
utecist. Cei 60 de tineri munci
tori sînt de fapt participanții la 
inițiativa concurs „Utilaje in 
grije proprie", ale cărei obiecti
ve sint identice cu cele ale în
trecerii pe țară. Trebuie să men
ționez, de asemenea, că acest 
grup de tineri va fi alcătuit din 
cei mai buni strungari, cărora 
din februarie le va reveni mi
siunea de a încadra in competi
ția „neoficială" la nivel de uzină 
dar oficială la nivelul industriei, 
pe toti ceilalți colegi ce lucrează 
pe mașini-unelte. Astfel după ce 
timp de 30 de zile ei vor acu
mula suficientă experiență pen
tru a demonstra practic că se 
poate mai mult, că se poate mai 
bine, vor avea datoria de a-șl

ajuta tovarășii ce muncă 
incit nici unul dintre ei 
rămînă in afara ambiției 
face față cu succes sarcinilor a- 
sumate. In acest fel, pentru fie
care și pentru toți folosirea in
tegrală a fondului de timp, a ca
pacităților de producție, execu
tarea tuturor reperelor la para
metrii calitativi superiori, redu
cerea consumului de materii pri
me vor deveni datorii de onoare.

Pe de altă parte, cum reali
zarea exemplară a sarcinii or de 
plan presupune In afara conștiin
ciozității în muncă și asigura
rea, printre altele, a S.D.V.-uri
lor aferente — mă refer acum

astfel 
să nu 
de a

• f EUDOXIU HURMUZACHI"
DIN RĂDĂUȚI

I NT RECER EA
programul nostru principal

de muncă și acțiune
(Urmare din pag. I) 

rească" șl altele, a căror efi
ciență se confruntă direct in 
activitatea productivă, 
neile anului 1971 am 
organizațiile fruntașe iar 
curînd vom 
al întrecerii 
nul In curs.
stabilirea clștigătorilor reținem 
faptul că în toate organizațiile 
U.T.C. a crescut Interesul tine
rilor față de soarta producției, 
ambiția lor de a se achita cit 
mal conștiincios de sarcinile în
credințate. Dacă am răsfoi fi
șele de evidență ale întrecerii 
existente In fiecare organizație 
la rubricile i „Absențe nemoti
vate", „Rebuturi", „Tineri sub 
normă" etc., vom intilnl spații 
albe ceea ce dovedește că a- 

. tunel cînd organizațiile de ti
neret se preocupă consecvent de 
aceste probleme rezultatele sînt 
cele scontate. Iată de ce subli
niez că întrecerea lansată de 
Biroul C.C. al U.T.C. va avea 
efecte dintre cele mal favorabi
le asupra randamentului In 
muncă al ținerilor. Studiind re
gulamentul cadru ne-am gîn- 
dit cum să-l aplicăm mai bine, 
cum să-l concretizăm la specifi
cul județului nostru. Ne-am pro
pus ca în cel mai scurt timp să 
tipărim un caiet de urmărire a 
întrecerii, care să conțină o- 
biectivele esențiale pe baza re
gulamentului cadru, fiecare or
ganizație uirmînd să stabilească 
criterii și obiective concrete în 
raport cu profilul activității pe 
care o desfășoară. Pentru a o- 
feri posibilitatea unei urmăriri 
cît mai judicioase a Întrecerii, 
pentru a compara cît mal exact

La C- 
desemnat 

In 
întocmi un bilanț 
desfășurate pe a- 
Dincolo Insă de

rezultatele obținute vom adopta 
obiectivele generale ia princi
palele ramuri de producție ale 
județului i siderurgie, minerit, 
energetică, transporturi, con
strucții etc. La începutul fie
cărei adunări generale, indife
rent de problemele trecute pe 
ordinea de zi, secretarul U.T.C. 
va informa pe scurt cian se 
desfășoară această întrecere, care 
e stadiul îndeplinirii obiective
lor fixate. Trimestrial vom or
ganiza IntUniri ale utedștilor 
din unitățile celor 6 mar! cen
tre Industriale ale județului în 
scopul popularizării rezultatelor 
șl generalizării experienței do- 
bîndite în organizarea concursu
lui. Una din căile prin care 
vom menține o permanentă e- 
fervescență creatoare e atrage
rea unui număr cît mai mare 
de uteciști în brigăzile de pro
ducție și educație ale tineretu
lui. Constituirea acestora con
tribuie la creșterea productivi
tății muncii, gospodărirea mai 
judicioasă a materiilor prime și 
materialelor, întărirea discipli
nei sub toate aspectele. Exem
plele pe care le am la tndemî- 
nă sînt nenumărate. Brigăzile 
conduse de tlnărul Ion Mondoca, 
Mihai Ceucă, Constantin Chițoiu 
și alții 
pect la 
Lonea, 
care e 
lorlalte 
exploatările amintite, 
de la rezultatele 
obținute, de la potențialul edu
cativ pe care îl oferă, ne-am 
propus ca în cursul anului vii
tor numărul brigăzilor de ti
neret să crească de la 234 la 700

se bucură de mult res- 
minele Lupeni, Uricani, 
devenind etaloane după 
apreciată activitatea ce- 
formații minerești din 

Pornind 
remarcabile

ți să organizăm periodic decade 
record ale tineretului In pro
ducție. Pentru concretizarea o- 
biectivelor cadru, pentru aplica
rea lor cit mai eficientă ne sint 
de un real folos sugestiile ți 
propunerile tinerilor făcute In 
adunările și conferințele de a- 
legeri. Uteciștii de la C.S.U, 
al Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, de pildă, au lansat 
inițiativa organizării unor *' 
țiuni de muncă patriotică în 
scopul depășirii sarcinilor 
plan. Ei au reparat după orele 
de program mai multe locomoti
ve Diesel și cu abur, vagoane, 
porțiuni de cale ferată, au par
ticipat la descărcarea materia
lelor. Inițiativa lor a fost pre
luată rapid de tinerii de la La
minoare. Ne propunem ca în 
cursul anului viitor să generali
zăm în toate organizațiile din 
județ această inițiativă, deoare
ce există numeroase sectoare 
unde tinerii, dînd la timp o 
mină de ajutor, pot să preîntîm- 
pine apariția unor deficiențe. 
Procedînd astfel vom da un nou 
conținut înșiși acțiunilor de 
muncă patriotică debarasîn- 
durle de caracterul formal ne
atractiv care îl aveau uneori. Pot 
afirma deci că tineretul hune- 
dorean a primit cu o deosebită 
satisfacție vestea lansării acestei 
întreceri considerînd că i se o- 
feră prilejul cel mai nimerit 
pentru a-și dovedi abnegația, 
dăruirea de care e capabil. 
Din deviza „Tineretul" — fac
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen", ne 
vom face principalul program de 
muncă șl acțiune al anului vii
tor.

Pornit la drum cu numai 44 de 
elevi, Liceul cuprinde In pre
zent aproape 1 000 de elevi. Bi
blioteca — de asemenea cen-e- 
nară — are o secție documenta
ră care s-a constituit In ani ca 
un veritabil tezaur documentar 
al orașului. De pe băncile liceu
lui râdăutean s-au ridicat oa
meni de seamă. Enumerăm : 2S5 
cadre universitare, 172 de oa
meni de cultură șl artă, 9 aca
demicieni.

Cu ocazia aniversării cente
narului, vineri și slmbătă s-au 
desfășurat ample manifestări 
cultural-artistlce pe care elevii, 
cadrele didactice ți invitații 
le-au Închinat in aceeași măsu
ră, ca un omagiu, Împlinirii 
unui sfert de veac de la procla
marea Republicii. Ceremonialul 
pionieresc, adunarea festivă a 
organizației U.T.C;, vernisajul 
expozițiilor elevilor, dezvelirea 
bustului renumitului istoric ți 
patriot Eudoxiu Hurmuzachl au 
fost tot atltea prilejuri de alea
să bucurie. In semn de omagiu 
și respect, a fost adresată o te
legramă C.C. al P.C.R., tovară
șului NTcolae Ceaușescu.

EM. ISOPESCU
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NICOLAE IOANA

Laud norul, piatra, caii duși pe cimpie 
laud fumul izvorului, linia vieții 
miinile ca niște trandafiri 
inveliie in ceață 
laud mina și graiul, soarele smuls 
din munți, piqiorul pe care il lasă el pe pămint 
tază carpaților, minții și somnului 
materiei, micilor ființe 
prafului din care continuu se naște viața 
pe acest pămint, 
luminat, inegrit 
și iară inegrit și luminat

dar mișcindu-și sub pămint toți sorii 
toți taurii și toți mugurii 
luminind țăranii veniți la oraș dar și cei rămași 
in cimpie 
strigind din răsputeri 
in adinciniea seminței ;
laud ceasul, fârimițarea lui in clipe, 
plecarea și intoarcerea singelui 
la înălțarea marilor focuri 
laud miinile noastre limpezi 
casa, viața,
patria care iși mișcă sub pămint toți sorii.

CONSTELAȚIA
SEMINȚEI

După ce sămința a petrecut o vreme in pămint 
pe cimp vin țăranii 
miezuri de ierburi și de ape se ridică 
ca o ghirlandă sub cer, 
și liniștea e dulce 
dincolo de copiii lor o iubire mai mare incearcă 
aceste semințe
acești nori de sub pămint capete blinde de zei - 
dorm semințele ca niște stilpi sub cer 
pe cimpul intins soldați ai germinației 
strămoși sub scuturi 
apără o pace mai mare. 
Ridică ^semințele coloane 
singurii zei apără lumea 
semințele colorate 
in galben 
in albastru 
și in roșu.

Imn limbii
românești

Eu m-am intrebat dacă mi se cuvine ziua 
să trăiesc printre slovele ei cit pot să ard, 
cit pot să-mi sprijin trupul de stele 
mire al literei să fiu, limbii

să-i aduc cinstire.

Dar iată că in cimp ard mari cuptoare 
și flăcările ajung pînă aici 
incit cuvintul meu 
îngheață pe buze
și trandafirul de la fereastă îmi cade în singe.

de templu 
de îngheț

O închipuire a patriei in cintec 
o secretă cintare de la Anton Pann 
dar ea e mai mult decit închipuire 
ea răspindește mirezmele 
ceasul care privește in cimpuri.

O patrie
harfe de nori legănați deasupra ferestrelor 
fintină in care lucește 
un inel.

Soarele acestei țări răsare din Inima unul copil 
ce aleargă
să auzim cu toții ceasul acestui pămint.

Eu mă intreb dacă mi se cuvine ziua 
să trăiesc printre slovele ei cit pot să ard 
cit să-mi pot sprijini trupul de cuvinte 
mire al literei să fiu, limbii 
românești cinstire.

Credem oare că viața noastră se încheagă 
singură 
wadeva ■ poc e, undeva ?

CINTEC

Adesea uităm morțil ereiînd câ numai viii 
trăiesc j*
dar ei unde ar putea trăi decit 
in aceste lespezi de riu 
și oare ei nu sint piinea noastră 
piinea noastră de griu î
Privesc gura bobului de porumb și de mei 
dar printre maluri și porțile deschise de pămint

piine pentru piine și totul se plătește eu pline 
moartea in viață colindă 
privirea vieții înmărmurește.
de pe marile morminte unde țăranii ară 
și aruncă sămința in carnea morților lor 
ochii eroilor inchiși in boabe 
piinea și boabele pretutindeni înfloresc Imnuri

O ÎNCHIPUIRE A PATRIEI

't

Acolo unde si jocul
(Urmare din pag. I)

riențe lor și să o afle pe a 
altora, midi cirmuitori ai ci
tarea hectare, de a căror soar
tă și rodnicie s-au angajat să 
răspundă.

Jocul e muncă. Iar munca 
întregește legile nescrise ale 
jocultsi cu răspundere și folos. 
Fără să-i altereze puritatea, 
țări kj-i zeșterească entuzias
mul.

Aici, la rusești se în-
crudșează de o matu
ritate derutantă :

— Voi cit ați scot la po
rumb ? Oho, 4 000 ? Și 
C-A-P.-ul mare ?

— Mai puțin. Dar n-au fă
cut decit două praștie...

C-AE.-ul mare și cel mic. 
Firi ti fie provriu-zis o com
petiție, se apelează la terme- 
mi ei și nimic mai grăitor de
cit ambiția de a nu rărrune 

întreceri intre 
e muncă, iar 
socotesc in ter-

f *
tre nu pot fi cheltuiți la- în
tâmplare. li numărăm în tere
nuri și săli sportive, în inter
nate și școli, în cabinete mo
deme de fizică și chimie, în 
tot ceea ce alcătuiește univer
sul cîrstei care îi procură. 
Pentru că așa e firesc, să se 
împlinească în unul singur 
două procese : învățătură și 
muncă, școala 
cea a luminii.

Iar acum, 
ne-am propus 
cind să vorbim 
două. Printre pregătirile car
navalului care trebuie să fie 
la înălțime, după un câmpie* 
nat de șah sau un meci de 
baschet ne vom întilni la

e munca

efortului cu

in vacanță, 
din cind în 
despre amtn-

masa experienței, să elucidăm 
împreună cum e mai bine : să 
alegem în consiliile de condu
cere doar reprezentanți ai ac
tivului sau și alți pionieri, să 
cultivăm o singură plantă pe 
toată suprafața de care dispu
nem sau mai multe, ce să fa
cem cu codașii la învățătură, 
să-i mai primim la lucru sau 
nu, cum e mai bine să cola
borăm cu C.A.P.-ul mare si 
cite altele. Pentru că tabăra de 
la Dragomirești nu-i ca orica
re alta. Ci așa cum se cuvi
ne a fi orice prilej de întîl- 
nire pentru cei care mîine nu 
vor mai chibzui doar roadele 
unui petic de pămint, ci întreg 
ogorul țării.

urma acestei 
virate. Jocul 
roadele lui se 
merni proprii de evaluare a 
oricărui efort.

— Cu ce am dștsgat anul 
trecut și ce-am mai lupt și a- 
nul acesta, construim un in
ternat. Pe urmă om mai ve
dea ce ne mai trebuie și-om 
face...

La fel de maturi, chibzu
ință oalortficării venitului. Nu, 
banii aceștia adunați cu tru
da mîinilor și a minților noas-

Sub faldurile de drapel răsună din nou acordurile cinteze
lor pionierești.

EXEMPLUL POZITIV
(Urmare din pag. I)

te acționează, iți dau neliniște șl Iți iolicltâ capacitățile. Pri
vind atent doar ipre rău facem act de cunoaștere, dar spo
rul este intrucitva Invers : știm ce nu trebuie, mai puțin ceea 
ce trebuie. Raportarea noastră este mai mult constatativă 
(chiar cînd operăm asupra răului), are insuficiențe de esență. 
Ea se cere a fi dublată de o energică afirmare și răspîn- 
dire a noului valoric superior, de o amplă acțiune a gene
ralizării experienței pozitive. Omogenizarea crescindă a so
cietății noastre este procesul, de fapt singurul proces pe 
care l-a produs istoria și care iși integrează, iși poate inte
gra experiența pozitivă la nivel de masă. Nu pot accepta de 
aceea ca în adunări de dezbateri, în ședințe de analiză, 
in comentarii informale, în articole de presă să observ la 
oameni o anume sfiiciune și pudoare verbală atunci cind se 
referă la realizări și, dimpotrivă, o doză compensatorie de 
virulență și pasiune cînd se raportează la anume insuccese. 
Refuz să cred că am uitat, unii dintre noi, valoarea laudei și 
trăinicia conștiinței binelui. Oricum însă, lăsăm mult prea 
mult de o parte unele dintre valențele sancțiunilor premiale, 
în favoarea acordurilor singular critice.

Trebuie să fim în măsură să analizăm cauzele și geneza 
efectivă a binelui, tot așa cum dovedim că pătrundem în 
mecanismele producerii răului. Din studiul acumulării și sto
cării pozitivului putem recolta infinit mai multe învățăminte 
decit din radiografierea negativului. Ciștigul metodologic și 
acționai este însă cu atît mai mare cu cît sudura dintre cele

două Inserții analitice în viață este mai puternică.
Cel care a făcut o faptă pozitivă are dreptul autentic la 

notorietatea publică. Acesta este dreptul real pe care, 
în fapt, și-l refuză cel care este dovedit în stare de com
plicitate cu negativul, chiar dacă ajunge în ochii lumii și de
vine un personaj notoriu.

Acum, cind acumularea de practică social-istorieă socialistă 
Iși pregătește salturile calitative pe un front cu deschidere 
multilaterală, trebuie să știm mai mult despre cei care fac 
realmente noile rinduieli ale etapei. Să le aflăm numele și 
viața, să le deslușim secretul puterii de a face, să le urmăm 
exemplul. Așa cum în știință tindem spre desprinderea vecto
rilor tendințelor și legităților din angrenajul stufos al aba
terilor și contradicțiilor, în viață trebuie să ne îngrijim mai 
mult de afirmarea și conservarea exemplului valoros, socotin- 
du-i pe lași și capitularzi ca abateri de la fluxul normal al 
evenimentelor.

P.S. Am scris aceste rînduri după ce am avut o discuție 
cu un tînăr. care îmi mărturisea, cu insatisfacție, că știe 
prea puțin despre viața și activitatea eroilor muncii noastre 
socialiste, că mijloacele de informare in masă îl ajută insu
ficient pentru a-și satisface dorința. Pregătea o lucrare 
despre categoria de eroic și voia - cerință pe deplin justi
ficată - să pornească de la modelul de erou pe care îl 
afirmă și îl propune istoriei socialismul. „Aș vrea - îmi spunea 
el - să qm cît mai curînd între mîini șl să răsfoiesc cu 
nesaț cartea cea mare a eroilor făuririi socialismului".
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TELEGRAMĂ
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN a trimis CONGRESULUI EXTRAORDINAR AL 
PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII următoarea telegramă:

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 
participanțllor la Congres, tuturor membrilor partidului. con
ducerii Partidului Congolez al Muncii *1 întregului dtxama- 
voastrâ popor un călduros șl prietenesc salut, tm.'ceunâ eu 
urările noastre de succes deplin In lupta pentru întărirea In
dependenței naționale, împotriva imperialismului, eolrtttalisrnu- 
lui și neocolonialismului, pentru dezvoltarea economtcă șl so
cială, pentru pace și colaborare internațională.

Exprimînd satisfacția pentru cursul mereu ascendent al re
lațiilor româno-congoleze care se desfășoară în sclrtzul De
clarației comune româno-cor.goleze adoptată ta primăvara a- 
cestui an, relnnoim, cu acest prilej, hotărtre* noastră de a 
dezvolta, pe mal departe, raporturile de colaborare wdllla- 
terală și prietenie dintre Partidul Comunist RmnSn șl Parti
dul Congolez al Muncii, dintre Republica SoclalW tastai* 
șl Republica Populară Congo, ceea ce corespunde p* depitn 
Intereselor popoarelor noastre, servește cauzei tmltâțU forțe
lor antiimperialiste din Întreaga lume.

Un atac reușit al baschetba- 
li/tilor da la Politehnica.
Fotografiile paginii :

AL. PRVNDEANU

Sportul de masă 
în anotimpul alb

XacM* da nea șt-a Săsri
sf—țrtă prezenta ta cea =tad 
mare parte a țăriL Prtigțf-sd

CRONICA U. T. C.
Slmbătă seara s-a înapoiat 

In Capitală, venind da la 
Moscova, tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescn, prim secre
tar al C.C. al U.T.C, mi
nistru pentru problemele ti- 
*■ re tulul care, la Invitația 
C.C al UT.C.L., a participat 
la festivitățile prilejuite de 
vea de a 50-a aniveasare a 
creării U.R.S.S.

La sosire, pa aeroportul 
București-Otopeni, erau ăe 
față secretari ai C.C. al

U.T.C, precum n alt! act*- 
riști ai C.C. al U.T.C

*
Ieri a părăsit Capital I*- 

dreptlndu-ie spre patria, de
legația Uniunii Tieeittu- 
lni Comunist Dinsitrevtst 
(U.T.CD.) ăia R.F Bulgaria, 
condusă de tovarășul Atent 
Dimitrov, secretar al CC al 
U.T.CD. rare, ta iaUtatta 
U.T.C, a făcut a vizită ta 
țara noastră.

La plecare oaspeți sa fost 
conduși de tovarășul Ioa Po
pescu. secretar al CC al 
U.T.C. da activiști al CC 
al U.T.C

ta dtapccpe e-evri. stjâectd.

at.

•mec adăuga: aita două, te- 
fimtata .o-rr.: ta Dâ=Juc șl 
Ptaer* Neamț. Aceste T een-

z-xparea a S samuxe ±n Jarul 
Btrjăoar-1or. Peste 2N de 
spomvt var ’.rpita pentru eu- 
eectrea d.pinr-teiar de cam- 
pcmL

BACĂU

Sărbătoarea
majoratului

(Urmare din pag. I)
tar al comitetului Județean 
U.T.C., tovarășul Constantin 
Jurcă, a dat glas unui cald me
saj adresat sărbătoriților din 
partea uteciștilor din municipiu, 
însoțiți de sunetele trompetelor, 
de culorile vil ale cravatelor 
roșii, pionierii care au ven’t 
să-și felicite din toată inima 
frații mai mari au transmis în 
același timp cuvin tul de încre
dere al generației lor.

Dar intîlnirea nu a avut nu
mai un caracter festiv. Cel ce 
au devenit cu acest prilej ce
tățeni al României socialiste au 
înțeles pe deplin că această ca
litate le conferă și responsabi
lități sporite, datorii de onoare 
care, alături de drepturile asi
gurate, le vor întregi profilul 
politic și moral. Rind pe rind, 
cei ce au luat cuvîntul de la 
tribuna lntllnirii au dovedit ma
turitate și hotărire de acțiune. 
Simona Leu, muncitoare la în
treprinderea Integrată de lină, 
s-a angajat In numele tuturor 
colegilor săi, să depună toate 
eforturile pentru realizarea cir- 
cinalulul înainte de termen; 
Gheorghe Medeleanu, munci: :r 
la Șantierul naval, a mărturisit 
că a simțit din plin, ca toți Vi
nerii de vlrsta sa, grija cu 
care li înconjoară permanent

partidul șl eă eec* ru ta mă
rita sata preocup*?-. Se a răs
punde prin tapte-e aa--jetl 
aceste: griji : tar elev» Carmen 
Tătara, vcraind ta ruraeta vtt- 
torilor absolvent: «1 bceelor. ■ 
exprimat gtacur.le * șetws- 
tele tuturor atunci a arăat 
că o asemenea grijă acordata 
Srâ precupețzre poate - 
răsplătit* altfel deeft pctztr-o 
strădanie continuă de a obține 
Intctiha'ina cele mai tr~mnaar 
rezultate.

Prezent ta Intnmree eetar ee 
au im;>llnăt vlrsta de U ard. 
tovarășul Vastie VDm. membra 
al C;—. =:---- met
al P.CR-, prim secretar a! co
mitetului județean de pârtii 
le-a adresat calde urări de suc
ces și îndemnul de a purta cs 
cinste mai departe traițttie glo
rioase ale înaintașilor. Crescatt 
sub soarele Republicii și de-.e- 
nițl cetățeni in preajma ancver- 
săril unui sfert de veac de ta 
proclamarea ei. a sous d -vri. 
ei sint datori de a tetaptui idea
lurile partidului șf toporul ri. 
Înscriind pete tapoe-ta de * ea 11 
noi libluzl peetra oe-ma nebCă 
a socialismului. Această ista a 
intrării lor în mată va rimeze 
astfel întipărit* in auunurea
rizării. al botăriril de a t-~ct 
și trăi 1= chip p~——~'<t

ÎNALTE ORDINE

NEAMȚ

De eom=- arari ar»s3>a* 
locale aăe ta'nSraartag.
ocgșvaape. praooerizr • 
rperarat—1 șrriar dta janesa. 
Neamț tas ttab/n Inta ba ta

șt a at'— ■' lăCf
sp.ru. »e ta rcrari seasese 
ăersi. Ttaftad seama ne wsisc- 
-fc—-»w»a »âe ”wrjr ta 
*3âeț »-«i arțentaC 5 dtali• 
de mtet S- ^•vgl'dre ta 

ta eassseăe Cktaftitt^ 
Strua Hznex Pacrtg ta te 
crașci Tg. Neamț ta tar» s-ec

SzXtaX-s* £ar ta tacmrt -na. 
purta * nrtia—rrănaarw Ja»' * 
■ii * i-rw ș^a-rsd de zsasă 

tempd »' ui -na eri •a* 
ta ta ta*. Tasartaâ

pre acSumes de rrArSaa-v 
pe ptaz tanu a aeaeuar destf-

Podu roaia, Popcican‘, despre 
deputaree tmet noi pîrtii de 
arii; ta Blmova unde se vor 
—nrtta in-i-zaioare pe o distan
ță de 2 km despre atragerea 
rineriior tractzxnșii din 16 co
mune ta -Cupa mecanizato- 
mlm• (eu Întreceri ta șah, te
rns de —«d. triată, haltere, 
popise), despre concursurile 
de patria; pe categorii de 
• Lsle ce vor avea loc la Iași 
sau despre uampiooatel* de 
șah *au terns de masă organi
zate ta atwfad txaor locali- 
tăti ze Horiești. Bogdănești, 
Strie-a. F.ugrioaia etc.

IAȘI

fratârae de aport na-Jm *

asor araxrăm
«ADU LE51RDA

UN DERBI FALS
Din ce In ce mal mult echipa de fete a I.E.F.S. seamănă 

ra o corabie fără clrmaci. Calitățile fizice deosebite ale unor 
. tcătcare ca Tita, Popov, Deak, Szabo sau Petric nu se pot va- 
‘O-Ț-tța prin e.e Insele ; formația studentelor din Dealul Spirei
• — evident, de absența unei bune conducătoare de joc, ca- 
paz i să stimească forța de percuție a celorlalte sportive.

: elevele lui Ionică Nicolau, ba-
5s’---*e exclus:-.- pe puterea lor de luptă și pe acea armă de 
\ ■■ = = .-; : i ? serie de succese, lntre-
î," — printre altele formații puternice ca Rapid sau Voința 
București- E drept, cu maximă dificultate.

—* rămăsese numai „obstacolul" Politehnica pe care sperau 
. oeuAșească folosind aceleași argumente.’ Derbiul dintre 

atest* oouă fu iuții nu s-a ridicat, însă, la nivelul așteptă- 
--.urjjut-nd ft numit pe bună dreptate un fals derbi. Și aceasta 
t -t uă motive. Primul — cel de care aminteam mai sus — 
. z^a untr cormonatoare de joc valoroase In tabăra I.E.F.S. AI 
L ■ - " ■ -t’.tă r. de ași al Politeh-

v-a tr.trat titlul acordat de Federație 
2/ ' uvăr’ M CTd raal buc* baschetbalistă din Ro-
- \ a deamagi MtvBraarele printr*o pre-
țur.e rar lr.tiri:tâ, obțtnlnd un procentaj de peste 80 la sută 
/• -■ i'-/ \z: Emterma Smij a d-.ved:> că a

■m.t _a ferme care i-a adus consacrarea Iată de ce scorul 
~- «1 care au clștigat fetele de la Politehnica nu

* *te să mire pe nimeni reflectind, credem, actuala diferență
^va..are s! f rmă dintre I.E.F.S. și formația antrenată de 

Grigore Ccsteșcu. în ultima etapă a turneului campiona- 
•t— — mascmm. Politehnica a Învins pe Rapid cu 54_ 47.
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ALE REPUBLICII

dis-

(Urmare din pag. I) 
școlile în care se formează ca 
apărători și cetățeni ai patriei 
noastre socialiste au fost dis
tinse cu înalte ordine ale Re
publicii. După zestrea fapte
lor ostășești înscrise de ei in 
cronica făuririi și dezvoltării 
armatei populare, ca și de 
înaintași, unor mari unități fi 
școli militare le-au fost decer
nate Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sa a Il-a, iar unor unități — 
Ordinul „Apărarea patriei" 
clasa a Il-a. Distincțiile con
ferite exprimă prețuirea mun
cii pline de dăruire și abne
gație comunistă pusă în sluj
ba creșterii puterii de apăra
re a patriei, a înfloririi ei so
cialiste. '

Solemnitatea înmînării
tincțiilor s-a transformat în- 
f'-o vibrantă manifestare de 
dragoste și recunoștință față 
de Partidul Comunist Român, 
față de tovarășul Nicola e 
Ceaușescu. Toți cei prezenți 
la acest moment înălțător 
și-au exprimat hotărîrea de a 
răspunde felicitărilor și urări
lor transmise de președintele 
Consiliului de Stat și coman
dant suprem al Forțelor Ar
mate, prin reprezentanții Con
siliului de conducere al Mi
nisterului Apărării Naționale, 
cu noi fapte ostășești, demne 
de virtuțile armatei noastre 
populare.

O însemnare lapidară va 
grava în cronica unităților și 
școlilor militare decorate un 
fapt semnificativ: răsplata Re
publicii față de ostașii și băr
bații ei a avut loc în pragul 
aniversării unui pătrar de 
veac de la instaurarea puterii 
poporului și abolirea monar
hiei. Ordinele prinse în faldu
rile tricolorului pe frontispi
ciul devizei „Pentru patria 
noastră, Republica Socialistă 
România" vor aminti genera
țiilor viitoare de militarii și e- 
levii care au plămădit și în
cununat acest succes în anul 
1972.

In urcușul lor neobosit spre

forma'ea cs oșttfi
României sodaăsts. apârâton 
iscusiți ai tradepeytmtrt ți tu- 
teranității ei, militarii dm a- 
nitâțde decorata, oa deprim 
meftețugul mbaoni precât a 
unor a—ne modele, ar»t« 
din ele create de hermca 
noastră clasi taundtocre. De
prinderile lor tehnica de spe
cialitate formate ia teoria ta 
uzine, pe țentserele de con
strucții, cs’.:tițile morale fi de 
luptă durate tn poligoane, 
tancodroame, aerodroeme sau 
pe terenurile de instrucție au 
căpătat noi valența. Energia, 
cutezanța ți dirzerria acestor 
militari, cărora o~ganizatuls de 
partid fi de V.T.C. le dinami
zează fi amplifici energiile 
sint imortalizate fi în erigta 
combinatelor de la Pitești fi 
Brazi, a monumentalului rac 
de beton de peste Dunăre de 
la Giurgeni — Vadul OU, în 
sveltele construcții ce dau fru
musețe de basm litoralului ro
mânesc. Chipul lor luminos se 
va reflecta de asemenea în 
holdele aurii ce cor da noi 
străluciri suprafețelor de pe 
Terasa Brăilei, Valea Carasu 
fi alte regiuni agricole.

Afirmîndu-se ca puternice 
instrumente de educare poli
tică, morală si militară, școli
le militare decorate plămă
desc, în spiritul concepției 
partidului nostru, cadre care 
să se poată afirma plenar în 
munca cu oamenii atît ca spe
cialiști cu înaltă calificare mi
litară cit și ca pricepuți fi pa
sionați activiști politici.

Cu sentimentul datoriei 
gravat în inimi, cadrele, tine
rii militari și elevi din unități
le și școlile militare decorate 
raportează că, înfăptuind 
neabătut sarcinile rezultate 
din documentele Conferinței 
Naționale a partidului, înde
plinesc la indicii de calitate 
cotați cu calificative bune și 
foarte hune, planul pregătirii 
de luptă și politice, misiunile 
încredințate pe șantierele con
strucției economice, fiind gata 
oricînd la ordinul Republicii.
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Mii de tineri — la startul 
unor pasionante întreceri

ta capi— a 
Cszct F. «. I

I
MERIDIAN I

de-a 5-a «ri-ne a Campsooerxu 
Mondial Uzrrertetar de handbal, 
la care partxzpâ mai zzrite for
marii vaJcroese. Se-ecz toata 
noastră coprinde pe maeșs-i e- 
meriți : Peen, Btrtonoci. Dan 
Marin, Lacu. ca fi pe orcsomi 
jucători universitari ■ Vcina, 
Ștef. C tema. Roșu. Chirm Tu- 
dosie. Clrian. Sriiparu. Anton, si 
Banciu. Lotul este pregătit de 
antrenorul emerit Eugen TroSa 
și prof. Romeo Soririu. Campio
natul ee dispută in localitatea 
Lund-Suedia și se încheie la 8 
ianuarie. în prima zt. echipa 
României inrilnește selectt-ocata 
Poloniei.

• Handbalist» de ta Steaua

LA PATINAJ. In aceste zile ale vacanței școlare de iarnă, 
patinoarele cunosc o animație deosebită. Așa a fost și ieri dimi
neața la patinoarul Floreasca din Capitală, care a găzduit un con
curs popular de patinaj viteză dedicat celei de a 25-a aniversări 
a Republicii. Numeroși tineri patinatori fără o clasificare spor
tivă s-au întrecut pe luciul gheții, prilejuind dispute interesante. 
Dintre concurenți s-au remarcat elevii Tiberiu Tulba, Andrei Făn- 
tăneanu, Radu Năsturel, ca și elevele Verona Chirie, Magda 
Matei și Monica Constantinescu.

■ adifira sulul, deoarece este 
■■ boxer care este aproape 
de sflrșitul carierei".

• Tradiționalul rixrneu in-
t"m**.:tnai ce hochei pe 
gheață pentru -Cupa Izves
tia', desfășurat la Moscova, 
a revenit echipei U.R.S.S, In 
ultimul joc, hochelștii sovie
tici au Intilnit formația Ce
hoslovaciei, campioană a lu
mii. pe care au invins-o cu 
scorul de 8—4 (1—1, 4—3,

• Concursul internațional 
de călărie de la Londra a 
fost ciștigat de sportivul bra
zilian Nelson Pessoa, pe ca
lul „Odeon". El nu a suferit 
nici o penalizare. De-a lun
gul traseului, Pessoa a reu
șit să treacă un 
1,1* m.

• Pesta 15 000 de specta
tor! au urmărit, * C_"_,

I dubla Intllnire internațională 
de tenis de masă dintre e- 
chipele R. P. Chineze și R.F. 

Ia Germaniei. In ambele par
tide, victoria a revenit gaz
delor : Ia masculin, scorul a 
fost de 5—0, Iar la feminin 

| de 3—0.
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® In Giuiești, finala 
„Cupei 30 Decembrie' 

la fotbal
îs ahSseâu zile, bazele spor- 

tavu iz: sectoeul 8 al Cupîîelel 
îi găzZ-ta o de competi-
rii oe masă atractive, dedicate 
cele: de-a 25-a aniversări a Re- 
pubHefL

La competiția de fotbal do
tată cu trofeul „Cupa 30 De
cembrie" au participat 14 echi
pe, printre care șl diviziona
rele C Lacomet șl Tehnometal. 
Jocurile s-au disputat pe tere
nul n al stadionului din Giu- 
iești, fiind urmărite de nume
roși Iubitori ai sportului cu 
balonul rotund In semifinale 
s-au calificat formațiile Loco
motiva, U.R.A. Grivița, C.F.R.- 
Triaj și Tehnometal, echipă 
pregătită de fostul internațional 
Puiu Ionescu. Pentru primul loc 
și-au disputat Intlietatea Loco
motiva șl Tehnometal.

De un frumos succes t-a bu
curat șl turneul de volei, des
fășurat In sala de sport a Li
ceului Industrial Căi Ferate. în 
finală s-au Intilnit echipele Li
ceul Economic și Liceul Indus
trial. După o dispută dîrză, vo
leibaliștii de la Liceul economic 
au terminat învingători cu 3—2, 
cucerind trofeul.

• ÎNTRECERI
DE ATLETISM ÎN SALA 

„23 AUGUST'
Sezonul da atletism In sală a 

fost inaugurat săptămlna trecu
tă eu o interesantă competiție 
de tineret, organizată In cins
tea aniversării Republicii. Peste 
500 de concurenți, majoritate*

de masă
lor fllnd elevi, a-au aliniat la 
startul probelor de alergări, 
sărlvurl șl aruncări, desfășura
te In sala de atletism din par
cul sportiv „23 August". Alături 
de reprezentanții asociațiilor și 
cluburilor sportive din Capitală 
(Progresul. Steaua, Viitorul, 
Școala sportivă de atletism 
etc.), un cuvlnt au avut de spus 
șl tinerii atleți de la C.S.O. PI-

COMPETIȚII 
In cinstea 

ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

tești, invitați la această compe
tiție. Pe foile de concurs s-au 
Înregistrat o serie de rezultate 
valoroase, printre care și două 
recorduri republicane de ju
niori i M. Voicu a ocupat pri
mul loc la sărituri cu prăjina, 
cu 4,76 m, iar B. Bedrosian a 
clștigat proba de săritură In 
lungime-juniori II, cu 7,06 m. 
Rezultate bune au realizat si 
juniorii i D. SIrbu (7 secunde 
In proba de 60 m. plat), C. Ene 
(1,97 m la săritura In înălțime) 
și I. Tănăsescu (14,40 m. la 
triplusalt).

• CROSUL ELEVILOR 
DIN PLOIEȘTI

La Ploiești s-a desfășurat un 
eoncur» de cros rezervat elevi

lor din licee și școli generale. 
O întrecere pasionantă, care 
s-a soldat cu rezultate destul 
de bune. Cursa de 1 000 m — 
fete a fost clștigată de eleva 
Marta Lăzărescu, de la Liceul 
nr. 1. Și proba rezervată băieți
lor a fost dominată de repre
zentanții Liceului nr. 1, remar- 
cîndu-se In mod deosebit ele
vii > Sorin Hăbeanu și Viorel 
Badea.

• PATINAJ LA TUS- 
NAD Șl GALAȚI

De cîteva zile, tinerii din 
Tușnad au la dispoziție un pa
tinoar de... dimensiuni olimpi
ce, amenajat pe lacul Ciucas. 
Aici sint programate, In acest 
sezon, mal multe concursuri 
populare și cu caracter repu
blican. Prima competiție ofi
cială este programată In zilele 
de 26—27 decembrie, clnd se vor 
desfășura întreceri de patinaj 
viteză, în cadrul „Cupei 30 De
cembrie". Printre protagoniști 
se află șl o serie de patinatori 
cunoscuți din Capitală t Radu 
Ioniță, Răzvan Dumitru (Clubul 
sportiv școlar) șl Gabriel Țin
tea (Constructorul).

O populară competiție de pa
tinaj artistic dotată cu „Cupa 
30 Decembrie" s-a desfășurat 
duminică, la patinoarul artifi
cial din Galați, avlnd In pro
gram probe pentru juniori, co
pil șl seniori.

M. LERESCU

CERCURILE TURISTICE
(Urmare dîn pag. I) 

parea • peste 1 700 de tineri. 
Și-a Înființat unul dintre cele 
mal interesante colțuri turistice 
la care sint popularizate acțiuni 
proprii. Pentru a-și împărtăși 
realizările proprii, dar și pen
tru a afla noi modalități de ac
țiune, a inițiat utile ' schimburi 
de experiență cu cercurile simi
lare de la întreprinderea tex
tilă „Bucegi“< din Pucioasa și 
întreprinderea „Steaua electri
că" Fieni. Am adăuga apoi fil
mul cu tematică turistică reali
zat de membrii cercului cu pri
lejul unei excursii. Cercuri cu 
activități asemănătoare am mai 
intilnit la întreprinderea me
canică Mija, la întreprinderea 
„Automatica" din Moreni, la Li
ceul din Băleni sau la cel de pe 
lingă Comitetul U.T.C. din co
muna Virfuri. Toate acestea 
vin să argumenteze atît posi
bilitățile pe care le oferă cercu
rile turistica în desfășurare* u-

nor activități diferențiate și •- 
tractive, cit și faptul că, atunci 
clnd există interes, numai de 
noi depinde realizarea unor ase
menea acțiuni, valorificarea po
tențialului acestor forme de ac
tivitate.

Sigur, exemplele citate sint 
numai una dintre modalitățile 
de a acționa, pentru că, după 
cum ne vom convinge, citind 
experiența aceluiași Județ, for
mele de atragere a tinerilor In 
activitatea turistică sint aproape 
inepuizabile. Și una dintre a- 
cestea o constituie eercurile tu
ristice specializate. Să amintim 
cîteva dintre acestea. La Termo
centrala Doicești, Comitetul 
U.T.C. a organizat un cerc pe 
care l-a denumit „Turism pe 
două roți". Paisprezece ute- 
ciști au realizat două excursii 
montane pe biciclete făclnd tu
rul județului Dîmbovița și apoi 
străbătind traseul Doiceștl- 
Fleni-Babele-Slnai*. Un alt cere

șpecializat este acela de „Ar
heologie" Inițiat de Agenția de 
turism din Tirgoviște șl Muzeul 
„Curtea domnească" sub condu
cerea profesorului de istorie și 
muzeograf Cristea Petre. Cei 37 
membri ai acestui cerc — elevi 
pasionați al diferitelor școli din 
Tirgoviște — au efectuat săpă
turi la Complexul muzeistic 
„Curtea domnească", la Bise
rica Stelea și la Conacul Văcă- 
reștilor. Un plus de noutate a- 
duce cercul de „Științele na
turii" al celor 18 elevi ai Li
ceului din Băleni. Membrii cer
cului, Îndrumați de profesoara 
Doina Dragomir, au efectuat ex
cursii tematice în Munții Apu
seni și Bucegi, în Deltă și la 
Eforie Nord. Au cercetat flora 
și fauna locurilor vizitate, au 
recoltat plante pentru ierbar, au 
realizat un colț de specialitate 
al școlii. Toate observațiile de 
natură științifică au fost expuse 
în cadrul unor simpozioane or
ganizate de membrii cercului

Elevii cercului turistic de „Geo
grafie" de la Școala generală 
nr. 3 din Moreni, au participat 
la „Firul Ariadnei", concursul 
pentru marcarea traseelor turis
tice, executînd această operați
une cu materiale procurate de 
ei înșiși, pe traseul Vîrful Lea- 
ota-Cota 2135 — Curmătura 
Fiarelor — Cota 1887, în Bu
cegi. Exemplele ar putea conti
nua încă. Dar, oprindu-ne aici, 
subliniem încă o dată gama lar
gă in care se poate manifesta 
inițiativa fiecărei organizații în 
parte, utilitatea practică a ac
țiunilor realizate în cercurile 
turistice și de specialitate, inte
resul de care se bucură ele în 
rindul tinerilor. Dincolo de 
toate cele enumerate mai sus 
se Impune a fi relevate, valen
țele instructiv-educative ale 
acestora și folosirea lor de că
tre organizația U.T.C. ca instru
ment* cu eficiență imediat^ în 
munca de educație comunistă a 
tineretului.
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Ecuador

Anularea unor concesiuni 
petroliere ale companiilor 

nord-americane
Președintele Ecuadorului, Guillermo Rodriguez Lara, a 

hotărât ca toafie contractele cu privire la concesiunile petro
liere acordate de către guvernul anterior companiilor nord- 
americane in ^Golful Guayaquil să fie anulate, iar supra
fețele concesionate să fie trecute sub controlul statului fără 
acordarea vreunei indemnizații.

de peste hotare
Protestul M. A. E.

al R. D. Vietnam
într-o declarație dată publici

tății la sediul Națiunilor Unite,

Această măsură ,a , fost anun
țată la Quito priratb-un decret, 
semnat de șeful statului și de 
cel 10 membri ai cabinetului, 
care menționează că sarcina de 
a stabili producția de petrol In 
zonă revine de acum înainte 
Corporației ecuadoriene a pe
trolului (C.E.P.E.) — organism 
de stat. Alte patru concesiuni 
acordate unor companii străi
ne, In Peninsula Santa Elena 
(aflată In veetul țării), au fost, 
de asemenea, Înglobate In aria

proprietății statului ecuado- 
rlan.

Companiile nord-americane 
au obținut dreptul de a explo
ra și a exploata zăcămintele de 
petrol din Golful Guayaquil în 
1967. Una dintre aceste firme 
— Ada Oil Company, a obținut 
de la fostele autorități prin 
șase contracte succesive contro
lul asupra unei suprafețe de 
peste 870 000 de hectare. Ase
menea contracte au fost califi
cate de procurorul general al 
țării ca fiind ilegale In totali
tate, prin încălcarea tuturor 
normelor juridice In materie.

Eșecul blocadei
anti - cubane

O declarare semnificativa 
a secretarului general al O.S.A.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care a denunțat cu 
fermitate recentele acțiuni agre
sive ale S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam.

Declarația relevă că, începînd 
de la 21 decembrie 1972, S.U.A. 
a trimis In mod repetat valuri 
de avioane, inclusiv bombardie
re strategice „B-52“, precum și 
numeroase nave militare, pentru 
a efectua bombardamente de 
exterminare împotriva unui mare 
număr de cartiere și a perife
riilor Hanoiului, a orașului por
tuar Haifong, a altor localități, 
centre populate și regiuni ale 
R. D. Vietnam în cursul unor 
astfel de acțitmi, bombardiere 
„B-52" au lansat un atac distru
gător contra spitalului Each 
Mai, din Hanoi — unul din cele 
mai mari așezăminte medicale 
ale țării, unde au fost uciși nu
meroși medici, pacienți și stu- 
denți practicanți. A mai fost, 
totodată, lovit un lagăr de deten
ție pentru pilcțri americani luați 
prizonieri, unul dintre aceștia 
fiind rănit.

în continuare, der-araț-;» arată 
că aceste acțrrni ale S.U_A de
monstrează că Statele Umte ou

secretarul general al O. N. U„ 
Kurt Waldheim, a spus : „Regret 
profund că eforturile mele înde
lungate și persistente pentru a 
realiza pacea în Vietnam au fost 
din nou întrerupte. Sînt profund 
îngrijorat de înrăutățirea situației 
și de continuarea bombardamen
telor. Sper sincer că tratativele 
pentru o încetare a focului în 
Vietnam vor fi reluate neîntâr
ziat-.

Secretarul general al O.N.U. a 
cerut încetarea actelor de vio
lență, care ar putea împiedica 
succesul acestor tratative.

• MINISTRUL VENEZVE- 
LEAN AL MINELOR SI HI
DROCARBURILOR, Huge Pe
rez la Sai via. a declarat că gu
vernul său nu inter, vonează să 
negocieze cu «mpa-.'e eerăine 
concesionarea bogatu?— ztză- f 
mint oe bitum descoperit ia 
Orinoco si aprecia: de specia
liști ca fiind printre oeâe mai 
mari din '.mx. O aacf-ei de bo- 
tărire — a spoa ei — ar veni •=. 
contrari irtie eu pairnea de apă
rare a mieresejrr nrtjcoale ci a 
economie; poascre. pe rare e

Crearea unor „consilii pentru 
reforma universitară' cuprin- 
zînd personalități marcante ale 
vieții universitare, organisme 
menite să ajute forurile legisla
tive în elaborarea unor schim
bări în structura și organizarea 
școlii superioare, a relansat o 
dezbatere, oricum vie, pe are
na publică din Venezue a.

E vorba de dezbaterea privind dezial
tare? șj modernizarea Baivesidțri șt a 
școlii venezuelerze In general. In finii 
mari. In această dezbatere se pomesie ce 
la ceea ce profesoral Lazara Cane llo. de
canul facultății de inginerie a Uni vers, lă
ții Carabobo definea ca _lmperati-.nl efi
cienței sisteasvlm de edarație și formare*. 
Intr-un recent mterria. profesorul Cariel- 
k> sublinia necesitatea do a se proceda >0 
_aa amplu si operativ stadiu* pentru -sta
bilirea rapidă a jaloanelor unui progresa 
de reforme* —fel Writ școala venezne- 
leasă să se transforme „Intr-un instrn- 
■ent mai eficace al dezvoltării țării*. A- 
ceasxă persaaalftate universitari este d» 
părere că prîxtm măsurile eele mat 
urgente ar tribal să se numere „RIDI
CAREA GENERAU A NIVELULUI EDU
CAȚIEI POPULAȚIEI. REORGANIZAREA 
EDUCAȚIEI DC ȘCOLILE PRIMARE Șl 
SECUNDARE ASTFEL INCIT ABSOL
VENȚII LOR SA CAPETE CUNOȘTINȚE 
INDISPENSABILE efectuării unei 
MU NCI UTILE Șl RESTRUCTUR ARE \ 
SCOLD SUPERIOARE IN RSPORT CU 
NECESITĂȚILE DE SPECIALIȘTI ALE

Preocupări 
universitare 
la Caracas
• Dezbatereprivind dezvoltarea 

și modernizarea invățămintului 
in Venezuela

ECONOMIEI NAȚIONALE". Opiniile a- 
cestea sint, de altfel, larg împărtășite în 
cercurile specialiștilor.

Problema dezvoltării învățământului a 
tas* calificată ca avind „o importanță de 
prim ordin" cu prilejul unui seminar or
ganizat la Caracas cu participarea repre
zentanților guvernului, cercurilor indu
striale și cadrelor didactice. Concluzia 
centrală caro a reieșit după două zile de 
dezbateri pe tema raportului dintre dez
voltarea economică ți invățămînt a fost 
— ața cum se sublinia In documentul sin
teză final — că -dacă Venezuela va rezol
va bine problemele educației și formării 
tineretului ea va putea să privească cu în
credere In viitor, cu certitudinea unei 
dezvoltări economice remarcabile". In di
vane grupuri de lucru ale seminarului a- 
srintrt, s-a atras atenția, printre altele.

asupra „imperativului îmbunătățirii edu
cației atlt sub aspectul sporirii numărului 
de cadre formate, cit și al calității cu
noștințelor predate". Dr. Oscar Palacio 
Herrera, reputat specialist In acest dome
niu, a remarcat cerința diversificării pre
gătirii școlare și universitare, un accent 
important fiind pus pe pregătirea de ca
dre necesare industriei petroliere, una din 
principalele ramuri economice ale Vene- 
zuelei. Unul din cele mai importante as
pecte scoase în relief în acest context II 
constituie, asa cum releva profesorul Her
rera, „NECESITATEA MAJORĂRII RAN
DAMENTULUI UNIVERSITĂȚILOR PRIN 
ADMITEREA UNUI NUMĂR MAI MARE 
DE TINERI ȘI PRIN SCĂDEREA 
SENSIBILA A ACTUALULUI PLAFON DE 
TAXE ȘI CHELTUIELI DE STUDIU". De 
altfel, după cum se remarcă în capitala 
venezueleană, problema aceasta, a sporirii 
numărului de locuri în facultăți, a dezvol
tării centrelor universitare și a sprijinului 
statului pentru tinerii dotați dornici să 
urmeze școlile superioare „se află în stu
diul atent al autorităților" — așa cum re
iese și dintr-o declarație publicată la în
ceputul lunii noiembrie de ministerul edu
cației" (NEUE ZURCHER ZEITUNG). Se 
prevede, astfel, așa cum au făcut cunoscut 
organele competente că, In anul 1980, nu
mărul studenților din Venezuela va atinge 
cifra de 200 000 iar bugetul general uni
versitar se va ridica cu aproximativ o 
treime, ceea ce ar însemna o creștere Im
portantă față de situația actuală.

Toate aceste preocupări ce se fac simțite 
In Venezuela, ca și in alte state latino- 
araericane, atestă — o dată mai mult — 
rolul școlii în procesul dezvoltării. Ele se 
înscriu In procesul complex al eforturilor 
pentru lichidarea rămînerii In urmă pe 
plan economic.

EM. RUCAR
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Un sfîrșit al blocadei 
împotriva Cubei ar putea 
avea loc nu peste prea 
mult timp, a apreciat 
Galo Piaza, secretarul 
general al Organiza
ției Statelor Americane 
(O.S.A.), aflat într-o vi
zită la Mar del Plata.

Este posibil ca actuala evo
luție politică de pe continent 
să determine și alte țări latino- 
americane, membre ale O.S.A., 
să ia inițiativa suspendării a- 
cestei măsuri cu mult înainte

de convocarea unei conferințe 
interamericane, care să discute 
problema Cubei șl a abrogării 
hotărîrilor adoptate împotriva 
acestei țări de către Organiza
ție în 1964.

După cum se știe. Mexicul 
a refuzat să se supună hotărl- 
rii O.S.A. cu privire la Cuba, 
iar alte două țări — Chile și 
Peru — au restabilit relațiile 
diplomatice cu acest stat. Mai 
recent, Trinidad-Tobago, Ja
maica, Barbados și Guyana au 
anunțat reluarea legăturilor eu 
Cuba.

au renunțat la planurile ce 
„vietnamizare a razbomhu* și 
mai nutresc iluzia că bombarda
mentele pot forța poporul viet
namez să accepte condițiile 
S.U_A. Re.r-ind că poporul viet
namez este botărit să reziste îm- 
potrr-a a eres, —. pinâ la vxri> 
ria de&ritr.ă. deciarațra cere gu
vernului american să fnce-eze 
bomnardanenteie. minarea por
turilor și blocada R.D. Aietnam. 
precum șî orice alte acțiuni cate 
încalcă r-er-s—atea și secu
ritatea aceste: țări.

DEZASTRUL SEISMIC
DIN NICARAGUA

• CAPITALA — MANAGUA DISTRUSĂ TN CEA 
MAI MARE PARTE • CEL PUȚIN 18 000 DE 
MORȚI Șl 150 000 DE SIN 5TRAȚ1 • PROCLA

MAREA STAR D: URGENȚA

„IMAGINE FANTAS-
TICAM A TERREI

«•«•••••••••••• ••
In Capitală s-a deschis

t

Expoziția, consacrată 
tineretului bulgar

□me

»

Unități militare pe străzile capitalei boliviene in cadrul in
tensificării represiunilor anti- democratice.

Ateneul Tineretului din Capi
tală găzduiește o_ sugestivă ex
poziție fotografică : „60 de ani 
de activitate revoluționară a ti
neretului din Bulgaria", orga
nizată sub auspiciile U. T. C. 
Zeci de fotografii — mărturii 
ale timpului pe care pelicula 
le-a păstrat — ne poartă de-a 
lungul a șase decenii de lupta 
dîrză, bogată In sacrificii și de 
muncă avîntată. La festivitatea 
care a avut loc sîmbătă seara 
au luat parte tov. Aurel Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., ti
neri muncitori, elevi și stu- 
denți. A fost prezentă delega
ția Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist din R. P. Bul
garia condusă de tov. Anastas 
Dimitrov, secretar al C.C. al 
U.T.C.D., precum și reprezen
tanți ai ambasadei R. P. Bulga
ria de la București.

Tovarășul Aurel Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., după 
ce a transmis oaspeților bul
gari un călduros și tovărășesc 
salut din partea C.C. al U.T.C., 
a subliniat in cuvîntul său că 
deschiderea acestei expoziții re
flectă bunele relații dintre tine
retul român și cel bulgar, din
tre organizațiile revoluționare 
de tineret din cele două^ țări, 
relații de prietenie frățească 
care se întemeiază pe tradiții
le de luptă comună ale po
poarelor noastre.

Tovarășul Anastas Dimitrov, 
secretar al C.C. al U.T.C.D., 
și-a exprimat satisfacția pentru 
deschiderea la București a a- 
cestei expoziții, a mulțumit 
pentru căldura cu care delega
ția U.T.C.D. a fost primită, pre
tutindeni, în cursul vizitei sale 
în România și a transmis urări 
de noi succese tineretului și po
porului român, cu ocazia marii 
sărbători — împlinirea a 25 de

La deschiderea expo^zei-
Foto: AL. nCKDEAyV
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Sclavie în insulele 
Cocos

ani de la proclamarea Republi
cii. Oaspetele a subliniat că or

ganizarea expoziției constituie 
o contribuție la adîncirea rela
țiilor de colaborare prieteneas
că dintre U.T.C. și U.T.CJ>_ 
dintre tineretul celor două țări.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția — cronică fotografică a 
unei lupte eroice. Se perindă 
sub privirile noastre imagini 
din anii de început ai secolului, 
cînd în țara vecină lua naștere 
mișcarea revoluționară de tine
ret, imagini care — consemnând 
evenimente esențiale din cele 
șase decenii — ne poartă pînă 
în prezentul anilor de neobosită 
muncă pe șantierele socialismu
lui. Drumul parcurs a fost difi
cil. O imagine din 1925 — care 
rămine tulburătoare in pofida

anilor scurși — premii ti
neri In lanțuri — deținuți In
tr-o închisoare pentru ci au r>a< 
curajul si se n*ee taenecr-.se 
exploatării șl asuprirn. Ne 
oprim lingă facagiafii ce redau 
crincena bătălie dusă cu arana 
in mină faepotriva ten u nei»

ției .stăruim lingă âmaCinea ee-1 
înfățișează pe Dimitruv p—acre 
tinerii brigadieri, ia 1MT) ș» 
apoi cea a «lastui-ilar pentru a 
asigura progresul eantinu ai 
țării vecine, tși găsesc ilustrări 
concindeate grație pe fee atei fs- 
tografice. I Ir me te secvențe 
prezintă pe tinerii Balganei so
cialisto aagilil: intr-na 
efort toast» activ.

M LLMUM
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EXPLOZIA — Gala filmului ro
mânesc — rulează la Patria (ora 
20), Gloria (ora 18).

CAPCANA PENTRU GENERAL r 
rulează la Patria (ora 10), Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

FILIERA : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,30; 12; 
15.30; 18; 20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Gloria (orele 
9; 12,30: 16), Excelsior (orele 9; 
12,30: 16; 19,30), Aurora (orele 9, 
12,'15; 16; 19.30), Tomis (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

SFIRȘITUL LIUBAVINILOR : 
rulează la Central (orele 10; 12,30; 
15.30: 18: 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20,45).

JOE HILL : rulează la Scala (o- 
rele 8.30; 11: 13,30; 16; 18.30: 21).

URSUL YOGHI : rulează la Doi
na (orele 9,30; 12: 14,30; 17).

BALTAGUL : rulează U Doina 
(ora 19,30).

CHILE ’71 : rulează la Lumina 
(orele 13,30; 16; 18.15; 20.30).

O NOAPTE FURTUNOASA : ru
lează la Lumina (orele 9: 11,15).

BARIERA : rulează la Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30), Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20.15), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20.15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION l 
rulează la Dacia (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30). Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Lira (orele 15,30; 19,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 19).

AȘTEPTAREA : rulează la
Unirea (orele 16; 18; 20).

TUDOR : rulează la Pacea (orele 
16: 19).

SERATA ; rulează la Crîngașl 
(orele 16: 18; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

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

FACEREA Lr„*Mn : r—eazâ la 
Progresul :orele li; U; S).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează ia Laremes icrele 15JS; 
174»; U.S).MARY POPPINS : rulează la 
Timpan Noi (orele s—15M ta con
cn uare).CAZUL MATTEI : rulează ia 
Cotroceni (erele 15.»; li; 2». 15).

MAREA EVADARE : ru.eazâ ia Ferc-.-.ar (orele 9.15; 12-45; ÎS.»; »). 
Melodia (orele 9; 11.30: li: 194»), 
Modem (orele i; 12.»; 16: 13.»).

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : rulează ia Volga 
(orele 9; 11.15; 13,»; 15.45; 18,15; 
».»).FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20.15).FETE IN SOARE : rulează la 
Buzeșu (orele 15.30; 18; 20,15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DL*PA BUNICA : rulează la 
Cosmos (orele 15.30: 13 : 20.15).

FUGA E SĂNĂTOASĂ : ruiează 
la Vitan (orele 13.30: 18 : 20,15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
Ia Rahova (orele 15.30; 18: 20,15).

MICUL OM MARE : rulează la

Fraraura (orele •: 1149: KJi; 11:
SECE8A VINTC-L SĂLBATIC : 

rulează ia Bueeg: (orele S4t; li; 
aun-

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
ia Drumul Sări (orele 1549; 1»; 
».15)-
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PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba franceză. Lecția a 34-a 
(reluare). 18.00 Căminul. 18.40 Sce
na. Emisiune de actualitate și cri
tică teatrală. 19.00 Săptămina in 
imagini. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Comentariu la 49 
de steme. Bucurestml reporterului. 
20.40 Steaua iară nume. Emisiune- 
concurs pentru tineri interpret de 
muzică ușoară. 21,40 Roman foile
ton : Elizabeth R. MIndria Angliei

(D- S-S Avuzpre=2«r4. S» ri Ou era. C—trasie Su ritraea esptia-

pKOGgjunrL □
S » Seară penu-u ineret: O 

Imuanvâ pe săpăr-rită. 3944 Coo- 
eursul zx'-u de dara modem la 
Ateneul Tineretului. î-.u Calado- 
scop stendie. X-59 Onaciu : 
. Apel s-a născut orașul* — un 
rim si autorul adu — Constantin 
Vaenl. 21.19 A fl tfnăr comunist. 
21.25 Mapamond. Din viața unere- 
rului frar.cez. ÎL35 Tele-tcnomat 
— 5 melodii la cererea dv. 22.» 
De la Ateneul Tineretului la Ate
neul Român. 22.25 Tinerețea maeș
trilor : Beethoven (ID. 22.45 Tret 
melodii cu Mariana Georgescu.
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Teatrul „C. I. Nottara- (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; Teatrul „C. Tânase- (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — ora 19.30; (Sala Victoria) : 
TRĂSNTTUL MEU DRAG — ora 
19,30: Teatrul „Ion Creangă" :
CELE DOUSPREZECE LUNI ALE 
ANULUI — ora 10.

Raportul unei comisii de anchetă a parlamentului australian 
a dezvăluit existența unei „economii pe baze sclavagiste" pe 
insulele Cocos, aflate sub mandatul Canberrei.

Figura centrală a acestei situații o constituie „regele" insule
lor Cocos. John Clunies-Ross" care, (potrivit raportului amintit) 
ține pe cei aproape 700 de ,.supuși" care muncesc pe planta- 
(Sle cale, intr-un statut de veritabilă sclavie, asemănător peo- 
najului care era intilnit in trecut in America Latină.

realru 14 ore de muncă pe zi pe plantații, sclavii „regelui" 
insulelor Cocos primesc săptăminal, bonuri în valoare de... 
nn dolar. Cu aceste bonuri pot obține alimente la limita subzis
tentei. numai oe Ia magazinele proprietatea „regelui". Copiii 
?*r — *u dreptul să frecventeze vreo școală și sînt obligați să 
înceapă lucrul pe plantații de la virsta de șase ani. Fiecare 
familie este ..legată" de o plantație anume și părăsirea perime- 
trolai acriei plantații este strict interzisă. Australianca Ge. 
■erteve Hull, care a trăit trei ani de zile în „regatul" lui John 
Cltuues-Ross, vorbește in însemnările ei despre „un iad pentru 
șapte sute de sclavi" și despre „o împletire bizară de monarhie 
feudală și sclavagism antic".

Si.uate in Oceanul Indian, la jumătatea drumului intre Aus
trala $i Shri Lanka, cele 27 de mici insule, cunoscute sub de- 

y insulele Cocos, au o suprafață de 12,9 km pătrați și 
eirr> 900 de iocnitori. Descoperite în 1609 de eăpttașm Wdliam Keeling, din slujba lui „East India Company", 

a» rămas nelocuite timp de încă 200 de ani. 
■ac-onsn in englezul Alexander Hare a întemeiat prima
t'"*'?'- J- ' o«u! anualului „rege", aventurierul John
c"“~***** a pus bazele unei așezări mai mari. După anexa- 
P* eătre Marea Britanic, in 1857, regina Victoria a „dăruit" 

lui John Clunies-Ross, „familiei sale și moște- 
«ăi. in întregime și pentru totdeauna". Suveranitatea 

™*?****r • f*««as insă in miinile Angliei și ea a fost 
™ 1955 asupra guvernului australian. Autoritățile 

~ * vanbeua aa cumpărat de la „regele" din Cocos, circa 130 
de hectare tere». construind o bază aeriană. De atunci (adică 
*** ISî*) conviețuiesc acolo alături — cel puțin geografîcește — 
evul mediu și epoca modernă. Pe insula West, locuiesc 150 de 
australieni, care deservesc baza aeriană. In celelalte insule 
domnește „monarhul feudal" John CIunies-Ross-junior.

E. R.

Rege de Cocos...
Disen de ȘT. COCIOABA

la Bangkok
După 13 luni în care un 

organism militar a condus 
țara prin decrete — legi, 
Tailanda a revenit la un 
„regim civil". Schimbarea a 
fost anunțată cu toate trîm- 
bițele publicității în stil a- 
merican. S-au rostit dis
cursuri și s-au scris articole 
pentru a marca evenimentul. 
Operațiunea „transferului" a 
luat — în relatările de la 
Bangkok — proporțiile unei 
teribile prefaceri. Un singur 
lucru se învăluie în discre
ție, firește deliberat, în în
treaga revărsare de elogii : 
să șe mărturisească care sînt 
militarii care predau puterea 
și care sînt civilii care o 
preiau. Pentru că la un exa
men sumar se poate constata 
că cei ce predau puterea sînt 
exact... cei care o preiau. 
Mai precis : fostul președinte 
al Consiliului Executiv Na
țional (organismul militar 
care a condus tara) a deve
nit prim-ministru plus minis
tru de externe și al armatei. 
Noul prim-ministru ,se nu
mește Thanom Kittikackhorn 
și este mareșal. Deci, s-a 
schimbat doar titulatura 
funcției. Adjunctul său de 
la decedatul consiliu a fost 
numit... prim-ministru ad
junct. Ministerul agriculturii 
(funcție esențială într-o tară 
în care 80 la sută din locui
tori trăieso la sate) a fost 
atribuit tot unui mareșal. De 
altfel, în noul parlament 
creat cu ocazia „schimbări
lor" din 299 mandate... 200 
aparțin unor ofițeri superiori 
din armată și poliție. In mod 
firesc, agenția FRANCE 
PRESSE afirma că promul
garea utjei constituții provi
zorii, instalarea unei adunări 
„desemnate" și constituirea 
unui guvern care include în 
posturile-cheie ofițeri supe
riori „nu schimbă funda
mentul sistemului autoritar 
care conduce Tailanda de 
13 luni". Iar ziarul LA NA
TION constata că „rigidita
tea regimului se continuă 
sub noul cabinet".

Toată gălăgia de la Bang
kok se reduce, în concluzie, 
Ia un joc al denumirilor care 
ii transformă pe mareșali 
în... civili.

M. R.
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