
Medalia „25 de ani 
de la proclamarea

Republicii"
După cum s-a mai anunțat, cu prilejul aniversării a 25 

de ani de la proclamarea Republicii Populare Române, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis un 
decret privind instituirea medaliei „25 de ani de la procla
marea Republicii".

Medalia „25 de ani de Ia proclamarea Republicii" se con
feră persoanelor care au adus o contribuție deosebită la 
lupta pentru libertate, democrație și progres social, la in
staurarea și consolidarea Republicii, la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de apărare a patriei și a cuceririlor 
revoluționare ale poporului.

• CONSTRUCTORII COMPLEXULUI HIDROENER
GETIC DE LA POIANA UZULUI. JUDEȚUL BACAU, AU 
ÎNCHEIAT LUCRĂRILE LA BARAJUL DE PE RÎUL UZ. 
Apa din lacul de acumulare format aici este destinată 
alimentării platformei petrochimice și termoenergctice dc 
pe Valea Trotușului. orașelor Comănești, Tîrgu Ocna și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ea va servi, de asemenea, la 
producerea de energie electrică în cadrul unei hidrocen
trale care se află în plină construcție la poalele barajului.

• CONSTRUCTORII DE NAVE DIN DROBETA TUR- 
NU SEVERIN AU LANSAT MARTI DIMINEAȚA ULTI
MUL VAS PREVĂZUT ÎN PLANUL ÎNTREPRINDERII 
PE ACEST AN : al 2-lea doc plutitor de 800 tone destinat 
dotării regionalelor de navigație Giurgiu și Galați.

în cursul anului, aici au primit botezul Dunării 14 nave 
diferite.

REPUBLICA

MAREATA

VATRA

TINERETUL—factor activ în îndeplinirea
Proletari din toate țările, uniti-vă !

cincinalului înainte de termen

NICI UN UTECIST,

NICI 0 ORGANIZAȚIE 
ÎN AFARA ÎNTRECERII!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

înconjurat de munți, tinzînd 
mereu în cursul dezvoltării sale 
să se cațere pe ei, orașul rni-și 
poate satisface necesitatea de a 
se mări decît urcînd și ajun- 
gînd într-un viitor chiar dinco
lo de înălțimile ce par azi un 
hotar.

Reșița e orașul-uzină căruia 
activitatea oamenilor i-a im
primat o configurație specifică. 
Văzînd cum blocurile se a- 
mestecă printre coșuri de fa
brică, funiculare și cabluri ai 
impresia că poarta fiecărei 
case se contopește cu o. poartă 
de uzină, ba mai mult, că lo
cuințele sînt așezate In curți 
de fabrici.

Nu vreau să folosesc ca pe
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REȘIȚA - 
orașul 
uzină

Ne-am stabilit deja 
citeva măsuri

de mare eficiență
Întrecerea inițiată 

de Biroul Comitetului 
Central al U.T.C. in
tre organizațiile ju
dețene U.T.C., între 
toate organizațiile
U.T.C. din întreprin
deri industriale, de 
construcții și trans
porturi, din agricultu
ră se bucură de o a- 
preciere deosebită din 
partea noastră. In pri
mul rînd pentru că 
înscrierea în întrecere 
a obiectivelor funda
mentale ale activității 
noastre permit parti
ciparea tuturor uțe- 
cistilor. indiferent de 
meseria sau profesia 
practicată, de specifi
cul locului de muncă, 
în acest fel contribu
ția noastră, a fiecărui 
tînăr, vă crește ca 
pondere calitativă și 
cantitativă la înfăp
tuirea prevederilor 
Conferinței Naționale 
a partidului privind 
dezvoltarea socială și 
economică a patriei. 
In al doilea rînd, în
trecerea declanșată, 
prin înaltul său con; 
ținut patriotic, va fi 
încă un prilej ca, din
colo de clasamentul și 
premiile finale, să 

' * dovedim prin rezulta
te, prin fapte dra
gostea noastră față de 
patrie.

In urma discuțiilor 
purtate în organiza
țiile UT.C. de la Re
vizia de vagoane, De
poul BC, LR1, LC și 
sectoarele Grand, pe 
marginea acestei ini
țiative tinerii au pro
pus comitetului UT.C. 
să chemăm la între
cere celelalte organi
zații U. T. C. similare 
din cadrul regionale
lor CF.R. Ar fi, după 
opiniile exprimate, o 
particularizare a a-

cestei inițiative deo
sebit de valoroase la 
specificul nostru, al 
celor ce lucrăm in 
transporturile pe calea 
ferată. Ne-am putea 
astfel măsura forțele 
și posibilitățile de 
care dispunem cu ti
nerii ce au aceleași 
meserii și lucrează în 
domenii comune. In 
acest fel mecanicii și 
ajutorii de mecanici 
s-ar întrece cu cei de 
la Cluj, conducătorii 
și impiegații cu cei de 
la Iași. manevranții 
și acarii cu cei de la 
Galați etc.

Pînă cînd comitetul 
U.T C. va analiza și 
hotărî în această pri
vință, în organizațiile 
U.T.C. au fost deja 
stabilite primele ac
țiuni. Încă de pe data 
de 20 decembrie toate 
sectoarele și-au înde
plinit planul de pro
ducție pe acest an. 
Acum, mobilizați de 
hotărîrea unanimă a 
colectivului nostru de 
a îndeplini înainte 
de termen cincinalul, 
pornind de la expe- 
reința bună a acestui 
an sint elaborate prin 
largi dezbateri planu
rile de măsuri organi
zatorice pentru ca 
sarcinile anului viitor 
să fie îndeplinite cu 
două luni mai devre
me. Este un obiectiv 
ce preocupă în mod 
deosebit colectivul 
nostru deoarece în 
1973 sarcinile noastre 
au sporit corespun- 
zînd prevederilor im
portante privind mo
dernizarea și electri
ficarea transporturilor 
pe calea ferată în
scrise în planul de 
stat. Pornind de aici, 
în programele proprii

GHEORGHE SIMA, 
electrician, secretarul comi

tetului U.T.C. 
Complexul C.F.R.-Grivița, 

București
(Continuare în vag. a 11-a)

Cei mai buni vor 
fi întotdeauna 

în frunte
întrecerea „Tineretul 

— factor activ în înde
plinirea cincinalului 
înainte de termen", 
lansată de Biroul C.C. 
al U.T.C., poate fi 
socotită un răspuns 
înflăcărat al întregului 
tineret pentru înfăp
tuirea hotăririlor de 
excepțională însem
nătate stabilite de 
Conferința Națională a 
partidului și Plenara 
C.C. al P.C.R. din no
iembrie. în efortul ge
neral pentru îndeplini
rea Cincinalului înain
te de termen, noi. ti
nerii, am fost, evident, 
angajați și pină acum; 
nu putem spune deci 
că abia de la declan
șarea acestei întreceri 
ne propunem să ne in
tegrăm energic în cea 
mai mare confruntare 
a muncii. Documentele 
Conferinței Naționale

a partidului au mobili
zat deopotrivă și tine
retul, au înviorat deo
sebit de mult activi
tatea organizațiilor 
U.T.C., au stimulat ini
țiativa acestora. De a- 
cum înainte însă, avînd 
precis stabilit cadrul- 
program de acțiune 
prin această întrecere, 
contribuția tinerilor va 
fi și mai substanțială.

Prima condiție pen
tru ca o organizație să 
intre în întrecere este 
ca ea să aibă un pro
gram concret. Altfel, 
din capul locului, nu 
este acceptată în con
curs. în felul, acesta, 
organizațiile U.T.C. vor 
ajunge firesc la o cu
noaștere mai amănun
țită a realităților exis
tente, la o consultare a 
tinerilor și implicit la 
antrenarea lor efectivă.

ION NECULA, 
președintele Consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 

Ialomița al U.T.C.
(Continuare în pag. a Ii-a)

de utilaj și piese de schimb din Suceava: Constantin Lenciuc și Gbe-r- 
ghe Mandache. Doi fruntași. Virsta yi faptele lor — vîrsta și iarrte'.c 
Republicii — dau temeinicie unui zîmbet curat și bucuros al datcne: 
împlinite, al viitorului lor, al viitorului și faptelor Republicii.

Foto: O. PLECAN

I , ACEASTA ESTE REPUBLICA NOASTRĂ
ERIALUL DOCUMENTAR At

TINERII CINEFILI
răspund la Întrebarea

Ședința Comisiei Centrale de partid 
și de stat pentru elaborarea prognozelor 
de denoltare economică si socială a României

în ziua de 26 decern o* :e
ac. a avut loc. la Comitetul
Central al P.CJU ș-edmța Co-
vn < p' Centra.e de partid și
de stat pentru elaborarea

voltare e-
eonomxâ $i socială a Româ-

Sec.nta a fo>t pr'ezidată de
tjvarâsX Nicolae Cea j ses c j .
secretar general 8il P.C.R.
presec.ntele Cons: liului de
Stat, președintele Comisiei
Centrale de partid $i de stat
pentru elaborarea prognoze-

Au fosr Fjpyse discuției
proiectul prognozei macroeco-
norm ce preliminare a dezvol-
tării României pinăi în anul
1999 fi primele eștimări pri-

v.nd cincinalul 1976—1980. 
elaborate pe baza orientărilor 
stabilite de Conferința Națio
nală a P.CJL din acest an.

Comisia centrală a stabilit 
ca. pe baza lucrărilor prezen
tate. in etapa următoare să 
se Teacă la aprofundarea 
prognozelor pe ramuri, la ela
borarea de programe pe sub- 
ramuri economice și grupe 
mari de produse. în cursul 
anului 1973 vor fi definitivate 
proiectul planului cincinal 
1976—1980, precum și proiec
tul prognozelor de dezvoltare 
economico-socială pină în 
1990, care, după discutarea în 
organele de partid și de stat,

vor fi supuse dezbaterii pu
blice.

în cadrul ședinței au luat 
cuvîntul tovarășii Bujor Al- 
mășan, loan Avram, Ion Ursu, 
Mihail Florescu, Nicolae Aga- 
chi, Ion Crăciun, Angelo Mi- 
culescu, Vasile Patilineț, 
Constantin Băbălău, Ion Cos- 
ma, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Stoica. Miron Con- 
stantinescu, Petre Lupu.

în încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a prezentat principalele 
orientări ale dezvoltării Ro
mâniei în perspectivă și a in
dicat direcțiile către care 
să-și îndrepte activitatea Co
misia Centrală și comisiile pe 
ramuri.

un simbol această contopire 
casă-uzină, deoarece ea se cu
vine evidențiată ca o realitate, 
un adevăr de muncă și de viață 
al reșițenilor. După cum un 
adevăr este și acela că dintre 
cei ce veghează zi și noapte 
lingă flacăra veșnică a furna
lelor sau a cuptoarelor Sie
mens-Martin sînt foarte nume
roși cei care știu, în urma unei 
îndelungate experiențe, să-și 
dea seama doar „după ureche" 
cum funcționează. Sînt înfră
țiți pe viață cu această flacără 
— produs al muncii, gîndirii și 
dăruirii de sine. Unul dintre 
ei e inginerul Antonică Dijmă- 
rescu, șeful secției oțelârie, 
care de pildă mergînd pe stra
dă la orice oră Sau trezit noap
tea din somn, știe să asculte 
respirația furnalului, să deslu
șească dintre zecile de zgomo
te ale orașului pulsația oțelu
lui incandescent și sâ-ți zică 
așa deodată ; „I-auzi, ăsta-i 
„doi“, răsuflă greu* E ceva care 
nu merge", și să alerge într-a- 
colo chiar dacă e trecut de 
miezul nopții și chiar dacă. e 
zi de sărbătoare.

— Da, sînt clipe cînd n-ai ră
gaz să te uiți în cărți. Trebuie

ELENA NESTOR

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

va face o vizită oficială in Pakistan
La ir..:tația orețedintelui Renublicii Islamice Pakistan. Zul-

Aii Bhutto, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
- -R-rr.ă-.ia. Nicolae Ceausescu. împreună cu tovarășa 
~ e-a Ceausescu, va face o vizită oficială în Pakistan, Intre 
3 si 12 lanuane 1978.

! FABRICAT
i ÎN ROMÂNIA
| pe meridianele globului secvențe sugestive pentru prestigiul 

tehnicii românești. (In pagina a 3-a).

CE ATI DORI
SA VEDEȚI PE ECRANE IN 1973 ?
Recentul concurs de cultură cinematografică 

organizat în cinstea aniversării Republicii, „Zorii 

României socialiste", a constituit și o intilnire o 

tinerilor iubitori ai filmului din București, prilej 

de a li se putea adresa o întrebare firească a! 

cărui răspuns interesează atit serviciul de difu

zare din centrala „România-film" cit și realiza

torii studiourilor noastre, in special casele de 

film artistic de lung metraj : CE AȚI DORI SA 

VEDEȚI PE ECRAN IN 1973 ?

• O părere unanimă : filme românești de actualitate

• Reluărilor, o programare constantă

• Filmele istorice — o școală a patriotismului

„Nu aș putea indica un titlu 
anume — ne spune MANEA 
TATIANA, inginer la Uzina 
de mașini .electrice București — 
dar cred că repertoriul cine
matografic ar trebui să acorde 
prioritate filmelor cu subiect 
de actualitate, dezbaterilor e- 
tice ai căror protagoniști să 
fie oameni obișnuiți aflați atît

în situații deosebite cit și pre
zentați în firescul mai puțin 
spectaculos dar la fel de emo
ționant al vieții cotidiene. Un 
film cum a fost „Drum în pe
numbră" ar fi unul din această 
categorie pe care o prefer. Să 
nu se înțeleagă cumva că aș 
pleda pentru filme al căror 
subiect ar fi exclusiv crizele

etice sau pentru producții mo* 
ralizator-didactice adresate ti
neretului, dar se simte cred ne
voia unor filme în care con
fruntarea personajelor să aibă 
nuanțate toate caracteristicile

TUDOR STANESCU

(Continuare în pag. a IV-a}

Oîn experiența 
organizctiitor UTt 
din industrie

O UTILĂ 
LUCRARE 
editată de 

C.C. al U.T.C.
in sprijinul 

organizațiilor 
U.T.C. din 
întreprinderi 

(prezentarea cărții in pagina 
a 5-a)

pentru țară

de GRIGORE ARBORE

Orice ziarist care-și respecta meseria știe că, în paginile 
ziarului, unde scrie, trebuie sâ prezinte nu numai fapte ci sâ 
și puna, pe cit este posibil, in evidența semnificația lor. Sînt 
articole care încep abrupt și care se sfîrșesc abrupt; mai sem
nificative însă, mai bogate în sugestii fertile decit articolele 
care prezintă un fapt concret, o împrejurare, și apoi fac teoria 
semnificațiilor ce trebuie extrase de aici. O scurtă, dar edifi
catoare, experiență de presă, m-a făcut să înțeleg, în cei 
doisprezece ani de cînd practic această îndeletnicire, că pe
ricolul ei este didacticismul. Există însă un moment în cară 
această părere a mea, despre modalitatea prin care un arti
col poate fi eficient fără a suferi de didacticism, întîmpină 
dificultăți serioase. Ele se nasc atunci cînd ni se solicită un 
articol despre un eveniment festiv, de mare însemnătate, a 
cărăi semnificație o cunoaștem cu toții, de a cărui impor
tanță sîntem convinși cu toții, lată de ce dorind să . 
scriu un articol despre Republică am teamă că ceea i 
ce afirm a și fost spus de altul, că frazele mele sînt i 
locuri comune, că ele sint deja în mintea și în cugetul tuturor i 
și, ca atare, cuvintele mele sint aproape inutile. Acum mai * 
mulți ani mi-am imaginat că voi putea scrie un articol în i 
care să evoc acea zi geroasă de decembrie, în care cursul i 
istoriei poporului nostru s-a schimbat brusc, trecînd de la * 
polii injustiției către polii necesari ai adevărului, de la polii * 
mizeriei către cei ai unui destin făurit conștient, de la polii 
dependenței naționale către cei ai vieții libere, în cadre geo- i 
grafice și istorice determinate. Evocarea mi s-a părut mai i 
apoi destul de palidă căci destui oameni ce mă înconjoară * 
au sperat, au făurit, au trăit gceastă zi. Ea nu poate fi, in i 
viziunea mea, pur și simplu decit o zi de decembrie istorică, i 
in sensul acelei atît de mult dorite de către națiuni, pozitivități * 
istorice. Reflectez astăzi dacă nu cumva o zi, anonimă, din i 
viața mea poate exprima șuvoiul anilor sfertului de veac scurs i 
de atunci. Am senzația că fiecare zi a vieții mele, indiferent i 
de valoarea ei sentimentală, pentru mine, este perfect ade- i

(Continuare în pag. a IV-a]
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CUVÎNTUL FACTORILOR
DE CONDUCERE
ÎN CONFERINȚA 

DE ALEGERI

onorat cu
...DAR UNII DIN El NICI

„Invitații 

nu ne-au 
prezența" 

NU FUSESERĂ INVITAȚI

Cu cîtva timp in urmă, orga- • 
nizația U.T.C. de Ia Șantierul 
naval din Brăila, în cadrul: 
conferinței de dare de seamă și; 
alegeri, și-a analizat activitatea, 
s-a pronunțat asupra muncii 
desfășurate de comitetul U.T.C., 
a luat noi măsuri și a hotărît 
acțiuni pentru o mai vie parti
cipare a tinerilor la viața de 
organizație și a întreprinderii 
lor, pentru o mobilizare mai di
namică la îndeplinirea sarcini
lor de plan. Problemele ridicate 
de tineri în cursul dezbaterilor 
au fost de un real interes și nici 
nu puteau fi altfel, deoarece ele 
vizau aspecte și fenomene de la 
locurile lor de muncă, din ate
liere și sectoare, fiecare în parte 
și toate la un loc subliniind ne
cesitatea unor noi și insistente 
eforturi pentru îmbunătățirea 
activității de zi cu zi.

— Conferința, ne spunea to
varășul inginer-șef Traian Com- 
șa, mi-a fost si mie, ca membru 
al conducerii întreprinderii, 
deosebit de utilă. Mi-a mijlocit 
încă un contact cu tinerii, mi-a 
dat posibilitatea să le aflu păre
rile, aspirațiile, să cunosc noi 
asoecte și fenomene asupra că
rora trebuie să medităm mai 
mult atunci cînd luăm decizii, 
să mă gîndesc la soluțiile care 
ar duce la rezolvarea unor pro
bleme ridicate cu înrdeptățire 
do delegați.

Invitat la această conferință, 
inginerul-sef al întreprinderii 
și-a notat în carnetul său nu 
puține probleme :

— Intensificarea pregătirii 
profesionale a tinerilor, printr-o 
mai bună corelare a acțiunilor 
inițiate de factorii de răspunde
re din uzină ;

— necesitatea numirii unor 
instructori cu practica pentru 
ucenici din rîndul celor mai 
buni rineri muncitori care au 
absolvit liceul :

— respectarea criteriilor pen
tru promovarea în profesie, u- 
nele soluții care au fo«t su
gerate în cursul dezbaterilor în 
vederea stăvilirii fluctuației, 
pentru întărirea legăturii tînă- 
rului cu întreprinderea etc., etc.

Secretarul comitetului de 
part'd al Șantierului naval, to
varășul Gheorghe Poteras, no
minaliza si alte chestiuni asu
pra cărora s-a insistat în confe
rință și care au solicitat o părti
nirăm intensă din partea tutu
ror celcr din sală, indiferent ce 
statut aveau ca delegați sau ca 
invitați O asemenea cerință 
pentru participarea celor pre- 
zenti este de înțeles. Tn confe
rință se dezbătea activitatea de 
zi cu zi desfășurată în ultimii 
doi ani de tinerii navalisti brăi- 
leni, tineri care reprezintă nu 
mai puțin de jumătate din co
lectivul întreprinderii respec
tive.

— Tinînd seamă de multitudi
nea problemelor supuse dezba
terii. ne spune tovarășul îngi- 
ner-șef Traian Comșa. ar fi fost 
necesar, consider eu, ca la a- 
ceastă conferință să fie invitați și 
șefii unor servicii — de pildă de 
la salarizare, de la biroul de 
invățămînt, de la serviciul de 
control tehnic de calitate. Dacă 
aș fi fost consultat, aș fi optat 
și pentru invitarea lor, deoarece 
una e a le transmite sarcinile 
și alta e cînd sînt de față, la 
punerea directă a problemelor 
Ar trăi și ei necesitatea im
perioasă a unor rezolvări, ar 
trebui să răspundă imediat la

„ întrebări și sînt sigur că după 
; aceea ar pune mai mult suflet 
f și energie la îmbunătățirea ac

tivității întreprinderii.
Dar șefii acestor servicii nu 

au fost invitați. în sală, în 
timpul dezbaterilor, pe cînd se 
făceau unele observații critice 
la adresa conducătorilor pro
cesului de producție, s-a obser
vat că nu participă nici un șef 
de sector și nici un maistru 
principal, adică tocmai aceia 
care zi de zi îi conduc direct pe 
tineri în activitatea productivă. 
Nedumerirea a sporit șî mai 
mult atunci cînd s-a sesizat că 
lipsește de la dezbateri pînă și 
președintele comitetului sindica
tului pe întreprindere sau un 
reprezentant al acestui comitet. 
Dezbaterea activității depuse 
timp de doi ani de tineri — ju
mătate din membrii colectivu
lui întreprinderii — în lipsa 
unor asemenea factori de con
ducere și îndrumare, de decizie, 
nu putea avea, fără îndoială, fi
nalizarea optimă. Multe aspecte 
și fenomene sesizate riscă astfel 
să rămînă (șî chiar rămîn) sim
ple fraze pe foile unui proces- 
verbal. Apoi, educația tineretu
lui, după cum bine se știe, nu 
este o sarcină numai pentru or
ganizația U.T.C., ci și pentru 
fiecare conducător al procesu
lui de producție, pentru fiecare 
maistru, pentru fiecare șef de 
secție sau de sector.

Se impune, desigur, întreba
rea : de ce au lipsit acești con
ducători de la conferință ? Au 
fost ei cu adevărat invitați?

Căutînd să răspundem la a- 
ceste întrebări, îl invităm la o 
discuție pe Nicu Butnaru, care 
pînă la alegeri a fost locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.C.

— Au fost invitați, ne spune 
dînsul. Și șefii de sectoare si 
secretarii comitetelor de Dartid, 
ai organizațiilor do partid pe 
ateliere, șefii de ateliere, *5 
maiștri principali și cîțiva șefi 
de echină. însă nu au răspuns 
la invitația noastră decît secre
tarul comitetului de partid de 
la sectorul I si secretarul orga
nizației de partid de la atelierul 
de sudură.

Remarcăm mal întîl că tova
rășii care făceau carte pe atunci 
din comitetul U.T.C. nu au cău
tat să-sî răspundă, la rîndul lor, 
la o întrebare : pe cine anume 
invităm la conferință si de ce ? 
Pentru că nu vedem de ce tre
buie invitat la conferința pe în
treprindere un șef de atelier, 
care se presupune că a partici
pat la adunarea organizației 
U.T.C. de la nivelul atelierului 
și apoi la cea de sector, și nu 
pe șeful biroului de Invățămînt 
care îndrumă, în întreaga în
treprindere, activitatea de pre
gătire șl perfecționare a cadre
lor, activitate la care ia parte 
intensă și organizația U.T.C.

Stăm apoi de vorbă cu trei 
dintre cei care ni s-a spus că 
au fcst Invitați, maiștrii prin
cipali Gheorghe Iepuraș, Nicolae 
Martin și Ion Dediu, tovarăși 
mal în vîrstă, dar care cu ani 
In urmă au fost ei înșiși secre
tari U.T.C. „Nu, nu am fost In
vitați", ne răspund aceștia ca
tegoric, exprimîndu-și regretul 
că nu li s-a dat posibilitatea 
să-și spună acolo, în plen, pă
rerile despre munca tinerilor, 
despre activitatea de educație 
din șantier. Toți trei consideră 
că e foarte necesar să se inten
sifice activitatea organizației

U.T.C., că sînt multe neajunsuri 
care trebuie înlăturate, prin 
eforturi comune, mai ales în 
condițiile în care întreprinderea 
a Intrat într-o perioadă de am
plă șl vertiginoasă dezvoltare.

Mergînd mal departe cu in
vestigațiile, aflăm că cei trei 
maiștri principali nu au nartici- 
pat nici la adunările de dare 
de seamă șl alegeri de la nivel 
de atelier, si nici apoi, la nivel 
de sector. De ce ? Din nou nu 
au fost invitați. Deci nu numai 
la conferința pe întreprindere.

— Au avut sarcină să-i invite 
secretarii comitetelor U.T.C. de 
sectoare, ne spune Nicu But
naru.

Dar Valeriu Sandu, secretarul 
comitetului U.T.C. de la secto
rul II, ne declară cu seninătate 
că a scăpat din vedere, deși tot 
el apoi, în conferință, a remar
cat lipsa așa-zisilor invitați, iar 
Savu Tăpoca, secretarul comi
tetului U.T.C. de la sectorul I, 
afirmă că „nu cunoaște proble
ma". Tot „o scăpare din vede
re" a fost si neinvitarea nre- 
ședintelui comitetului sindical 
pe întreprindere.

Enigma s-a dezlegat, dar, cre
dem noi. neonorabil pentru am
bele părți. Fiindcă nu e normal 
ca un maistru principal, sef de 
atelier, cindva secretar de or
ganizație sau de comitet U.T.C., 
atunci cînd tinerii merg la adu
narea de dare de seamă si ale
geri a organizației U.T.C. pe 
atelier sau De sector să nu 
participe și dînsul. Este firesc si 
necesar. Faptul că nu a fost in
vitat dezvăluie o legătură pre
cară cu organizația U.T.C., cu 
secretarul acesteia.

Fără îndoială, însă, vina prin
cipală o poartă membrii fostu
lui birou al comitetului U.T.C. 
Ei aveau datoria să asigure o

bună desfășurare a conferinței, 
deci să stabilească după criterii 
sigure pe cine invită, cînd și 
cum. Nu așa cum s-a procedat, 
nu cu două ceasuri înainte, așa 
cum a fost invitat de altfel in
ginerul-sef. Secretarul comite
tului de partid, tovarășul 
Gheorghe Poteraș, ne informa 
că. pentru a se repara ce se 
mai poate repara. împreună cu 
directorul șantierului, a organi
zat o ședință operativă cu toți 
secretarii de partid si U.T.C. din 
întreprindere, cu șefii de sectoa
re si de ateliere, unde s-au pre
zentat din nou problemele ridi
cate în conferință și s-au luat 
măsuri pentru intensificarea ac
tivității organizațiilor U.T.C. 
Inițiativa a fost deosebit de 
oportună. Considerăm totuși ne
cesar să se insiste în continuare 
asupra acestei situații deoarece 
nu ni se pare un caz accidental, 
ci îl socotim o consecință a 
neajunsurilor existente multă 
vreme în activitatea organiza
ției U.T.C. de aici, a legăturilor 
întîmo'ătoare dintre factorii 
educațional’’ din întreprindere, 
a muncii de îndruma”» defici
tare a organizațiilor U.T.C. de 
la «oa’e nivelele. Fiindcă ai-i, 
în fond, nu este vorba numai de 
neparti-oa la conferința or
ganizației U.T.C. a unor șefi de 
ateliere si sectnar». ci mai ales 
de un aiutor Insuficient acordat 
organizației U.T.C. De o lur.eă 
perioadă de timp, de un anumit 
dezinteres al conducătorilor 
procesului de producție față de 
activitatea educativă desfășurată 
în întreprindere, de rezolvarea 
problemelor ridicate de tineri în 
diverse prilejuri.

ION CHTRIC 
NICOLAE GAFITA

MĂSURI DE MARE
(Urmare din pag. I)

de activități, organizațiile 
U.T.C. și-au înscris ca obiectiv 
principal perfecționarea întregii 
activități și în special a muncii 
politico-ideolugice pentru ca 
fiecare tînăr, la locul său de 
muncă, să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile ce-i revin, 
toate îndatoririle profesionale 
cit și obiectivele înscrise în în
trecere. Dintre acțiunile prevă
zute mă voi referi doar la cî
teva.

în ceea ce privește creșterea 
responsabilității fiecărui utecist 
față de munca pe care o desfă
șoară, de calitatea și cantitatea 
ei au fost nominalizate cîteva 
inițiative importante cum ar fi 
„Nici o piesă rebutată" (atelie
rul mecanic) „Nici un tren în- 
tîrziat" (pregătirea trenurilor) 
și „Fruntașul săptămînii" (sec
torul LR 1). Totodată au fost 
generalizate acele inițiative 
care și-au dovedit eficiența „Să 
folosim integral cele 480 mi
nute" și „Nici o mașină sub 
randamentul maxim" O atenție 
deosebită este acordată califi
cării și ridicării măiestriei pro
fesionale. Aș aminti acțiunea 
numită „Prietenii tînărului an
gajat" în cadrul căreia munci
torii cu experiență, uteciștii 
fruntași din toate sectoarele se

ocupă de fiecare tînăr nou an
gajat, ajutindu-1 să cunoască 
mai bine locul de lucru, sarci
nile ce-i revin. In 1973 pe Lngă 
un număr sporit de P—e—, ee 
vor participa Ia cursurile de 
ridicare a calificării profesiona
le, organizațiile U.T.C și-an 
propus concursuri pe meserii, 
cu faze pe secții și sectoare 
care să permită o evaluare rea
lă a nivelului de cunoștințe 
profesionale, teoretice și prac
tice, a fiecărui tinăr. Astfel de 
concursuri vor fi organizate la 
Revizia d=w' vagoane (electri
cieni, lăcătuși automotoare și 
vagoane, montatori frlne). la 
LR 1 (mecanici și lăcătuși de li
nie), la Depoul BC fmecanici lo
comotive și montatori LDE). 
Totodată, uteciști fruntași in 
cadrul unor schimburi de expe
riență organizate lunar vor face 
demonstrații practice în mese
ria lor.

Un loc special în activitatea 
noastră il constituie permanen
tizarea și sporirea numărului 
brigăzilor de producție și edu
cație a tineretului. Înființarea 
lor contribuie, și rezultatele 
obținute au demonstrat acest 
lucru, la creșterea productivi
tății muncii, organizarea și 
gospodărirea mai bună a locu
lui de muncă, a materiilor pri
me și a materialelor, la întări
rea disciplinei. în același timp• ••••••••••

Peisaj de iarnă în stațiunea Lacul Roșu

ÎNTOTDEAUNA 
ÎN FRUNTE

(Urmare din pag. I)

Noua întrecere organizată, e- 
vitind generalitățile și mergind 
Ia nominalizarea obiectivelor, a- 
duce de fapt o schimbare de 
conținut a opticii organizațiilor 
U.T.C. în problemele de fond ale 
economiei, pentru că, dacă pînă 
ar.n asupra contribuției tine
rilor =e făceau deseori doar a- 
precieri generale, de aici înain
te vom avea o măsură exactă a 
aportului lor. Locul formulelor 
generale îl vor lua cifrele, cele 
care in final vor decide locul pe 
care se va situa fiecare organi
zație. Și cum un loc mai bun 
nu poate fi ocupat decit cu rea- 
Lzări mai bune, organizațiile se 
vor preocupa ca fiecare membru 
al lor să facă cit mai mult in 
acest sens. întrecerea coboară 
astfel in mijlocul tinerilor, iar 
urmărirea periodică a realizări-

EFICIENTĂ
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pornind de la ceea ce au rea- 
nzat rină acum brigăzile exis- 
‘-ez.'.e șj-au xxrs, pentru anul 
următor, noi paramerti caiita- 
tbi. Asrfe. br-.gsia de oroducție 
»: educație < tmeretolui de La 
Re ■ tta de vagoane, sectorul 
„tx-.za veche* ș-a propus ca în 
fiecare lună să repar» un vagon 
peste pian iar brrgada de ia 
A.R E DJ». să execute reparații 
Ia două -.agoane lunar co mate. 
ria.e economisite si recondițio
nate.

în anul 1973 ne propunem să 
generalizăm inițiativa tinerilor 
de la sectoarele Grand care In 
timpul liber fac revizii la stații 
și sistemele de telecomunicații 
micșorind astfel numărul de 
ore pentru reparații In felul 
acesta vom aduce o contribuție 
1 O1 „ .3 . 173 S3TC1*
nilbr pe care le avem și In a- 
celași timp, vom da un conți
nut nou acțiunilor de muncă 
voluntar-pa triotică.

Acestea sînt cîteva din acțiu
nile înscrise pină acum în pro
gramul nostru de activități In 
vederea transpunerii in viață a 
devizei întrecerii inițiate „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" acum deviză a întregii 
noastre activități din anul 
viitor.

lor va determina o emulație vie 
între ei.

Avînd mereu în atenție obți
nerea unor cit mai bune rezul
tate cu care să se prezinte in 
întrecere, organizațiile U.T.C. 
vor avea tot interesul, vor fi 
determinate de însăși obiec
tivele întrecerii să cunoas
că permanent sarcinile economi
ce ale unităților. Pentru a reco
manda tineri care să lucreze in 
sectoarele deficitare, ele trebuie 
să știe situația exactă a necesa
rului de forță de muncă ; pentru 
a forma echipe de tineri trebuie 
să cercetezi și unde anume pot 
acționa. Cum cel mai bun prilej 
pentru o astfel de cunoaștere îl 
constituie apropiatele adunări 
generale ale cooperatorilor, pri
mul pas deja se pregătește.

Dezbaterea cadrului-program 
și a obiectivelor întrecerii în or
ganizațiile sătești ale județului 
nostru a și început și pot afir
ma că in cel mai scurt timp vom 
fi in măsură să înregistrăm și 
primele roade. Mai cu seamă că 
această întrecere are și un pre
cedent prin aplicarea măsurilor 
stabilite de plenara C.C. al 
U.T.C. din 9 iunie ac. Am In 
vedere, in primul rind. felul in 
care a pornit inițiativa de la 
Stefănești pentru introducerea 
micii mecanizări in zootehnie, 
prin contribuția tinerilor. Deo
camdată ea este materializată in 
două cooperative agricole, la 
Mircea Vodă și Dragalina. în al 

-doilea rind. este vorba de iniția
tiva jjornită de Ia Olt privind 
mărirea duratei de funcționare a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
ajunse la casare, inițiativă care 
a antrenat peste 200 de tineri. 
Aceste două inițiative pe care 
le-am amintit ca și altele, vor 
suscita in noile condiții și 
mai mult interesul organizațiilor 
U.T.C. și al tinerilor.

în cifre este greu de prevăzut 
finalul acestei întreceri. Certitu
dinea noastră de acum este aceea 
că ea va dinamiza preocupările 
organizațiilor U.T.C. in toate do
meniile. că va determina o emu
lație intre toți tinerii. La ora 
actuală ne preocupă felul in care 
va trebui să o organizăm cit 
mai bine și să o susținem. In 
fond, cele spuse pină acum ne 
obligă să reflectăm și să acțio
nam pentru a defini foarte clar 
și precis obiectivele întrecerii, 
pentru a îndruma și ajuta con
cret organizațiile U.T.C. Aceasta 
presupune perfecționarea siste
mului de acțiune a comitetului 
județean U.T.C., a secretariatu
lui său. a consiliului tineret 
sătesc, aspect căruia ii acordăm 
o deosebită atenție in aceste 
zile.

A DEZBATE

cum ni se

ACCENTE J

înaintat 
noas-

O colegă întru 
gazetărie, reporter 
la televiziune, mi-a 
dat fără să vrea 
ideea prezentelor 
însemnări. Găsisem 
in sumarul ultimei 
seri pentru tineret 
un spațiu rezervat 
rubricii „A fi tînăr 
comunist", și cu
riozitatea strict pro
fesională m-a de
terminat să trec cu 
multă răbdare (ală
turi, probabil, de 
mulți tineri tele- 
răbdători din acea 
seară) peste cîteva 
rubrici mult lungite 
și nu prea intere
sante sub aspectul 
informației, spre a 
vedea 
prezintă chipul tî
nărului 
al zilelor 
tre. Gazdele emi
siunii ne anunțase
ră că rubrica apare 
în cadrul dezbaterii 
(subliniez) Proiec
tului de norme ale 
vieții comuniștilor 
și, firesc, mă intere
sa dezbaterea, con
fruntarea de idei. 
Nădejdea mea fuse
se însă, se pare, 
exagerată în acest 
caz, la rubrică opă
rind trei tineri pro
iectanți, proiectați 
lingă un perete, și 
care, în fața u- 
nor întrebări care 
n-aveau aproape 
nici o legătură cu 
documentul de la 
care se plecase, vor
beau ca niște băieți 
foarte cumsecade 
despre treburi la 
fel de cumsecade,^ 
cum ar fi faptul că 
proiectanții „mun
cesc", iar unii nu 
descoperă „specta
culosul" muncii lor.

N-aș vrea să fiu 
înțeles cum nu tre
buie. Nu vreau s-o 
critic pe realizatoa
rea emisiunii, nici 
nu vreau să dau 
vreo lecție (de alt
fel, dezbateri la fel 
de neconcludente 
mai apar și în zia
rul nostru), totuși 
nu m-am putut și 
nu mă pot abține 
să-mi pun întreba
rea : de acest mod 
de-a discuta avem, 
intr-adevăr, nevoie ? 
Și nu mă gîndesc 
numai la noi, la re
porteri; ci la mult 
mai mult (Proiectul 
de norme se dezba
te în toate organiza
țiile, iar tinerii ne 
pot imita, deseori 
ne ji imrtă, chiar).

De ce, mă întreb 
din nou, să realizăm 
momente atît de 
„albe“, voalate, — 
fie că este vorba de 
un articol de ziar, 
de o emisiune de te
leviziune, ori pur 
și simplu de o adu
nare U.T.C. — toc
mai într-o situație 
in care avem la 
dispoziție un docu
ment care ne oferă 
atîtea posibilități de 
a sonda adine in 
propriile mentali
tăți, și a duce bătă
lia cu ceva, pentru 
ceva ?

Nu spun nici o 
noutate, desigur, 
afirmînd că a fi ti
năr comunist în
seamnă a fi adeptul
— teoretic și practic
— al unui sistem 
specific de concep
ții marxiste privind 
viața, idealurile, 
munca, faptele de 
fiecare zi, dar și de 
a fi, in același timp, 
în opoziție deschi
să față de alte 
concepții, idealuri, 
modalități de a trăi, 
necomuniste. A fi 
tinăr comunist mai 
înseamnă, în același 
timp, a accepta 
ideea că tu însuți 
te afli, sub toate la
turile personalității 
tale, într-un conti
nuu proces de- per
fecționare. Pe nici 
unul dintre 
deci. Proiectul
norme nu-l poate 
lăsa în afara dezba
terii, fiindcă nici u- 
nul nu e scutit de 
semnul grav al în
trebărilor ce se pun 
direct prin docu
mentul de partid. 
Ori, o dezbatere, o 
dezbatere reală, ar 
trebui — ...
că în primul rind 
spre

noi, 
de

să ne întoar-

spre noi înșine, 
spre radiografierea 
propriei stăfi de 
moralitate, spre ceea 
ce mai avem de 
făcut noi înșine, 
spre observațiile cu 
care ne pot ajuta 
tovarășii noștri.

Invitindu-i la o 
astfel de discuție, 
sînt sigur, celor trei 
tineri proiectanți nu 
li s-ar fi anulat me
ritele. In schimb, 
automvestigațiile lor 
în fața unui sistem 
de exigențe de o 
asemenea valoare — 
cum este Proiectul 
de norme citat — 
ar fi fost, fără în
doială, mult mai

complexe, mai inte- < 
resante, mai umane. .

Nu există nici o ■ 
îndoială: societatea ' 
noastră a atins un ■ 
grad de evoluție 
morală remarcabilă ■ 
(cine se uită măcar ; 
la filmele care vin • 
din Occident poate ' 
să-și dea seama cit ■ 
de mult a contribuit ‘ 
socialismul la stabi- ; 
firea unor relații * 
normale, curate, în- ' 
tre oameni, în Ro- . 
mânia de azi). Fap- • 
tele sînt fapte. Dar . 
să fi dispărut întru ; 
totul și din toate ■ 
ungherele ființelor ; 
noastre, de pildă, . 
individualismul, să ‘ 
se fi dezvoltat la ■ 
absolut toți grija ; 
pentru protejarea a- • 
verii care aparține ; 
obștei ? Să nu mai • 
existe nici unul care 
să întindă mina spre 
ceea ce nu-i al lui ? 
Să nu mai existe 
nici unul care do
rește să trăiască în 
afară de consensul 
general, disprețuind, 
mtr-o formă sau al
ta, pe alții ? Să fi 
deprins cu toții spi
ritul critic și auto
critic, intransigența 
față de lipsuri și 
neajunsuri, respin
gerea automulțumi- 
rii etc., etc. ? Chiar 
și aceia care sînt cei ' 
mai buni în colec- ' 
tivele lor. indiferent ' 
de profesie, șă fie ei 
scutiți de a urca 
trepte noi spre spi
ritul de dreptate și 
echitate, spre dis
ciplină și dăruire, 
spre concentrarea 
eforturilor dăruite 
binelui general ?

...lată de ce ne 
trebuiesc dezbateri 
foarte deschise, to
vărășești, confrun
tări mai directe de 
opinii, purtate cu 
grijă față de fiecare ' 
dintre noi, dar, toc- 1 
mai de 
ocolind 
nul cu 
față de 
prevede
de norme, dumnea
ta cum ești ?, cum 
gindești ?, cum 
muncești ?, cum tră
iești ?

Sînt sigur, în fie
care caz vom avea 
ce descoperi; și 
vom avea, cu toții, 
a lucra cu noTspre 
mai

aceea, ne- 
pe nici u- 
întrebarea: 

ceea ce 
Proiectul

bine...

EUGEN 
FLORESCU

Sesiuni
între 23 și 26 decembrie au 

avut loc sesiuni jubiliare ale 
Consiliului popular municipal 
București și consiliilor populare 
județene, organizate cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii.

în cadrul sesiunilor, au rostit 
cuvintări președinți și prim- 
vicepreședinți ai consiliilor 
populare.

în cuvintările lor, vorbitorii 
au evocat tradițiile republicane 
și ale luptei antimonarhice, re- 
levind importanța deosebită a 
actului istoric de la 30 Decem
brie 1947 — proclamarea Repu-

jubiliare
blicii, victorie de seamă a po
porului nostru în lupta pentru 
libertate, democrație și progres 
social, ideal pentru care au mi
litat forțele cele mai înaintate 
ale societății, în frunte cu Parti
dul Comunist Român.

în încheierea sesiunilor jubi
liare ale Consiliului popular 
municipal București și consilii
lor populare județene, partici- 
panții au adresat, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, te
legrame Comitetului Central al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.
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ÎNTREBARE:
Ca urmare a ecourilor legate de apariția „Vînătorii de pe 

străzile Londrei" vă propunem să dezvoltați tema pregătirii 
fizice a jucătorului de tenis. Dat fiind faptul că virstele citito
rilor noștri depășesc deseori pe cea a tinereții, n-ați vrea să 
vă referiți la un registru de ani mai mare ?

ACEȘTI BĂTRÎNI 

MINUNAȚI...
îmi pare bine că „Vînătoarea de pe străzile Londrei", apărată 

sîmbătă, a stîrnit discuții și mă obligă să spun cîteva cuvinte 
despre pregătirea fizică a jucătorului de tenis. Faptul că întrebă
rile sînt puse de „tenismeni" de toate virstele, mă determină să 
pornesc din copilărie.

Mai întîi de toate, aș vrea să repet — am mai spus-o — că 
micul tenisman trebuie lăsat mai mult în voia lui. El nu trebuie 
să guste din prima clipă din duritatea pregătirii fizice speciale. 
Pregătirea fizică e o muncă foarte aspră, motiv pentru care tre
buie un pic amînată. Nu spun asta pentru a cocoloși copilul, ci 
mă gîndesc doar la stimularea gustului său pentru tenis. De alt
fel, principala preocupare a copilului este tot joaca, adică aler
garea. De ce să-i mai complicăm dezvoltarea naturală printr-o 
serie de exerciții ?

Pe la 12—13 ani, pregătirea fizică trebuie să se facă oarecum 
simțită. în această perioadă, cuvîntul de ordine este prudența. 
Parale) cu lecțiile de tenis, se vor înmulți jocurile complimentare 
distractive, cu atît mai mult cu cît pregătirea specială, cu ra
cheta, nu e posibil un timp îndelungat, ținînd seama de faptul 
că terenurile noastre sînt insuficiente, iar „banda rulantă" trebuie 
să circule.

La 14—15 ani, antrenorul e cel care decide asupra pregătirii 
fizice. Acum se pune problema dezvoltării forței. Rostind cuvîn
tul forță, bănuiesc că vă gîndiți și la haltere. în ceea ce mă pri

vește, eu nu sînt pentru haltere. Sînt pentru exercițiile de gim
nastică fără aparate, în general exerciții la sol, in care cele mai 
caracteristice sînt flotările și genuflexiunile. Dacă vreți, se pot 
folosi halterele mici. în cazul tenisului, halterele mari nu fac de
cît să întărească — în sensul negativ al cuvîntului — articula
țiile. Și cum dv., diagi copii de 14—15 ani, vreți să jucați ca 
Năstase, nu ca Graebner, e bine să vă gresați articulațiile cu 
soare, cu apă, și mișcări frumoase (Aș vrea să vă mai spun că 
ridicările cu partener în spate trebuie făcute cu multă prudeuță, 
ca să nu compromitem cîțiva ani de muncă).

Una dintre cele mai importante forme de pregătire fizică este 
bineînțeles alergarea pe teren variat. Cros-ul englezesc este o lecție 
în materie. Pe pajiștile din jurul Londrei, copiii de vîrsta dv. a- 
leargă în șiruri nesfîrșite. Ei se pierd în pădure și revin ca în
tr-un basm, pe după copaci. E o plăcere să urmărești această 
formidabilă desfășurare de adevărată educație fizică. Eu nu am 
făcut crosuri, dar nu pentru că aș fi disprețuit alergarea, ci pentru 
că mi-a plăcut hocheiul. Astăzi, după atîția ani, sînt recunoscător 
hocheiului. Am citit undeva că fostul internațional de hochei, 
Incze II, vorbind "despre fotbal, dădea un exemplu care mie mi 
se pare semnificativ. Spunea Incze: Nu prea înțeleg de ce se 
vorbește edit de mult despre oboseala fotbaliștilor după încheierea 
unui sezon, ^cum ar fi de pildă acum, în decembrie. Eu îmi 
aduc aminte că imediat după terminarea sezonului — și eram 
jucător dd divizia A — puneam ghetele cu crampoane în cui și 
le încălțăm pe cele cu patine. Această trecere se făcea de la o 
oră la alta. După amiaza terminam ultimul meci de fotbal, iar 
seara eram pe patinoar. Credeți-mă nu-mi amintesc să mă fi 
odihnit mai bine în vederea sezonului fotbalistic de primăvară... 
Hocheiul m-a ajutat să mă odihnesc pentru că mi-a pus creierul 
să gîndească într-o altă direcție decît am făcut-o la fotbal".

Incze II are foarte multă dreptate. în fond, și eu datorez e- 
norm hocheiului. Hocheiul m-a făcut să am rezistenta necesară 
tenisului. O rezistență care nu mă face de rrs acum, la... adinei 
bătrîneți.

între 15 și 18 ani, un jucător de tenis se apropie de ceea ce 
se numește un sportiv clădit. în primul rind el joacă tenis cu cei 
mari — deci trebuie să muncească la fel ca cei mari. La această 
vîrstă, pregătiiea fizică poate să devină (și trebuie să devină) o 
formă de galeră. Marele examen este plasarea pregătirii fizice 
speciale după terminarea orelor de tenis. Știu, e foarte greu, e

foarte neplăcut, e chiar chinuitor, dar aici este totul. Cel care 
reușește să învingă toate aceste senzații neplăcute, va ajunge sus. 
Ceilalți vor rămîne cu plăcerea de a juca tenis cînd și cînd și 
cu eterna consolare care suna cam astfel: „Ehei, dacă aș fi avut 
eu timpul necesar, ce mare jucător aș fi fost 1 Dragii mei prieteni, 
eu cred că în tenis, ca și în viață, faci pînă la urmă exact ceea 
ce poți face. Toate scuzele în care se invocă niște obstacole apa
rent obiective sînt o simplă formă de consolare, care nu servește 
la nimic.

Așadar, la 18 ani începe munca cu adevărat dură. Duritatea 
constă în faptul că ai în față o sarcină precisă, pe care trebuie 
s-o îndeplinești.

Începînd cu această vîrstă, munca în general și pregătirea fi
zică în special capătă proporții de necrezut. Am să reiau exem
plul lui Harry Hopman, antrenorul echipei australiene. Vă Închi
puiți cît de chinuitor e, mai ales pentru un jucător consacrat, să 
lucreze 40 de zile, aproape fără rachetă, 4—5 ore pe zi, în care 
timp desertul e alcătuit, în final, din lungi jocuri de antrenament 
fără arbitru și fără... 15—0 sau avantaj afară. (E vorba de cele 
40 de zile premergătoare unui mare meci de Cupa Davis).

Noi doi am învățat mult din lecția aspră a lui Harry Hopman. 
Dealtfel, la Londra, în 1969, regimul de antrenament impus de 
Hopman echipei naționale a României și-a pus amprenta pe tot 
restul vieții mele. De atunci m-am obișnuit să forțez limitele pre
gătirii fizice. Anul acesta, înaintea Cupei Davis, am căutat cele 
mai grele formule posibile. Am jucat contra a doi jucători — să 
zicem Marcu și Sântei — am continuat cu Kukal, l-am schimbat 
în momentul în care mi-am dat seama că dă semne de oboseală, 
l-am reluat pe Marcu, l-am chemat din nou pe Kukal. Cînd a 
venit Năstase, lucrul a continuat cu și mai multă dificultate. Ce 
vreți ? Acesta este tenisul. „Un lung prilej pentru durere..."

...După 40 de ani — am promis să vorbim despre toate vîr- 
r!e!e ? aProaPe inutil să dai sfaturi în materie de pregătire 
fizică. Cel care a apucat să joace pînă la 40 de ani, o va face, cu 
toate riscurile, pînă la sfîrșitul vieții. Va juca tenis chiar dacă va 
ține bastonul în mîna stîngă, va juca tenis cu mîna stîngă dacă nu o 
va putea folosi pe cea dreaptă, va juca tenis chiar dacă va fi 
adus de braț la teren. Dealtfel, privindu-i pe acești bătrîni mi
nunați, cu rachetele lor nu prea zburătoare, îmi dau seama că 
am ales, în fond, cel mai frumos și mai captivant dintre spor- 
turi...
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DOREL DORIAN

Io bursa valorilor fundamental 
aurul cenușiu, inteligența activă, 
exe-sată. Fiecare al cincilea om 

de-o-st-eoză invenții - „eu, tu, el,

INTELIGENȚEI

atin-

f

la

construită 
specialiștii 

Gau- 
hati, India, a
fost achiziționat 
din România.

Participarea tot mai largă a României ca'» '•'?*- 
ne în prezent relații comerciale cu oes*e Z Ic
schimbul internațional de valori este pe deplin ilustrată 
de următoarele cifre: în perioada 1966—1970 ritmul 
dezvoltării schimburilor comerciale a fost de 118 ia sulă

pe an, ceea ce situeazâ ȚARA NOASTRĂ PE LOCUL 3 

IN LUME. Valoarea schimburilor comerciale ale Româ
niei a crescut de la 13 miliarde lei valută în 1965, la 22,8 
rr liarde in 1970, atingînd peste 25 miliarde în 1971

In anul/1946 pe poarta uzi
nei brașovene ieșeau primele 
tractoare fabricate în Româ
nia. Anui acesta, cunoscuta 
marcă „UIT.B — Made în 
România" a fost ștanțată pe 
34500 de tractoare. Multe 
dintre ele pot fi întîlnite în 71 
de țări ale lumii, așa cum este 
cazul acestui „Universal—450“ 
aflat în exploatare în Malae- 
zia. Exportul tractoarelor ro
mânești a evoluat de la 4 500 
bucăți în 1960, la 19 500 în 
1970.

Evokjția expor
turilor românești 
este și ea semnifi
cativă pentru dru
mul parcurs de 
Republică în cei 25 
de ani de existen
tă. Dacă în 1950 
exporturile 
geau abia 1274,2 
milioane lei 
tă, iar în 
4 302 milioane, în 
1970 ele se cifrau 
la 11 104 milioa
ne. Această creș
tere s-a făcut în 
special pe seama 
produselor indus
triale de 
tehnicitate.
rea 
unelte 
drul comerțului ex
terior a crescut de 
la 4,2 la sută în 
1950, la 23,7 la 
sută în 1971, cea a 
produselor chimice 
de la 1,7 la sută în 
1950, la 8,2 la sută 
în 1971, iar cea a 
mărfurilor indus
triale de larg con
sum de la 1,3 în 
1950 la 18,5 la sută 
în 1971. în aceeași 
perioadă, exportul 
de materii prime 
industriale a scă
zut de la 33,8 la 
sută
19,9 
1971, iar al materi
ilor prime vegetale 
și animale de la 
29,7 la sută în 1950 
la 9,6 la sută în 
1971. '

valu-
1960,

înaltă 
Ponde- 

mașinilor- 
în ca-

în 1950,
la sută în

re

Specialiștii sint unanimi : zăcămîntul fun
damental, minereul cel mai de preț — mai 
scump decit aurul negru, aurul alb. și aurul- 
aur - se dovedește a fi tot moi mult (și tot 
moi cotat 
umane) : 
crea toc re.
— cum ne
ea sou oltul" va trebui sd răspundă curind, 
poete duar foarte curind, exigentelor crea
ției. inovării. investigației științifice organi
zeze. Te--o-eg e se «-noiesc la fiecare 3—5 
ani ; »c _mu cunost-te'o- științifice se du
blează într-un -ăst -e deoas-nd de puțin un 
dece- - ; im spec'a st in r'-stă de 40 de ani 
d osește - practica p-afesionolă cunoștințe 
dobândite de regsdâ după terminarea studii- 
icr ce soec;= tete. -:e-ăt;vul actului nova
tor _ —: jc -espj-aâ ex'gente:or econo- 
--e - e căpătat de pa-tea sa evidența. De 
cepcctatea "oest-ă de o scurta timpul 
«ecesc- -troducerî noului in proiecte, 

producte ăe;-ee — intr-o progresie 
gee-et-că - - re'- nostru ce trăi. „Cum 
re— obbne cele 200 miliarde kWh ale anului 
1990* s> .cum vom ajunge la plafonul celor 
25-25 evGoane de tone de oțel* reprezintă 
astfo oenfu cercetătorul receptiv la esențe 
t senspri. o tematcă -sumatoa-e, un obiec- 
z-t ce studiu p-ecis. un pragrom de punere 

rc oc-e — extracție și foraj — a zăcămin
te* de inteligență.
Nu c fost ușor, se înțelege, ca într-un sfert 

de veoc să sporim de aproape 25 de ori po- 
•e-t = _ activ ol frontului de cercetare științi
fică. De la vînzările clasice de echipament 
industrial abia am început să urcăm — pentru 
că este vorba, cu evidență, de o nouă treaptă 
ca' tativă - spre exportul de documentații, 
procedee tehnologice și experiență tehnică 
prcăriu-ziso t.know-how“-uri).

De la Bruxelles, Viena, Nancy, Londra, 
Ni-nberg si Oberhausen invențiile românești
- 56 numai in ultimii ani — se întorc, pre-
tuite si onorate, cu aur. Dor premiile înseam- 
nâ puțin ; decisivă este aplicarea lor în pro- 
zjețe. După cum, dincolo de consumul de 
• -e-gie al anului 1973 - circa 48 miliarde 
« - decisiv este modul in care vom utili
za cei 2 400 kWh care ne revin in acest an 
pe cap de locuitor. Producem de 22 de ori

mai mult oțel decit în 1938, dar din aceeași 
tonă de metal — schimbind structura consu
mului — putem obține valori de 4—5 ori mai 
mari I Mai mult ca oricind, deci, competența 
este chemată să acționeze, să învețe tehnica 
previziunii științifice, să utilizeze tehnica de 
calcul modernă, să-și întemeieze deciziile pe 
o informație complexă, prelucrată rapid și 
exact. Pentru că de la uimirile pe care ni le 
moi provocau calculatoarele în urmă cu 10 
ani, am ajuns să învățăm - și poate încă 
n-am învățat deajuns - teoria și practica 
perfecționării sistemului informațional econo
mic-social. Ciștigul - potențial vorbind - este 
maxim I

La capătul unui sfert de veac de ample 
restructurări și înnoiri, continuînd o tradiție și 
afirmind o școală, ne putem mîndri — dincolo 
de nume și realizări în sine - cu receptivita
tea mereu sporită a științei față de proble
mele decisive ale economiei și, într-un plan 
mai larg, ale dezvoltării sociale. Fără de ezi
tare, putem vorbi de angajarea și partinita
tea de structură ale acestei inteligențe acti
ve, condiționată ea însăși, ca apariție, de o 
profundă transformare socială purtînd în
semnul aceleiași angajări comuniste.

Măsurată în valori de producție, contribu
ția științei - a inteligenței și competenței 
oplicate - se va ridica în actualul cincinal la 
circa 82 miliarde lei. Dar beneficiului imediat, 
economic, concretizabil în cifre, se cuvine să-i 
adăugăm, mai greu de estimat, beneficiul 
moral al miilor de idei novatoare aplicate 
în practică și în viață, în stare să determine 
mutații decisive, nu numai în economie, ci în 
însuși felul nostru de a fi și a gîndi — și, 
decisiv pentru o societate al cărei scop este 
omul - în conștiință.

Caratele acestei eficiențe plenare, maturi
tatea, foița și aspirațiile acestui act de afir
mare al inteligenței creatoare, active - nu 
pot fi înțelese, nu capătă strălucire și sens, 
și e firesc, decît prin însăși viața de astăzi a 
țării, în perspectiva planurilor ei de afirmare 
în timp. A răspunde acestor cerințe — din
colo de planul unei exigențe legitime — se 
dovedește a fi, practic și filozofic, „criteriul 
suprem de verificare" al oricărei activități 
creatoare.

Utilajul chimic 
„Made în Româ
nia" și-a cucerit 
un loc de frunte 
în competiția 
mondială pen
tru calitate. De 
la un export în 
valoare de 73 
milioane lei în 
I960 s-a ajuns, 
în 1970, la livrări 
în valoare de 361 
milioane. Toc
mai datorită per
formanțelor sale 
deosebite, utila
jul pentru marea 
rafinărie de pe- 
tml 
de
noștri la

CAT IN ROMANIA* a devenit, pe toate meridia- 
calității și înaltelor performanțe, 
ciștigat o binemeritată apreciere 
cele mai prestigioase manifestări 

Numai in 1972 România a parti-

scic o garanție a
Produsele românești și-au 
in rindui porbciponților la 
comerciale internaționale.
eipct la peste 2C0 de tirguri și expoziții internaționale. In 
u/timS am produsele industriei noastre au cîștigat zeci de 
—eaatii de aur in cadrul celor mai exigente competiții mon
diale ale calității. Pe de altă parte, Bucureștiul a devenit 
un important centru al noutăților comerciale. La ediția din 
acest an a Tirgului Internațional București au participat 
peste 1 100 de firme din 27 de țări.

Utilajul petrolier românesc s-a impus 
piața mondială datorită caracteristicilor sale 
deosebite. Astăzi ocupăm, în acest domeniu 
locul trei în lume ca volum al producției și 
locul doi la volumul exporturilor. Sondele ro
mânești, cele care au realizat recordul de 
adîncime în Europa, forează în peste 25 de 
țări ale lumii.

După cunoscutele 3 DH—250, alte creații 
ale specialiștilor români au cucerit aurul com
petițiilor mondiale ale calității. Un exemplu ■ 
instalația de foraj F—200, capabilă să atingă 
adâncimi de. 4 000 m. , medaliată cu aur la 
Tîrgul Internațional de la Leipzig, ediția 
1967 și un an mai tîrziu, cu același trofeu, la 
Tîrgul Internațional de la Brno. Tot o me
dalie de aur a fost decernată, în cadrul edi
ției 1970 a Tirgului de la Leipzig, instalației 
românești de prevenire a erupțiilor petro
lifere, datorită deosebitelor ei calități tehnice 
(în medalion).

Autocamioanele „Carpați", autoturismele 
produse românești cunoscute și apreciate 
turismul ARO este exportat în peste 50 de țări ale lumii, calitățile sale corespunzînd 

celor mai exigente norme internaționale.

„Dacia" și cele de teren ARO—M 461 sînt 
astăzi în întreaga lume. Numai auto-

Înființată aproape imediat după proclamarea Republicii Uzi
na de strunguri din Arad producea la 28 decembrie 1949, pri
mele 3 strunguri românești de tipul S—1. In prezent din pro
ducția de cîteva mii de strunguri anual, 50—60 la sută este 
destinată exportului. Dacă în 1960 se exportau 259 de bucăți, 
în 1970 au fost livrate în străinătate 1106, iar în anul 1971, 
1652. Printre cele 61 de state în cate se livrează strungurile 
românești, se numără și țări cu tradiție și nivel tehnic ridicat, 
în construcția de mașini-unelte, cum este de exemplu R.F.G., 
unde, la cunoscuta firmă mvncheneză M.A.N., se afla în ex
ploatare și strungul din fotografia noastră.
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Cei mai tineri membri ai co
lectivului Filarmonicii „George 
Enescu", uteciștii din orchestra 
simfonicii fi ansamblul coral au 
organizat, in cinstea aniversării 
unui sfert de veac de Republică, 
un recital coral-instrumental, pri
lej de a-și exprima mîndria de a 
trăi fi a se forma ca artiști in
tr-o țară liberă, al cărei popor a- 
cordă înaltă prețuire valorilor es
tetice. Adăugată celorlalte mo
mente festive care subliniază so
lemnitatea jubileului Republicii, 
inițiativa uteciștilor Filarmonicii 
evidențiază dorința fierbinte a 
fiecărui component al societății 
noastre, a fiecărui artist, de a se 
înfățișa la această sărbătoare cu 
cele mai frumoase roade ale 
muncii lui, cu demnitatea gene
rată de conștiința datoriei împli
nite.

Programul recitalului prezentat ■ 
la Sala Mică a Palatului R.S.R. a 
debutat cu Sarabanda din Par
tea I, în si minor de Johann Se
bastian Bach în interpretarea u- 
nui proaspăt absolvent al Conser
vatorului, violonistul Alexandru 
Gavrilovici. In concertele Or
chestrei „Camerata", incontesta
bil una dintre cele mai bune for
mații studențești, am avut de fie
care dată prilejul să admirăm ți
nuta violonistică precum și sune
tul îngrijit, curat, simțul ritmic 
pe care talentatul „Konzertmeis- 
ter“ îl imprima celorlalte instru
mente. Alexandru Gavrilovici, 
așa cum a dovedit-o și în ultimul 
recital, are remarcabile calități

De curînd, în sala teatrului „Mihai Eminescu’ din Botoșani a avut loc spectacolul feștn ai 
tinerilor din județul Botoșani, spectacol omagial închinat ani venirii a 25 de am de la

• proclamarea Republicii. Foto: O. PLEC AS

RFRITfl stasul 
nLOIIn uzina

«5 W
(Urmare din pag. I)

să găsești rapid o soluție care 
să fie cea mai bună. E vorba 
de secunde. Asa că nu e de a- 
juns să ai carte, mai trebuie 
și experiență și pasiune, îmi 
spune Eroul Muncii Socialiste 
Petre Sfercoci, și el fiind unul 
dintre cei pentru care sînt la 
fel de valabile cele de mai sus. 
Și apoi continuă i „Despre 
omul ăsta ați putea scrie un 
roman".

— Despre cine ? Am între
bat fiindcă erau de față mai 
mulți oțelari tineri și eram de 
altfel convinsă că s-ar putea 
despre oricare scrie.

— Despre Dijmărescu... și 
apoi schimbă firul discuției de
oarece știa că nu m-am duș 
acolo ca să scriu un roman. „Și 
să știți că un om care își 
iubește meseria nu-i o nou
tate".

Inginerul Antonică Dijmâ- 
rescu nu zîmbește și nu se gră
bește să găsească cîteva fraze 
prin care să exemplifice sau să 
susțină aceasta, are doar o în
clinare a capului și pe chip i 
se așterne o anumită gravitate 
— semn că această dragoste de 
meserie nu-1 pentru cei de aici 
doar o înfloritură de limbaj 
menită să definească o stare de 
spirit caracteristică unei vîrste 
a elanurilor romantice.

Rîu) de oțel incandescent își 
împrăștie pe fețele și veșmin
tele oamenilor culoarea care nu 
are o nuanță palidă ca o fla
cără oarecare, ci e roșul cel 
mai fierbinte. Și de aceea dra
gostea pentru meserie înseam
nă aici, poate mai mult decit 
în oricare alt loc de muncă 
acea nestinsă, miraculoasă fla
cără a inimii transmisă din ge
nerație în generație, de 200 de 
ani încoace.

Da, la Reșița flacăra care to
pește metalul arde necontenit 
de 200 de ani.

Pentru un vizitator superfi
cial oțelăria e doar un specta
col, e drept, un spectacol gran
dios și tulburător pe care me
moria îl păstrează cu pioșenie 
și uimire. Dincolo insă de imen
sitatea agregatelor, de tot ceea 
ce uluiește ochiul e încleștarea 
de energii și pasiuni. Căci pri
mordial e elementul om, adică 
echivalentul uman al acestor o- 
țeluri superioare — omul cu 
mușchi încordați care transfor
mă metalul șl Ia rîndul său a- 
cesta ÎI călește pe om Miraco
lul constă tocmai în procesul 
de modelare și transformare 
reciprocă.

Ținerii în primul rînd sînt 
cei care-I trăiesc. Printre ei 
se numără și cei 12 compo
nent ai brigăzii de tineret care 
a preluat începînd de la 1 de
cembrie conducerea si deservi
rea cuptorului nr. 1 de la secția 
oțelărie

— Ideea organizării brigăzii 
ne-a venit la cîteva zile de la 
o adunare cînd se analizaseră 
posibilitățile existente, spune 
topitorul șef Ion Văduva, con
ducătorul. brigăzii. înțelegeți, 
am hotărît noi, tinerii Țin sec
ție discutând între noi. fără să 
ne fi îndemnat nimeni Și a- 
cesta cred că e lucrul cel mai 
important. 

solistice. Știe, mai algs. să contu
reze inspirat pasajele în piano, să 
le coboare lent, prin nuanțe sub
tile, pînă la reverberațiile tăcerii. 
De altfel, predispozițiile sale că
tre piesele lirice, meditative au 
fost ilustrate în Preludiu de Al

În cinstea aniversării
Republicii

MALUL IIIECIȘTIUIIÎ
u

fred Mendelsohn și, în special, în 
Melancolie din Sonata a Il-a de 
Isaye. Sonoritățile calde, mesage
re ale celui mai nobil fior emo
țional și-au structurat armoniile 
în construcții capabile să domine 
întreaga sală lipsa instrumentului 
acompaniator fiind, de această 
dată, un fapt pozitiv.

Un alt talentat violonist, Vladi
mir Lakatos, cu vădite înclinații 
spre virtuozitate a oferit, în inter
pretarea Allegro-ultri din Concer
tul nr. 7 de W. A. Mozart, o de

— Ne-am propus, spune unul 
dintre membrii brigăzii, Pura 
Nicolae, să realizăm în cinstea 
zilei de 30 Decembrie o pro
ducție suplimentară de 500 de 
tone de oțel, precum și redu
cerea consumului de combusti
bil pe tona de oțel.

— Iar pentru 1973, adaugă 
Vasile Guțu, asimilarea a două 
noi mărci de oțel cu caracte
ristici superioare, economii ia 
feraaliate în valoare de 300.000 
lei față de 1972, precum șl 
creșterea indicelui de utilizare 
existent la peste 92 la sută.

La data cînd am fost la oțe
lărie echipa de tineri zidari 
șamotori condusă de Mihai Vîl- 
cu lucra la refacerea cuptoru
lui.

Avem o deosebită prețuire 
pentru colegii noștri care au 
luat inițiativa de a constitui 
o brigadă de tineret, mărturi
sea Nicolae Bălan. De aceea ne 
străduim să lucrăm acum cît 
mai repede și mai bine pentru 
a da cuptorul în funcțiune cu 
opt ore mai devreme. In aceste 
opt ore ei pot da o șarjă. Și 
dacă o șarjă la cuptorul 1 are 
125 de tone, atunci gîndiți-vă 
că. aceste 125 de tone se ciștigă 
datorită nouă.

— Și poate nu numai dato
rită nouă.

— Dar cui ?
— Climatului de muncă de 

aici. Și de asemenea comunistu
lui Antonică Dijmărescu.

— De cînd lucrați in combi
nat, tovarășe Dijmărescu ?

— Din '59. Sînt gorjan de o-

Trăind pentru țară
(Urmare din pag. I) 

rentă la acest șuvoi. E o zi de 
decembrie, mă gindesc la o zi 
concretă și, iată nu pot vorbi 
despre ea căci imaginea ei, in
tr-o formă unică și inexprima
bilă, face parte din mine, din 
gindurile mele, din cultura 
mea. Aici își întrerupe gazeta
rul gindurile despre articolele 
privitoare la evenimentele fes
tive și își începe, tot el, brusc, 
reflecțiile despre Republică.

încă din anii școlii primare 
am cultivat cu precădere lec
turile din clasicii literaturii 
antice, dublate de lecturile 
istorice. Am studiat mai apoi 
istoria cu dorința de a deveni 
specialist, am continuat să o 
studiez în manifestările ei a- 
derente noțiunii de bază. Pot 
afirma, cu maximă certitudi
ne că sensul profund patrio
tic al instituțiilor reprezenta
te de acest cuvînt mi-a fost 
insuflat de lecturile din scriitorii 
antici. Tragicul destin al lui 
Cato din Utica m-a tulburat tot
deauna. Ce poate fi mai zgu

monstrație de vivacitate ritmică, 
de inteligență în dozarea armo
niilor cascadei sonore. Cinemati
ca pitorească a Dansului spaniol 
de Granados — Kreisler și-a în
lănțuit culorile intr-un mozaic 
cromatic plin de impetuozitate.

Pentru încheierea microrecitalului 
său, Vladimir Lakatos nu putea 
alege, ca rezultat al experiențelor 
ritmice, decit un Capriciu de Pa
ganini, executat într-o viteză 
demnă de recordurile secolului 
nostru. Valsul sentimental de 
P. I. Ceaikovski a avut în inter
pretarea cellistului Ilie Ionescu o 
execuție îngrijită, bine susținută 
ritmic, accentuată de un sunet 
frumos, melodios.

Cei doi cintăreti. tov-ana Adi
na Iurașcu și baritonul Marius 

rigine. Am venit aici pentru că 
mă atrăgea ceva. M-am făcut 
oțelar și am prins dragoste 
pentru meserie, o foarte mare 
dragoste. Apoi m-am dus la 
București la facultate. Și unele 
dintre cele mai frumoase zile 
din viața mea au fost acelea 
cînd am luat examenul de ad
mitere și apoi cea cînd am pri
mit repartiția, așa cum ceru
sem, aici la Reșița. Am lucrat 
cîțiva ani la furnal. Oamenii 
de acolo m-au călit.

— Era sever, exigent, îl com
pletează Petre Sfercoci. Dar au 
plîns cînd a plecat de acolo ca 
să vină la oțelărie. Asta a fost 
acum opt luni. De cînd a ve
nit el oțelăria merge strună. 
Au ajuns să dea o șarjă chiar 
în cinci ore și patruzeci și cinci 
de minute.

— Aici omul contează. Ca să 
iasă oțelul bine trebuie mai în
tîi ca omul să fie „de oțel". Și 
țineți cont, Ia noi se fac oțe
luri superioare.

Mai ales tinerii Reșiței tră
iesc acest proces (aș zice mi
racol) al oțelirii la flacăra a 
cărei durabilitate se măsoară 
în veacuri, a cărei temperatură 
se calculează în sute de grade, 
al cărei efect se cîntărește în 
tone care și ele la rîndul lor se 
socotesc în cifre de ordinul su
telor șl miilor.

duitor și mai uman decît sacrifi
ciul suprem generat de dorința 
de a salva interesele colectivită
ții amenințate de atacul dorințe
lor personale. Dacă nu aș fi 
trăit in Republică, aș fi luptat, 
fără îndoială pentru realizarea 
ei. Trăind în Republică mă simt 
obligat să lupt pentru desăvirși- 
rea ei, a instituțiilor sale, a oa
menilor săi. Aceste lucruri le-am 
învățat treptat tot, mai întîi, din 
textele la care m-am referit și, 
treptat, din altele care s-au in
sinuat in mintea mea pe rînd, 
pătrunzătoare. Dar mai presus 
decit orice lectură, în mine s-a 
insinuat o realitate. Aceea în 
care trăiesc, realitate fizică, mo
rală, intelectuală a Republicii — 
spațiul meu ambiant în care îmi 
scriu cărțile, in care gindesc, în 
care am lupte uneori nedecise 
cu birocrația, cu prostia, cu în- 
gîmfarea, cu lupta pentru căpă
tuire, cu indiosincroziile intelec- 
tualiste și tentativele de detur
nare a adevărului. Nu sînt un 
fanatic ol ideilor. Orice fanatism 
— el înseamnă în primul rînd re
ligie — împinge la exces. Dar

Cosmescu, au impresionat prin 
dicția îngrijită și siguranța cu 
care atacă domenii apropiate de 
limita registrelor lor. Aria din 
Favorita lui Donizetti constituie, 
pentru orice cîntăreață ambițioa
să, un punct de încercare. Adina

Iurașcu l-a depășit cu grația unei 
voci proaspete, bine lucrate, pă
trunzătoare. Inflexiunile populare 
ale cîntecului lui D. G. Kirian 
fi-au aflat în Marius Cosmescu 
un interpret sensibil la cele mai 
tahiute nuanțe. Cu Aria din ope
ra lut Giordano Andre Chemer 
baritonul a trecut un examen di
ficil, dar cu mari satisfacții. A- 
comvaniamentul pianistei Marile- 
na Dobrea llea a însoțit atent 
desfășurarea fiecărei lucrări. 
Spectacolul uteciftilor Filarmoni

(Urmare din pag. I) 

epocii în care are loc conflic
tul propriu-zis. Aș da un exem
plu tot din cinematografia ro
mânească. filmul ..Puterea și 
adevărul*. Poate ar fi necesar 
ca un asemenea fel de a „dis
cuta* despre oameni și fapte, 
fără menajamente dar cu o în
țelegere superioară a evenimen
telor să fie continuat și in filme 
cu subiecte din actualitate ime
diată. Nu cred că există pro
bleme spinoase ci numai reali
zări cinematografice discutabile 
in bine și in rău*.

Preferința tranșantă pentru 
filmul de actualitate, înțelege
rea filmului ca o tribună a dez
baterilor nu exclude după cum 
se vede sinceritatea și respon
sabilitatea atât a realizatorilor 
cit și a spectatorilor în ceea ce 
privește reliefarea temelor ma
jore.

Se pare insă că dintre toate 
formele și genurile cinemato
grafice este...

INC* PUȚIN PREZENTA SATIRA

„Cred că in categoria subiec
telor de actualitate pe care le 
prefer intră vi comedia. Ro
manesc numai unul. „Astă sea
ră dansăm in familie*, străine 
doar vreo șase, filmele comice 
au fost puțin reprezentate in 
acest an. Să fie o criză a genu
lui în arta filmului ? Oricum 
la noi in situația in care avem 
atiția interpreți de comedie și 
tradiția unui umor de cea mai 
bună calitate, incepind de la 
autori clasici și pină la cei 
contemporani — nu e cazul să 
mai dau nume, lista ar fi foar
te lungă — nu știu de ce în 
cinematografie sintem atit de 
palid reprezentați la acest ca
pitol. Rîsul, gluma, satira este 
întotdeauna o terapeutică cu 
efecte sigure și îmbucurătoare. 
Sînt atitea lucruri care nu tre
buie neapărat luate in tragic, 
fals dramatizate ci pur și sim
plu îndreptată asupra lor, aten
ția satirei" (DINU VLADIMIR 
— student anul II, Academia 
de științe economice, Faculta
tea de cibernetică și calcul).

UN CINEMATOGRAF DEDICAT 
IN EXCLUSIVITATE FILMULUI 

ROMANESC

Subiectul în sine al unui 
film, oricît de captivant, dacă 
nu semnifică nimic, dacă nu 
este capabil să rețină atenția 
decît prin anecdotic nu mai 
poate trezi curiozitatea tână
rului spectatori

„Este foarte bine că s-a pus 
stavilă violenței pe ecran, că 
nu mai sînt programate filme 
care-și propuneau să ne îndu
ioșeze cu farmecul ciudat al 
celor din afara legii, dar cred 
că se mai pot aduce îmbunătă
țiri repertoriului prin prezenta
rea acelor filme care să-și con
tinue într-un fel acțiunea și 
după ce s-a terminat spectaco
lul cinematografic. Mă refer 
la filme care trezesc dezbateri 
între spectatori, între colegii de 
muncă, filme al căror conținut 
să depășească simplul răspuns 
la întrebarea „Ți-a plăcut sau 
nu", filme care să provoace o- 

pentru că această milenară is
torie a umanității — pe care toa
tă lumea ar trebui, să o cunoas
că pentru a aprecia mai bine 
prezentul — este doar istoria 
unei confruntări între binele co
lectiv și cel individual, nu mă 
pot îndepărta de ideea de con
secvență neabătută. Scriitorul, 
în aceste circumstanțe, trebuie 
să fie conștiință printre conștiin
țe. Republica noastră este indi
solubil legată de ideea de so
cialism. In aerul socialismului 
respirăm de un sfert de veac, 
astfel îneît el reprezintă pentru 
noi toți - indiferent că ne nu
mim scriitori sau cetățeni — în
săși Republica. A lupta pentru 
perfecționarea ei înseamnă în 
fond a lupta pentru desăvîrșirea 
socialismului. Dar cel mai bine 
crezurile, năzuințele intime, se 
pot exprima prin fapte. Ele vor
besc mai elocvent. Aici se în
cheie abrupt articolul unui scrii
tor pentru care evocarea pri
mei zile a Republicii sau a unei 
zile semnificative din viața sa se 
confundă cu evocarea fiecărei 
zile a douăzeci și cinci de ani 
de Republică și socialism. 

cii s-a încheiat cu micrirecitalul 
violonistului Nicolae Duca acom
paniat la pian de Ovidiu Cucu. 
Lirismul Poemului de Chausson a 
fost subliniat • prin rezonanțele 
nostalgice, aproape elegiace ale 
viorii. In atmosfera de visare 
străbătută de unduiri romantice, 
acordurile Baladei de Ciprian Po
rumb eseu au readus sufletelor 
muiate în emoție ale auditorilor 
luminosul sentiment de' dragoste 
pentru țara frămîntărilor Mioriței, 
pentru nestematele ei.

★

Spectacolul oferit de uteciștii 
Filarmonicii în cinstea aniversării 
Republicii a permis confruntarea 
la rampă a unor talente abia ie
șite de pe poarta Conservatoru
lui. Succesul cu care au confir
mat speranțe mai vechi, nu poa
te decît să ne bucure. A fost, fără 
îndoială, o seară plăcută, o ini
țiativă valoroasă. S-ar fi cuvenit 
totuși ca organizatorii de specta
cole să sprijine, cît de cît, iniția
tiva tinerilor muzicieni. Dacă am 
enumerat aproape toate piesele 
din program am făcut-o și din 
necesitatea de a oferi, în lipsa 
oricărui afiș, titlurile acestora. 
Greșelile din programul de sală 
au oprit, cum a fost și firesc, di
fuzarea lui. Dar, dincolo de aces
te aspecte negative de care nu 
s-au lăsat descurajați tinerii muzi
cieni au evoluat meritoriu, seara 
constituind, cum am subliniat, un 
succes.

GH. P. ANGELESCU

pinii despre ce s-a întâmplat și 
despre „de ce 7". Un „de ce ?“ 
capabil să ne ajute întotdeauna 
să înțelegem dincolo de spec
tacol și alte semnificații, cele 
politice in primul rind, cum a 
fost cazul filmului „Z“.

Citim, auzim de asemenea, 
despre multe filme pe care cei 
care au ca mine douăzeci de 
ani nu le-au putut vedea. Pro
pun reluarea lor, ba chiar pro
pun înființarea unui cinema
tograf dedicat în exclusivitate 
filmului românesc, atât a pre
mierelor cît mai ales a reluă
rilor. Doresc de multă vreme 
să văd „Valurile Dunării" și 
„Desfășurarea* dar n-am unde.

CE AȚI DORI

PE ECRANE 
ÎN 19/3 ?

Cred că în această situați.e sînt 
foarte mulți spectatori". (DO
BOȘ AMARILA, tehniciană la 
„Tînăra Gardă" București).

Tema preferată, chiar în ca
drul actualității rămîne insă 
aceea care tratează personajul 
tînăr, căutările și împlinirile 
lui. Tovarășul Codreanu Cornel, 
calculator principal la Combi
natul de pielărie și încălțămin
te București afirmă :

„Dacă aș spune că am citit 
romanul Iui Ionel Teodoreanu 
„I,a Medeleni" și m-am gindit 
că o ecranizare a lui m-ar in
teresa nu înseamnă că dorin
țele mele de spectator ar fi 
neapărat satisfăcute. Se mai pot 
da multe exemple de cărți din 
literatura noastră și universală 
care ar putea constitui tot a- 
tîtea subiecte de film dar nu 
aici stă cheia succesului unui 
repertoriu cinematografic. A- 
mintesc de cărți și de filme 
după ele pentru că știu subiec
tul literar și surprizele plă
cute sau nu țin doar de felul 
in care regizorii sint capabili

ROMANIA FILM PREZINTĂ

i

producție a studiourilor italiene 1971

Regia : RENZO ROSSELINI

I

producție a studiourilor sovietice 
Reaia : BORIS KIMIAGAROV

Cu : BIMBOLAT VATAEV, HASIM GADOEV, SAIRAM ISA
EVA, SVETLANA NORBAEVA.

I

DE LA FOARTE BUN
LA FOARTE RĂU >
Cinci premii Oscar pentru un 

film este desigur o recomandație 
puțin întilnită dar pe care 
FILIERA, producție a studiouri
lor americane regizată de V. 
Friedkin, adaptarea unui roman, 
o merită pe deplin. Mai mult 

GENE HACKMAN, interpretul principal „din FILIERA"

să ne dea o formă cinemato
grafică adecvată. N-aș putea 
spune deci un titlu de film, 
n-aș revendica deci o anume 
operă ci doar o anume tema
tică. Este datoria celor care se 
ocupă cu achiziționarea și dis
tribuirea filmelor să țină cont 
de faptul că majoritatea tine
rilor cer să vadă opere inspi
rate din viața lor și în general 
producții ale căror personaje, 
indiferent de epocă și de loc 
geografic, sînt tinerii. Poate să 
pară un punct de vedere ex
clusivist dar un asemenea ac
centuat profil acordat reperto
riului servește nu numai in
struirii culturale, ci si cetățe
nești a spectatorilor dintre care 

procentul cel mai mare il re
prezintă tinerii" (CODREANU 
CORNEL — ‘ calculator princi
pal la Combinatul de pielărie 
și încălțăminte nr. 2 București).

FILMUL ISTORIC - SUBIECTUL 
UNUI EXEMPLAR PATRIOTISM

Filonul istoric al filmelor 
noastre rămîne încă o sursă 
inepuizabilă pentru scenariști și 
regizori. Larga audiență la pu
blic a producțiilor acestea tre
buie să constituie un stimulent 
continuu.

„Filmul biografic, evocarea 
cinematografică a marilor eve
nimente istorice poate fi mai 
bine reprezentat în anul ce 
vine. Cineaștii noștri trebuie să 
continue ciclul început cu „Da
cii" și „Mihai Viteazul". Avem 
atitea figuri ilustre in istoria 
noastră care pot inspira subiec
tele unui exemplar patriotism. 
Poate că ar fi cazul în acest 
sens să realizăm și biografii 
ale unor remarcabili reprezen
tanți ai artei și științei româ

din suita de premii: „pentru cel 
mai bun film al anului 1971", 
„pentru cea mai bună ecraniza
re", „cea mai bună regie", „cel 
mai bun montaj" și „cea mai 
bună interpretare masculină" a- 
cordată actorului Gene Hackman 

nești. După „Darclăe" realizat 
acum mai bine de zece ani este 
anunțat pentru 1973 un film 
despre Ciprian Porumbeseu. 
Foarte bine, dar dacă figurile 
ilustre ale muzicii noastre con
stituie subiectul a două filme 
de ce este uitată sau mai -bine 
zis de ce este amînată realiza
rea unor filme despre Mihail 
Eminescu, Nicolae Bălcescu, E- 
mil Racoviță, Aurel Vlaicu sau 
despre unul din eroii organiza
ției tineretului comunist : Fi- 
limon Sirbu ?“ (IONESCU 
CONSTANTIN — electronist la 
I.A.M.C. Otopeni).

IN BUCUREȘTI UN „CINEMATO
GRAF AL TINERETULUI" CU UN 

REPERTORIU ADECVAT

„încă se fac puține filme cu 
și despre tînăra generație. Ac
tul de recunoaștere — afirmă 
tovarășul MARIN VLADIMIR- 
RADU, secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. București — 
a spectatorului tînăr in eroul 
filmului are o importanță deci
sivă în receptarea creației ci
nematografice. Cred că putem 
distinge aici trei nuanțe princi
pale. Prima : să te recunoști 
într-un personaj negativ de 
care să-ți fie rușine, iar chiar 
dacă nu te recunoști integral 
el iți dă de gindit și-ți reclamă 
o atitudine tranșantă față de 
tine, de comportamentul și 
mentalitatea ta» A doua : să te 
recunoști în ceea ce vrei să 
devii, adică este vorba de per

sonajul model și al treilea :
- ai satisfacția regăsirii totale. 
Desigur filmul poate fi asemă
nat în toate aceste cazuri cu o 
„oglindă aburită" care-ți re
flectă evenimentele și-ți dă po
sibilitatea să meditezi pe mar
ginea lor, pentru că în film 
mai mult decît oriunde sufle- 
tiștii de profesie, de circum
stanță apar cel mai repede în 
adevărata lor lumină.

Nu ar fi deloc greu de rea
lizat în colaborare cu forurile 
in drept repartizarea unei săli 
de spectacol din București care 
să fie cedată în exclusivitate 
tinerilor spectatori, un „cine
matograf al tineretului" cu re
pertoriu adecvat, un cinema
tograf în care să putem orga
niza și acțiuni de cultură cine
matografică, de la expoziții de 
scenografie de film pină la 
ștanduri de cărți și publicații 
cinematografice. Este in proiec
tele noastre un asemenea cine
matograf și sperăm ca in cîte
va luni de zile să putem des
chide o stagiune de filme di
rect adresată tinerilor". 

lipsește unul: pentru imaginea 
datorată operatorului Owen Roiz- 
man.

Film polițist inspirat din culi
sele marilor afaceri cu stupefian
te, FILIERA pornește de la un 
fapt real petrecut nu cu multă 
vreme în urmă cînd a fost desco
perit un substanțial transport de 
droguri venit din Marsilia — au
tentic oraș dispecer al contraban
dei — în New York. Unul din 
curentele scandaluri în care a 
fost de data aceasta implicat nu 
fără vîlvă un reputat comentator 
al televiziunii franceze.

Dincolo de acțiunea filmului, o 
povestire cinematografică condusă 
cu nerv și magistral interpretată, 
FILIERA are meritul de a ne 
prezenta realist, cu o minuțiozi
tate de documentar-anchetă extin
derea toxicomaniei pînă în medii
le cele mai de jos din marea me
tropolă de peste Atlantic. Rava
giile consumului de droguri, una 
din cele mal alarmante probleme 
ale occidentului, are în acest film 
micromonografia sa. Lupta împo
triva traficanților se îndepărtează 
de la mijloacele clasice și în a- 
ceste condiții — subliniază filmul 
pe marginea evenimentelor au
tentice care l-au inspirat — este 
nevoie de măsuri pe care socie
tatea ameriegnă nu le poate apli
ca fiind îngrădită în hățișul unei 
legalități discutabile. Doar am
biția riscantă a unui polițist egre 
ia lucrurile pe cont propriu mfli 
poate duce la un rezultat. Din 
acest punct de vedere FILIERA 
polemizează cu anacronismul unui 
sistem judiciar care lasă destule 
subterfugii crimei lente a drogu
rilor.

Gene Hackman are aici un rol 
pe care îl interpretează excelent 
scoțînd din tiparul banalizat al 
infailibilității eroul și „furia" ac
țiunilor sale în căutarea adevăru
lui și dreptății. Nu este singurul 
foarte bun actor al filmului. Cu 
roluri de dimensiuni mai mici dar 
la fel de bine nuanțate sînt pre- 
zenți și Fernando Rey cunoscut 
spectatorilor noștri din filmele 
spaniole „Comicos", „Sonate" și 
„Viridhana" și Marcel Bozzoffi 
din neuitatul „Z“.

Premiul pe care nu l-a obținut 
din păcate FILIERA, cel pentru 
imagine, era justificat de arta 
unui operator memorabil în sec
vențele de exterior al căror dis
cret rafinament plastic este sur
prinzător pentru un film de ac
țiune.

FETE IN SOARE — deși re
comandat și el de o medalie de 
aur a Festivalului filmului de la 
Salonic, de un premiu pentru in
terpretare masculină și de o dis
tincție pentru muzică, poate fi 
considerat fără nici un dubiu cel 
mai slab film al anului.

O producție atit de rudimen
tară, față de care și surogatele 
muzical-melodramatice ce etalau 
temperamentul Săritei Montiel 
par sofisticate, nu ne-a fost dat 
de mult să vedem. Intr-un fel e 
și, acesta un eveniment, o perfor
mantă a prostului, gust. Un fel de 
reclamă turistică. în care frumu
sețile reale ale peninsulei eline 
servesc doar ca fundal unei idile 
false dintre o englezoaică în cău
tare de senzații și un focos păs
tor cu virilitatea ieftin disponi
bilă...

De fapt cei doi interpreți prin
cipali, Anne Lonnberg și Jannis 
Voglis mai fuseseră văzuți la noi 
tot într-un film de valoarp ase
mănătoare, „Intîlnire cu o necu
noscută", de ce a mai fost ne
voie să fim puși în situația de a 
regreta reîntîlnirea ?

TUDOR STANESCU

•) FILIERA — o producție 
a studiourilor americane si 
FETE ÎN SOARE—o produc
ție a studiourilor grecești.
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A
Lucrările

PRIMIRI LA
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, marți, la amiază, pe 
Abdelmajid Chaker, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Tunisia la București

PREȘEDINTELE 
DE MINIȘTRI
în legătură cu plecarea deririi- 
vă a acestuia din tara noastră

La întrevedere, desfășurată in
tr-o atmosferă cordială a partici
pat Xicolae Ecobescu. adrimct a2 
ministrului afacerilor externe.

Agerprw

unor Comisii actualitatea

Ieri, s-a deschis in Capitală
expoziția jubiliară

„Republica la un

sfert de veac"
în întîmpinarea marii sărbă

tori de la 30 Decembrie, marți 
dimineața s-a deschis în Capi
tală expoziția jubiliară 
blica la uri sfert de 
ganizată sub egida Academiei 
de Științe Sociale și 
Muzeului de istorie 
blicii Socialiste România și Mu
zeului de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
ni aj|

l£ festivitatea de inaugurare 
a expoziției, găzduită de Mu
zeul de istorie al Republicii 
Socialiste România, au partici
pat tovarășii Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Au
rel Duca, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști 
partid și de stat, oameni de 
ință, artă și cultură, un 
meros public.

Cuvîntul inaugural a 
rostit de tovarășul 
Gheorghiu, președintele 
miei de Științe Sociale 
litice.

Expoziția reprezintă 
retrospectivă istorică, ea insu- 
mind o mie de piese docu
mentare — fotografii, facsimile, 
extrase din presa vremii. Sint 
mărturii care redau, cu puterea 
adevărului și forță evocatoare, 
lupta dirză, inflăcărată de un 
înalt patriotism, dusă de po
porul nostru, de-a lungul timpu
lui, pentru unitate. indepen
dență națională și libertate so
cială, pentru socialism, luptă 
ridicată pe o treaptă superi
oară de Partidul Comunist Ro
mân. Aceste autentice pagini de 
istorie înfățișează drumul par
curs de poporul român, sub 
conducerea partidului, de la 
data memorabilă a proclamării 
Republicii, pină astăzi, in anii 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

O sugestivă prefață la această 
incursiune in istorie o constituie 
cuvintele tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, înscrise pe- primul 
panou al expoziței: „în decursul 
istoriei, exprimînd aspirațiile 
de libertate și independență ale 
poporului, patrioții cei mai lu
minați au năzuit către o formă 
de stat democratică, progresistă, 
care să asigure li’ ertate si 
dreptate socială pentru cei 
mulți, neatîmarea politică și 
înflorirea economică a țării, să 
înfăptuiască dreptul sacru al 
poporuluj de a fi singur stăpin 
în patria sa strămoșească".

Aceste tradiții republicane și 
ale luptei revoluționare, anti
monarhice, se regăsesc ilustrate 
prin valoroase documente re
unitein expoziție. Numeroasele 
materiale aflate aici atestă că

„Repu- 
veac“, or-

Politice, a 
al Repu-

de 
ști- 
nu-

fost 
Mihnea 
Acade- 
și Po-

o largă

ideea de republică are rădărhn 
adinei In spiritualitatea 
lui român. în piantrr. ar 
reconstituite marile acț; 
voluționare inițiate și conduse 
de Partidul Comunist Roesân 
pentru înfăptuirea la un rinei 
superior a idealului de r»c.- 
blică al înaintașilor noștri

încununarea suprema a luptei 
pentru proclamarea 
este bogat reflectată in exper.- 
ție, documentele redind cu vi
brație momentul istoric de la 
30 Decembrie 1947, care a mar- 
cat încheierea procesului de 
cucerire a întregii puteri poe
tice de către claca munritoare. 
aliată cu țâră?..mea și cu cele
lalte categorii de oamen: a: 
muncii, instaurarea depline? su
veranități a poporului și a des
chis calea unor important 
transformări revoluționare. Aici 
este expusă Legea prin car» 
statul român se constituie Re
publică, 
doptatâ de 
taților

lege votată ți *- 
Adunarea dspe- 

acum un sfert 6» 
veac. O imagine fotograScâ 
acea zi memorabilă 
puternicul entuztasm cu care ce
tățenii Românie: au pr~m ~ pro
clamarea Republicii. Extrase tn 
presa străină oglmdesc ecoul 
internațional al acesta* ever - 
ment de seamă din trsbria îfcri 
ți a poporului nostru.

Cu o deosebită putere revej- 
toare se conturează, ape. ha 
expoziție imacmeu Bomtaăă de 
astăzi. Dtn 
al cifrelor comparatre. 
imaginile fotograf:?», 
dezvoltarea accelerată a 
triei ți agriculturii, tavă 
tului. științei, artej șt culturi: 
ridicarea continuă a nivel- 
de trai material ți spir."cri 
poporului. Este marcată. 
asemenea, perfecționarea con
ducerii și dezvoltării planificate 
a întregii activități sociale, a- 
dîncirea democrației socialiste.

Expoziția ilustrează, tottwatâ. 
politica externa a part duhni șt 
statului nostru. centri: 
României socialiste la ere 
unui climat de peee. aecuri 
ințelegere ș> largă cooperare 
internațională, pe baza prux-.- 
piilor independențe: și ruver»- 
nitâții naționale, egșhtâțri 
drepturi, neamesteculri la 
burile interne și avanta 
reciproc.

Este consemnat un evenu 
recent cu profunde reaonan» 
in viața partidului și a țâri: : 
Conferința Națională a 
din iulie 1972, care a 
principalele direcții de 
tare a României pe 
progresului și avil^ahei șocta- 
liste.

limba;

iat

□

Adunări
Naționale

acrjSBî

*

*

ale Marii

_----

permanente

trcșa

de s-ztert s c

— d

fe-fț

l

*
*

CALCULATOARELE IN 
SIDERURGIE

‘A

O UTILĂ LUCRARE
editată de C.C. al U.T.C

în sprijinul organizațiilor

U. T. C. din întreprinderi

(Agerpres)

SOLEMNITĂȚILE decernării
UNOR DECORAȚII

Marți, au avut loc solemnită
țile decernării ordinului „Steaua 
Republicii Socialiste România” 
clasa a II-a și a ordinului 
părarea patriei” clasa a 
unor unități de securitate și 
pompieri, precum și Școlii mili
tare de ofițeri aparținînd Minis
terului de Internej cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a Re
publicii, pentru contribuția în
semnată adusă în apărarea cu
ceririlor revoluționare ale po
porului muncitor, a bunurilor 
proprietate socialistă și perso
nală, în salvarea.de vieți ome
nești, pentru slujirea cu devo
tament și abnegație a operei 
desfășurate de întregul nostru 
popor, sub conducerea partidu
lui, de făurire a societății socia-

liste multilateral dezvoltate, 
pentru rezultatele remarcabile 
obținute in pregătirea militară, 
politică și de educare a efecti
velor, In îndeplinirea eT-mpla- 
ră a misiunilor ți sarcinilor în
credințate.

Cu prilejul solemnităților ce 
au avut loc, militari ai unități
lor respective și-au exprimat 
recunoștința fierbinte față de 
conducerea partidului și statu
lui pentru înaltele distincții a- 
cordate, angajlndu-se să-și spo
rească eforturile. In scopul de- 
săvlrșirii pregătirii militare ii 
de specialitate, executării ire
proșabile a ordinelor comandan
tului suprem al Forțelor jtoaș- 
tre armate, tovarășul Nico.ae 
Ceaușescu.
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EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

CAPCANĂ PENTRU GENERAL l 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20.15).

FILIERA : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București ' ‘ . .............. "
18,30; 21), 
15.30; 18;

LUPUL
NAREA:
9; 12,30; 16), 
12.30: 16; "
12,15; 16 
12,30; 16;_____

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

CHILE ‘71 : rulează la Lumina 
(orele 13,30; 16; 18,15; 20,30).

O SCRISOARE. PIERDUTA : ru
lează la Lumina (orele 9: 11,15).

BARIERA : rulează la Grivita 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30), Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

CU MIINILE CURATE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20.15).

(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
Favorit (orele 9,30; 12; 
20,30),
MĂRILOR — RAZBU- 

rulează la Gloria (orele 
~. Excelsior (orele 9; 
19,30), Aurora (orei, 9; 

; 19,30), Tomis (orele 9; 
: 19,30). .

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,25; 
13,30; 16; 18.15; 29,30). Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Lira (orele 15,38; 18.3: .

MIHAI VITEAZUL : rulează * 
Giulesti (orele 15.30; 19).

AȘTEPTAREA : rulează
Unirea (orele 16; 18; 2t).

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

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

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

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

FACEREA LUMII : rulează )a 
Progresul (orele 16; 18; 20).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

MARY POPPINS : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—19,30 în con
tinuare).

CAZUL 
Cotroceni

MAREA
Feroviar (orele 9,15; 12,45; 16.30; 20), 
Melodia (orele 9; 12,30: 16: 19.30), 
Modern (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18,15; 
20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20.15).

la
la

MATTEI : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20.15).
EVADARE : rulează !a

HIDROTEHNIt

rea

3e

FETE DC SOARE : ruteart La 
B-rețti (orele mt; 11; 8I.1S).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA . ruleart la 
Cosmos (ore-e I&3S: M; M15).

FUGA E SĂNĂTOASĂ : ruleart 
la Vîtan (erele 1SJS; 1»; ».1S).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Rahova (orele ISM; U: M.lîi.

MICUL OM MARE : ruleart ia 
Rlamora (orele >; 11JS: 1SJS; 1»; 
».»).

SECERA
ruleart la Bucegi 
».»).

vacanta la 
la Drumul Sării 
».lî).

vîntul sălbatic : 
(orele 15.30; 18;

ROMA : rulează 
(orele 1S.M; 11;
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Opera Română : SEARA VIE- 

NEZĂ — ora 19,30; Teatrul de O 
peretă : SE MĂRITĂ FETELE — 
ora 19,30; Teatrul Național ,J. L. 
Cragiale- (Sala Comedia) ; DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — ora 
20; (Sala Studio) : A DOUA FATA 
A MEDALIEI — ora 20: Teatrul 
„Lucia S tu rd za Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 10; (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — ora

SE LUCREAZĂ 
PENTTRU- 1974 !

PERPETUUM 
MOBILE"

rișî: e

□e i-“
ce

Un dosar-

EUk KFAM D€— MAJGtETI

DU’A NUMAI CITEVA 
CEASURI

împrejurimile erau la acea 
oră. postii. E. Popescu s-a 
apropiat, pe furiș. de auto
turism : a reușit să deschi
dă uoa din portiere : apoi a 
încercat să dispară eu di
verse obiecte. Este observat 
de către un paznic, insă re
ușește să fugă. După numai

20; Teatrul de Comedie : CHER 
ANTOINE — ora 20; Teatrul Mic . 
TESTAMENTUL CUNELOl — ora 
19.30; Teatral „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : PETRU RAREȘ — ora 
10; ADIO CHARLIE — ora 19.30; 
(la Clubul Uzinelor Republica) : 
CONȘTUNTA — ora 16; (Sala Stu
dio) ; NOAPTEA NECHEMATĂ — 
ora 20; Teatrul Gtalești : CASA 
CARE A FUGIT PF UȘĂ — ora 10; 
Teatrul ..Țăndărică- (Sa’.a Victo
ria) : ILEANA SINZIANA — ora 
11- Teatrul „Ion Vasil eseu- : FII 
CUMINTE CRISTCFOR *- ora 
19.38; Teatrul „C. Tănase- (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19.30: Ansamblul Rao- 
sodia Română : GHIOCEI... MĂR
GĂRITARE — ora 19.»: Circul 
București : MOȘ GERILÂ — ora 
10: Teatrul „Ion Creangă- : CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI ALE A-
NULUI — ora 10: SNOAVE ȘI 
MĂȘTI
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PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9.05 Dans și muzică 
de pretutindeni. Folclor din U- 
niunea Sovietică. >,29 Prietenii lui

este o 
so-umen- 

avă —

unește 
pină

ii de 
in alte 

de succes in 
com- 

absol- 
— cu

citeva ceasuri, este depistat 
si prios de către organele 
de miliție. Isprava sa putea, 
•are. să aibă un alt dezno- 
dămint ? Cu siguranță

IN COMPARTIMENTUL 
ACCESORIILOR

nu !

zilele 
fron-

Scena s-a petrecut 
treewte. la punctul de 
tieră Siamora — Moravița. 
Cn prilejul obișnuitului con
trol. efectuat asupra trenu- 
lm accelerat 211. a fost gă
sit — ascuns intr-un com- 
pnrtmeat rezervat accesorii
lor tetaiee — tinârul Mihai 
Ciripesc». ît de ani. Deși a- 
vea o meserie. acesta nu 
mai lucra nicăieri de multă 
vreme. Se îndeletnicea, în 
schimb, eu comercializarea 

• fi specula de obiecte. Fuse
se condamnat pentru deține
re de valută străină la o a- 
muri pedeapsă, de la a 
cărei executare încerca să se 
rost ragă

LL A DEZMINȚIT...

De-abia fusese eliberat 
din penitenciar. Conform aș
teptărilor ar fi trebuit să 
aibă o comportare cinstită, 
să ducă un trai demn.

Din păcate Luca I.conte a 
dezmințit aceste speranțe 
chiar din primele zile ce au 
nrmat eliberării sale. A fost 
surprins, la puțină vreme 
după ee furase dintr-un ma
gazia obiecte in valoare de 
peste 1 de lei.

Așchiuță — emisiune pentru 
școlar,. 10.00 Curs de limba fran
ceză. Lecția a 35-a. 10,30 România 
in lume. 11.00 Telecinemateca pen
tru tineret : ..Draga mea Clemen
tine-. 12.30 Steaua polară. 12,55 Te
le mal. 17.30 Descliiderea emisiu
nii de după-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 33-a (reluare) 
18.00 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 18.15 Timp și ano
timp In agricultură. 18,45 Anuar 
economic 1972 (I). 19.20 1001 de
seri. 11.30 Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii. Raportul u- 
nei țări întregi. 20.00 România, țara 
mea — film documentar — pro
ducție a studioului „Alex. Sahia“. 
20.20 Mîndră floare a dorului — 
spectacol de clntece și jocuri 
populare. 20.55 Telecinemateca ; 
,.Fanfan la Tullpe". 22.30 „24 de 
ore-.
PROGRA.MUL H

ZS.ȘȘ O viată pentru o idee : 
Umberto Nobile (HI). Duelul cu 
Icebergurile. 20.30 Agenda. 20,40 
Portativ 12 — revista muzicii u- 
șoare- 21,35 Cărți ți idei. Retro
spectivă editorială 1972. 22.00 Ro
man foileton: „Elizabeth R“ (re
luare), episodul ,.O acțiune a An
gliei" (II).

— Pe nici unul, in mod spe
cial. datorită posibilității fiecă
ruia dintre noi de a <rinta la 
mai multe instrumente și, deci, 
de a realiza diferite formule 
orchestrale. Așa incit : muzică 
de dans, jazz, cafe-concert, pre
lucrări moderne ale unor pa
gini clasice (Chopin, Bach, 
Liszt) — in general muzică de 
largă accesibilitate. Dar iată 
componența formației : Ion 
Cristinoiu (baterie, vocal), Mi
hai Dumbravă (ghitarâ-bas, so
list vocal). Bebe Prisada (saxo
fon. flaut). Mihai Viziru (ghi- 
tară-solo, fagot, vocal), Marian 
Ionescu (pian, orgă, oboi), a- 
vindu-i drept colaboratori pe 
Peter Wertheimer (saxofon), 
Iuliu Merca (solist-vocal), Doru 
Danciu (baterie).

— Ce proiecte imediate a- 
veți ?

— Dorim să stabilim un con
tact nemijlocit cu publicul și, 
desigur, să ne „rodăm", con
certăm in prezent la barul 
„Athenâe Palace". Am înregis
trat deja citeva melodii la ra
dio, iar la T.V. sintem grupul 
permanent de . acompaniament 
la „Steaua fără nume". în pro
iect : un turneu peste hotare și 
un show T.V. de Revelion.

U. OCTAVIAN

CU APARATUL 
DE FILMAT TN UZINĂ

Filmul privind participarea ti
nerilor de la Uzinele de prelu
crare a maselor plastice din Iași

• ASEARA, SALA DI
NAMO din Capitală, in prima 
semifinală a competiției de box 
dotată cu „Cupa F.R.B.“ echipa 
Constructorul Galați a învins cu 
scorul de 16—6 pe Farul Con
stanța. La categoria „grea“ gă- 
lățeanul Vasile Lehăduș a dis
pus prin abandon în repriza a 
2-a de Ilie Dascălu. In ca
drul categoriei „muscă“. Aurel 
Mihai (Farul), a cîștigat la punc
te meciul cu Anton Cojan.

• Marți, la Cluj, au continu
at meciurile turneului de sală 
contînd pentru campionatul na
țional feminin de handbal. Re
zultate ; Voința Odorhei-Cons- 
tructorul Timișoara 10—10 
(4—3) ; Universitatea București- 
Progresul București 22—10 (12— 
7) ; Universitatea Timișoara- 
Rulmentul Brașov 24—13 (11—4).

• La Palatul sporturilor din 
Pekin, în prezența a 14 000 de 
spectatori, s-a desfășurat întîl- 
nirea prietenească de tenis de 
masă dintre selecționatele stu
dențești ale Japoniei și R. P. 
Chineze. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 7—2 la 
masculin și cu 8—1 la feminin.

CONCURSUL
PRONOSPORT

NR. 53
(din 31 decembrie 1972)

Cagliari — Napoli 
Fiorentina — Ternana 
Juventus — Atalanta 
Lanerossi — Roma

1, x
1
1
x, 2

Lazio — Bologna 
Milan — Torino
Palermo — Internazicnale 
Sampdoria — Verona

1
1
x, 2
1

Bari — Genoa 1, x. 2
Catania — Arezzo 1
Como — Catanzaro 1, x
Mantova — Foggia X

Reggina — Brescia X

Editată de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comu
nist lucrarea ..DIX EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR 
U.T.C. DIX INDUSTRIE" cine să ilustreze convingător ca
pacitatea colectivelor de utecifti de a dezvolta acțiuni șt ini
tiative proprii, specifice, in sprijinul producției, prin obiective 
economice educative concrete, dar mai ales să facă larg 
cunoscute experințe de valoare cu totul deosebită.

In această perspectivă, volumul reunește citeva dintre cele 
mai expresive acțiuni ale organizațiilor U.T.C. din industrie 
și construcții, marea lor majoritate lansate după Congresul al 
IX-lea al U.T.C. Cartea introduce, deci, în circuitul larg de 
interes, pentru intervenții politico-organizatorice la îndemina 
tuturor organelor și organizațiilor U.T.C., o seamă de forme 
și metode ce și-au verificat deplin eficacitatea practică, pro- 
punîndu-le spre studiu, preluare și generalizare în condițiile 
concrete ale fiecărui loc de muncă. Aceasta este cu atit mai 
util în prezent, în climatul în care colectivele de oameni ai 
muncii din întreaga economie a țării acționează sub deviza 
„Cincinalul înainte de termen". Fiecare idee valoroasă, fiecare 
acțiune de largă cuprindere și maximă eficiență trebuie 
transformată rapid într-o pîrghie capabilă să ridice la cote supe
rioare întreaga activitate productivă a tinerilor, să amplifice 
permanent contribuția fiecărei organizații U.T.C. la îndeplinirea 
exemplară a hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței 
Naționale a partidului, la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noastră.

Volumul reunește 17 acțiuni de amploare printre care: 
„Fiecare utecist — fruntaș în producție, model de comportare !“. 
„Milimetrii în instanță", „Colectiv model al onoarei și mîn- 
driei“, „Brigada de producție a tineretului", „Sprijin efectiv 
pregătirii tehnico-productive a elevilor", „Șantierul — oglinda 
muncii noastre", „Prietenii noului angajat". „Două zile pe 
lună cu scule economisite" etc. Martori la strădania organi
zațiilor U.T.C. de a găsi modalități specifice, forme și metode 
adecvate pentru dinamizarea participării tineretului în acti
vitatea productivă, pentru materializarea elanului, priceperii 
sale în rezultate cît mai bune, regăsim în toate aceste iniția
tive remarcabile dovezi ale investiției de gîndire creatoare, 
organizare și inventivitate. Împreună, într-un ansamblu ce 
invită imperativ la reflecție și acțiune neîntîrziătă, celor 17 
inițiative le este astfel conferit rolul de a spori efectul educa
ției prin muncă și pentru muncă, în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din fabrici, uzine și de pe șantiere.

Ia activitatea de producție a în
treprinderii și-a găsit pe bună 
dreptate locul’ între materialele 
conferinței U.T.C. De o mai 
justă apreciere la conferință 
s-au bucurat, pe această bază, 
inițiativele organizației U.T.C. 
(„schimbul tineretului", în spe
cial), preocupările acestora 
pentru determinarea și organi
zarea unei susținute mișcări de 
inovații și raționalizări.

Prezentarea cu ajutorul apa
ratului de filmat a perspective
lor de dezvoltare ale uzinei a 
contribuit pe de altă parte la o 
încadrare cît mai concretă a 
întregului program de activi
tăți al organizației U.T.C. în 
ansamblul preocupărilor uzinei.

I. C.

I. T.
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O veche tradiție științifică 
românească este continuată ! 
Un catalog al stelelor slab stră
lucitoare a fost 
tre specialiștii 
Astronomic din 
crarea cuprinde ......__  _
tru mii de stele existente în- 
tr-o zonă aflată de o parte și 

- ----- -—poziții
cerce-

realizat de că- 
Observatorului 

București. Lu- 
pozițiile a pa-

de alta a ecuatorului, 
calculate pe baza unor 
țări efectuate anterior. Elemen
tele furnizate de catalog con
tribuie la perfecționarea studi
ului mișcărilor din sistemul so
lar, a planetelor, sateliților na
turali și artificiali, precum și a 
navelor cosmice.

Rubrică realizată de
ANDREI BÂRSAN

RETROSPECTIVĂ
PALMA DE MALLORCA 1972

în cocheta stațiu
ne turistică spaniolă 
Palma de Mallorca, 
renumită mai ales 
prin numărul foarte 
mare de turiști care 
o vizitează în fieca
re an, a avut loc în 
luna noiembrie cel 
mai puternic turneu 
internațional de șah 
al anului în curs. 
Devenit tradițional, 
turneul de la Palma 
reunește de fiecare 
dată mulți mari ma
eștri internaționali, 
prilejuind mereu o 
luptă pasionantă pen
tru victorie, ceea ce 
a făcui ca acest con
curs să capete 
caracter 
și să fie 
unul din 
importante teste șa- 
histe ’ - "
an. 
dată, 
Palma s-a bucurat de 
o participare extrem 
de selectă, la el 
luînd parte nu mai 
puțin de 12 mari 
maeștri din 16 par
ticipant). restul fiind 
doi maeștri interna
ționali și doi maeș
tri spanioli. Ca în
totdeauna, rundele 
s-au desfășurat în 
saloanele hotelului 
Jaime I, gazdă tra
dițională a acestui 
turneu. Programul 
de joc a fost și el 
foarte comod, după 
fiecare trei runde, 
organizatorii rezer- 
vînd participanților 
o zi liberă. De alt-

un
tradițional 
considerat 
cele mai

ale fiecărui 
Și de această 

turneul de la

fel, in 
aceste 
amabilii 
spanioli 
excursii 
trăgătoare in împre
jurimile Palmei, sau 
în interiorul orașu
lui. Astfel, partici- 
panții au putut re
vedea locurile in 
care și-a petrecut o 
parte din viață ma
rele compozitor Cho
pin alături Georges 
Sand, la Valldemo- 
sa, au putut admira 
una din cele mai 
renumite stațiuni 
balneare spaniole A- 
renal, sau au putut 
cunoaște străvechea 
arhitectură spaniolă 
reprezentată strălu
cit de catedrala din 
Palma. Trebuie re
marcat de altfel că 
această stațiune pri
mitoare, în care 
noul construcțiilor 
arhitectonice moder
ne se, îmbină armo
nios cu străduțele 
vechi, unele chiar 
de tip medieval și 
cu clădiri care evo
că secolele trecute, 
a constituit pentru 
toți participanții la 
turneul de la Palma 
o gazdă model. Pro
babil datorită și a- 
cestui fapt, concursul 
a avut o desfășura
re pasionantă, fieca
re rundă aducînd o 
schimbare de lider 
și prilejuind nume
roase surprize 
greabile pentru 
-Iri. li șah care

mai bun fotbalist

fiecare din 
zile libere, 
organizatori 
au organizat 

foarte a-

bitorii de
a- 

iu-

Beckenbauer cel
european al

• „Balonul de aur", trofeul 
care se acordă anual celui mai 
bun fotbalist european, a fost 
atribuit în acest an, în urma 
tradiționalei anchete organizate 
de revista „France Football" cu 
noscutului fotbalist vest-ger- 
man Franz Beckenbauer (Ba
yern Miinchen), care a întrunit 
81 de puncte. Pe locurile doi și 
trei s-au clasat compatrioții săi 
Gerd Muller (Bayern Miinchen) 
și Gunther Netzer (Borusia 
Moenchengladbach) cu 79 punc-

au urmărit zi de zi, 
în număr mare acest 
turneu. în mod nor
mal, turneul avea 
doi favoriți, marii 
maeștri sovietici 
Korcinoi și Poluga- 
evski, dar după cum 
am spus, desfășura
rea ulterioară a e- 
venimentelor sahiste 
a încurcat în ’ mare 
măsură calculele spe
cialiștilor. Ajutat de 
puțină șansă de con
curs, Korcinoi a reu
șit în cele din urmă 
să se claseze la e- 
galitate pe primul 
loc împreună cu ma
rii maeștri Panno și 
Smeikal. Pe locul 4 
s-a clasat tînărul 
suedez Andersson, 
iar subsemnatul a 
ocupat locul 5 la e- 
galitate cu marii 
maeștri sovietici Po- 
lugaevski și Aver
bach. Desigur, avînd 
în vedere că pină în 

am 
de 

loc 
fi

sa- 
de- 

com-

penultima rundă 
avut șanse reale 
a ocupa primul 
rezultatul poate 
considerat doar 
tisfăcător... Dar, 
oarece, într-o 
panie atit de puter
nică, am reușit mai 
ales citeva partide 
interesante din punct 
de vedere estetic și 
tehnic, rezultatul 
turneului de la Pal
ma este, pentru 
mine, bun.

FLORIN 
GHEORGHIU

anului 1972
te fiecare. în continuare clasa
mentul arată astfel : 4. Johann 
Cruyff (Ajax Amsterdam) — 73 
puncte ; 5 fiet Keizer (Ajax 
Amsterdam) 13 puncte ; 6.
Deyna (Legia Varșovia) — 6 
puncte ; 7—10. Banks (Stoke), 
Hulshoff '
Lubaski . ___,
Bobby Moore (West Ham Uni
ted) cu cite 4 puncte. La an
cheta revistei franceze au par
ticipat comentatori de fotbal 
din 25 de țări.

(Ajax Amsterdam),' 
(Gornik Zabrze) și

salvarea.de
Nico.ae


Cu prilejul
aniversării Republicii

La Muzeul Revoluției, din 
Moscova, a avut loc inaugu
rarea expoziției de fotografii 
„Republica Socialistă Româ
nia", organizată de Ministerul 
Culturii al U.R.S.S., Muzeul 
de Istorie a Partidului Co
munist, a Mișcării Revoluțio
nare și Democratice din
România și Muzeul Central de 
Istorie a Revoluției din
U.R.S.S.

în fața unui numeros pu
blic a luat cuvîntul Ekaterina 
Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S., care, subliniind dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele 
comuniste și popoarele celor 
două țări, a evocat însemnăta
tea schimburilor de valori 
materiale și spirituale sovieto- 
române. Vorbitoarea a urat 
poporului român succese 
în construirea noii societăți, 
sub conducerea partidului său 
comunist.

Ambasadorul român la Mos
cova, Gheorghe Badrus, a 
evocat transformările revolu
ționare înfăptuite de poporul 
nostru, sub conducerea P.C.R., 
marile realizări ale României 
socialiste dobîndite în acest 
sfert de veac, de la procla
marea Republicii. El a evi
dențiat dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-sovieti- 
că, subliniind în context în
semnătatea deosebită a întîl- 
nirilor dintre tovarășii Xicolae

Ceaușescu și Leonid 
Brejnev.

Ilici

popu- 
inau-

O expoziție de artă 
Iară românească a fost 
gurată, la Galeriile municipa
le din Alger, în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a procla
mării Republicii.

în cadrul manifestărilor 
dedicate celei 
niversări a 
Republicii, la 
fost deschisă 
fotografii a I.R.R.C.S. 
sonalități ale 
culturii românești'. Expo
ziția se bucură de apreciere 
din partea publicului vizi
tator.

de-a 25-a a- 
proclamării 

Dortmund a 
expoziția de 

„Per- 
științei și

noi 
Cu 

vorbit 
ambasa-

în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, la 
Brazzaville a fost deschisă 
expoziția de fotografii „Ro
mânia in imagini — 
obiective economice'. 
acest prilej, au 
Gheorghe Stoian,
dorul român la Brazzavi
lle, și Vital Balla. președin
tele Asociației de prietenie 
între popoare din R. P. 
Congo. La 
participat 
conducerii 
golez al 
funcționari 
misiunilor 
numeros public.

inaugurare au 
reprezentanți ai 
Partidului Con- 
Muncii. înalți 
de stat șefi ai 

diplomarice, un

După dezastrul seismic
din Nicaragua

• Operațiunile de ajutorare • Nu s-a 
luat încă nici o hotărîre privind reconstruc
ția capitalei țării • Un avertisment tardiv.

Președintele Comitetului extraordinar însărcinat cu organizarea 
operațiunilor de ajutorare după dezastrul care a avut loc la 
Managua a declarat că, potrivit cifrelor furnizate de brigăzile ce 
ajutorare, pină în 
de cadavre și că 
mături.

prezent au 
alte 5 000

fost dezgropate si înhumate 2 000 
sau 6 000 se află încă sub dâri-

precizat căComisia medicală a 
toți răniții beneficiază de îngri
jirile necesare și că aproxima
tiv 200 de copii au fost evacuați 
în Guatemala. Aceeași comisie a 
arătat că, in momentul de față, 
pe lista priorităților se află dis
trugerea zonelor infectate din 
centrul orașului și executarea, 
în continuare, a dinamitării 
structurilor clădirilor foarte ava
riate, dar rămase încă în pi
cioare.

Luni seara, odată cu căderea 
nopții, orașul Managua a fost 
cuprins de un întuneric total. 
Singurele puncte care dispuneau 
de energie electrică, alimentată 
de un grup electrogen mobil, e- 
rau posturile de ajutor și centre
le medicale, precum și un post 
de comunicații improvizat.

țării, Managua, distrusă, după 
cum se știe, de puternicul cutre
mur care a avut loc simbătă — 
înainte de a-i consulta pe spe
cialiști, a declarat, in fața zia
riștilor. fostul președinte ai ță
rii, generalul Anas-asto Somoza. 
numit președinte al ConitetnM 
extraordinar însărcinat cu orga
nizarea operațiunilor de ajuto
rare.

• GUVERNUL nicaraguan nu 
va adopta nici o hotărîre in ce 
privește reconstruirea capitalei

• SIMBĂTĂ - .ua iz
bucnirii puternicului cutremur 
de pămint din Nicaragua, ziarul 
,.La Prensa". care apărea la Ma
nagua — capitala țării —. tipă
rea un articol prin care era lan
sat avertismentul cu privire La 
iminența pericolului unu; nou 
seism — a anunțat luni, la San 
Jose, vicepreședintele statului 
Costa Rica. Manuel Aguilar. care 
a efectuat o vizită in capitala 
sinistrată. El a precizat că arti
colul semnat de cercetătorul 

Carlos Santos urma să apară 
duminică.

Știrea care a permis lumii 
să afle despre dezastrul -care 
s-a abătut, sîmbăta trecută, 
asupra orașului Managua a 
fost transmisă de Enrique 
Carbani, un radioamator ni- 
caraguaian — relatează un 
corespondent special al agen
ției FRANCE PRESSE.

După ce a fost trezit de 
corespon- 
agricultor

seism, relatează 
dentul, Carbani, _ 
fi totodată radioamator, fi-a 
părăsit casa în plină noapte, 
îndreptindu-se spre Mana
gua. La bordul vechiului său 
camion, cu care pornise la 
drum, a luat fi echipamentul 
de radio. Ajuns în capitala 
țării, Carbani a transmis ime
diat ftirea despre catastrofă.

La Miami, în Florida, un 
alt cetățean nicaraguaian, A- 
drian Espinosa, care s-a tre
zit 
cu , .
receptorul în lipsă de altă în
deletnicire. In acel moment, 
el a auzit apelurile lansate 
de Carbani, după care a a- 
nunțat autoritățile și rețeaua 
internațională a radioamato
rilor.

pentru a bea un pahar 
lapte, a manipulat radio-

Numele micului stat 
latino-american pe teri
toriul căruia se află ca
nalul de legătură intre 
Atlantic și Pacific revine 
din ce in ce mai des in 
telegramele de presă. în 
cea mai mare măsură. •- 
ceasta atenție se dato
rează politicii guvernului 
Omar Torrijos urmărind 
reintrarea poporului pa
namez in drepturile sale 
suverane asupra propriu
lui teritoriu. Această po
litică vizează, după cum 
se știe, îndeosebi zona 
Canalului Panama, aflată 
sub ocupația și adminis
trația S.U.A. Cererile 
formulate de guvernul 
panamez privind renego- 
cierea tratatului ameri- 
cano-panamez din 1903 
s-au bucurat, pe plan in
tern, de un puternic spri
jin popular, constituind, 
potrivit aprecierii obser
vatorilor, principala bază

Convorbiri la Vientiane
• MARȚI, LA VIENTIANE a 

avut loc cea de-a 11-a întîlnire 
a delegațiilor forțelor patrioti
ce laoțiene și Administrației de 
la Vientiane' care participă la 
convorbirile privind reglemen
tarea pașnică a problemei lao
țiene.

• PREȘEDINTELE 'REPU
BLICII ARABE EGIPT, Anwar 
Sadat, a prezidat, marți, o reu
niune a Consiliului SejȚirității 
Naționale, în cadrul careia au 
fost discutate unele probleme 
privind „definirea strategiei na
țiunii în etapa actuală și" pe ur
mătoarele luni" — informează 
agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL. reluînd o tele
gramă difuzată de agenția 
M.E.N.

• SUB CONDUCEREA PRE
ȘEDINTELUI HAFEZ ASSAD, 
la Damasc a avut loc, marți, 
prima reuniune a noului guvern 
sirian. în cursul reuniunii, rele
vă agenția France Presse, șeful 
statului sirian a dat o serie de 
directive privind „măsurile care

de peste hotare
Primul ministru Kakuei 

Tanaka, a primit marți pe 
Iosif Gheorghiu, ambasador 
sxtraordinar și plenipoten
țiar al1 României, în legătură 
eu apropiata încheiere a 
misiunii sale în Japonia. în 
cursul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, s-a expri
mat satisfacția pentru evo
luția pozitivă continuă a re
lațiilor dintre cele două țări 
șl dorința ca acestea 
lărgite și diversificate 
teresul reciproc al 
două țări și popoare.

Primul ministru a transmis 
cu acest prilej salutul său și 
cele mai bune urări de sănă
tate pentru președintele Con
siliului de Stat, Nicoîae 
Ceaușescu, și pentru pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

să fie 
în in- 
celor

Aspect de la uzina textilă Sariweun (R.P.D. Coreeană). Colectivul acestei uzine desfă
șoară o largă acțiune de inovații in producție.

O nouă reuniune
inter - yemenită

Comista militară jnteryemeni- 
tă s-a întrunit, luni, in localita
tea Moukayras Republica De
mocratică Populară a Yemenu
lui), în prezenta membrilor Co
mitetului militar arab, ..pentru 
a examina clauza acordului în
cheiat la Cairo între cele două 
părți privind retragerea recipro
că a forțelor militare și redes
chiderea frontiere’. în sectorul 
Ba:da-Moukavras“ — a anunțat 
postul de radio Sanaa, reluat de 
agenția FRANCE PRESSE.

La această reuniune au luat 
parte Abdallah Al Rahi. adjunc
tul șefului Statului Major al ar
matei ncrd-yeroenrie și repre
zentant personal al președintdui 
Abdel Rahman Al Iriani, și

Abdal Ahal Khamiri. ministrul 
sud-yemenit al informațiilor și 
reprezentant personal al pre
ședintelui Salem Robaya Ah.

• ADUNAREA NAȚIONALĂ 
A KUWEITULUI a aproba:, 
marți, acordul privind crearea 
unei companii arabe de tancuri 
petroliere — anunță azer.țiî 
France Presse.

• ..BOGĂȚIILE CARE 
APARȚINEAU ALTADATA 
UNOR GRUPURI PRIVILE
GIATE sint acum bunuri ale 
întregului popor — a spus, 
intr-o declarație făcută in 
orașul Ica. președintele Re
publicii Peru. Juan Velasco 
Alvarado, relevind politica 
de valorificare în interesul 
național a resurselor natu
rale ale țârii. Statul contro
lează in mod nemijlocit — a 
subliniat el — producția 
principalelor mine din țară 
și deține monopc Iul asupra 
prelucrării s: comercializări: 
bogățiilor minerale.

Criza politică
din Belgia

NOI BOMBARDAMENTE
ASUPRA R.D. VIETNAM

Agenția V.N.A. relatează că 
Prezidiul C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam a dat publi
cității o declarație în care con
damnă noul pas de escaladare 
de către S.U.A. a războiului 
împotriva R D. Vietnam. Pre
zidiul C.C. al Frontului Patriei 
cere S.U.A. să pună capăt răz- , 
boiului de agresiune, bombar
damentelor, blocadei șl tuturor 
celorlalte acte îndreptate împo
triva Vietnamului 'de nord.

Marți la prînz, aviația ameri
cană a efectuat un nou raid de 
bombardament asupra periferiei

capitalei R. D. Vietnam, Hanoi 
— relatează corespondenții de 
presă din Hanoi. La Saigon, co
mandamentul militar american 
a anunțat reluarea, marți la 
prînz. după o întrerupere de 36 
de ore-, a misiunilor de bombar
dament asupra teritoriului Viet
namului de nord.

In intervalul 18—24 decem
brie, au fost doborîte 53 de a- 
vioane ale S.U.A. care efectuau 
raiduri asupra R. D, Vietnam — 
s-a anunțat la Hanoi. în cele 
șapte zile, au fost, de asemenea, 
avariate opt nave militare ame
ricane.

pjuwramw
Măsuri „anti-IRA^ '

Declarațiaa

președintelui 
Pakistanului

să
a eu r

a «nccesulwi tui TarrijM 
la recentei» alegeri ge
nerale.

Sub impresia demiuntă 
a politicii externe a re
versului Tnrrijnc aa tre
cut in 
proape 
măsuri 
cestuia 
tieii interne, 
economie, apreciate drept 
o reorienlare substanțială 
la nivelul societății pa
nameze. La venirea ia 

a președintelui 
Panama oferea 

unui stat eu • 
economică Pre- 

I agrară. Indus-

plan sernad și a- 
neebservate anele 
și initiative ale a- 
in domeniul poli

ties in

putere i
Torrijos. 
imaginea 
structură 
dominant 
tria se reducea la citeva 
unități din ramura ali
mentară. a materialelor 
de construcții (preponde
rent ciment) și a prelu
crării petrolului impor
tat. Veniturile statului se 
realizau in principal din 
Uxele, cu totul nepropor-

trebuie luate pentru a face față 
exigențelor etapei actuale'.

• HARRY TRUMAN, fost 
președinte al S.U.A.. a încetat 
din viață la 26 decembrie, la 
un spital din Kansas City. Har
ry Truman, care a deținut func
ția executivă supremă in S.U.A. 
in perioada 194a—1953, era in 
vîrstă de 88 de ani.

Proiect de 
industrializare în Zair

• LL'IND CUVINTUL la un 
miting popular care a avut loc, 
luni, în orașul Kisangani, din 

, estul țării, președintele Republi
cii Zair, Mobutu Șese Seko. a a- 
nunțat că guvernul său a început 
examinarea unor planuri pentru 
industrializarea cursului supe
rior al fluviului Zair. El a men
ționat că guvernul intenționează 
realizarea unor proiecte privind 
construirea de baraje în aceste 
regiuni, în vederea producerii de 
energie electrică.

a

• Reuniune a liderilor partidelor tradițio
nale • O rundă de tratative.
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ai nnarvr fracțrcrj- 
Lc Guvernul se
sa textului pro-
pus. iar toeiisia respectivă va 
I—e^ ereotoaL să-l îmbunătă
țească în continuare va fi res
pectată pr-*edura parlamenta
ra normală*.

Ir. sfîrșit. Leburton a men
ționat că. in -adrul primei re
uniuni a tratativelor, prevăzute 
să înceapă miercuri, va propu
ne o schiță de program guver
namental.

cepat eu împroprietărirea 
țăranilor săraci și a mun
citorilor agricoli, cărora 
comisiile de reformă a- 
grară le-au acordat pă- 
minturile — expropriate 
prin despăgubire — pe 
care lucrau. Acolo unde 
există condiții, cu spriji
nul creditelor acordate de 
aceste comisii. țăranii 
sint ajutați să întemeieze 
așezări cooperatiste, care 
iși desemnează un pre
ședinte și un vicepreșe
dinte. un trezorier și un 
secretar. Prin comasarea 
intr-o asemenea comuni
tate a unor oameni lip
siți de mijloace de pro
ducție și adesea și de lo
cuințe. se creează condi
ții pentru o viață econo
mică și socială mai orga
nizată in domeniul rural, 
pentru creșterea și diver
sificarea producției agri
cole. In primii ani pă- 
mintul aparține comisiilor

pentru reforma 
fiind transferat 
tivei țărănești din mo
mentul in care bazele u- 
nei bune funcționări a 
acesteia sint asigurate. 
Rezultatele sint încura
jatoare, in multe din a- 
ceste așezări coopera
tiste țărănești producția 
creseind in scurt timp de 
î—3 ori. Și. deși pinâ in 
prezent abia puțin peste 
10 la sută din totalul fa
miliilor panameze din 
mediul rural sint cu
prinse in acest sistem de 
așezări cooperatiste, iar 
sprijinul financiar din 
partea guvernului este 
încă limitat. FINANCIAL 
TIMES nu are rețineri in 
a constata că țăranii dau 
dovadă de un deosebit in
teres față de ideea coope
rativelor.

agrară. 
coopera-

BAZIL ȘTEFAN

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „Al Sabafa*. mi
nistrul sudanez al afacerilor 
externe, Mansour Khaled, a a- 
nunțat că Marea Britanie a ac
ceptat să finanțeze, in mare

Guvernul japonez a hotă- 
rit să încheie pină la data de 
15 ianuarie elaborarea pro
iectului de buget al țării pe 
exercițiul financiar 1973. 
Documentul urmează să fie 
prezentat spre aprobarea 
Dietei, la 26 ianuarie. După 
cum a informat ministrul fi
nanțelor, Kiichi Aichi, gu
vernul . va propune noi mă
suri. de liberalizare a impor
turilor, între care înlătura
rea restricțiilor pentru o 
treime din cele 33 produse 
afectate de astfel de limi
tări, conform recomandă
rilor Organizației pentru 
cooperare economică și dez
voltare (O.E.C.D.).

combustibil mai bogat decît 'A 
cilindrul propriu-zis. Explozia 
din acest cilindru auxiliar se 
transmite în cilindrul mare, 
ceea ce face ca, aici, combustia 
să fie mai completă și, în felul 
acesta, să se reducă cantitatea 
de gaze poluante.

O PRESTIGIOASA EDITURA 
„AGUILAR", din Madrid, a 
editat in colecția „Teatru con
temporan", un volum cuprinzind 
cîteva piese de teatru româ
nești.

Aerotrenul viitorului

parte, lucrările pentru construi
rea unei conducte între portul 
Sudan, de pe țărmul Mării Ro
șii, și capitala țării, Khartum. 
La realizarea acestui proiect va 
participa și Kuweitul.

• FIRMA JAPONEZA „HON- . 
DA" a pus la punct un motoRi"* 
de automobil care este mai "pu
țin poluant decît cele folosite 
în prezent. Diferența față de 
motorul clasic cu combustie in
ternă constă în amenajarea, în 
jurul bujiei, a unei camere de 
combustie de dimensiuni redu
se, în care arde un amestec de

Mai multe elemente semnalate la
Beltașt si Londra conduc la concluzia_ ____
autoritățile irlandeze ciz si cele britanice si-au 
înăsprit considerabil atitudinea față de LR.A.
Armata republicană irlandeză) — organizație 

militară ale cărei acte teroriste au provocat 
moartea a de persoane in ultimii trei ani. 
Măsuri drastice tint îndreptate mai ales împo
triva aripii extremiste a I.R.A. denumită „pro
vizorie- — aripă care îsi asumă, de altfel, res- 
Ponsabilitatea pentru comiterea atentatelor eu 
bombe. Ramura politică a I.R.A., numită „Sinn 
Feiir- este de fapt partid politic autorizat in 
Republica Irlanda dar urmărirea unuia din
tre liderii ei dovedește că guvernul de la Du
blin nu mai pare dispus să accepte distincția 
diotre I-R.A. si „Smn Fein". Puțin a lipsit ca 
Dai id (TCoaneL vicepreședinte al „Sinn Fein', 
•ă fie arestat de polilia irlandeză. Ceilalți con
ducători ai acestui partid se simt acum ame
nințați la rmdul lor.

Ia vederea intensificării luptei împotriva ac
telor teroriste se tinde spre blocarea activității 
I-R-A. si -SiBi Fein- prin diferite mijloace. 
Parlamentul irlandez a votat la 3 decembrie o 
lege anli-I.R-A. care permite arestarea, incul
parea si condamnarea tuturor persoanelor care 
aparțin unei organizații ilegale. Pe de altă 
►arte, guvernul britanic a desemnat o comisie 
de ezperti care, intr-un raport publicat zilele 
trecute, preconizează o profundă reformă a 
svsMnnloi juridic in Irlanda de Nord. in 
«copoi vtirp»r . actelor teroriste. Aceste suges
tii vor 6 «dai» in proiectele de lege supuse 
W estm: aștern lai.

Observatorii politici apreciază că politia 
armata irlandeză caută să lichideze „bazele" 
I.R A. in colaborare eu armata britanică. Pen
tru prima dată, părțile respective au schimbat 
intre ele liste cu numele liderilor I.R.A. și a

Dublin, 
că atit * *^7

suporterilor acestora (pe o astfel de listă figu
rează 1 700 de nume). Un vechi penitenciar de 
la Arbor Hill lingă Dublin a fost golit și potri- 

este preggjjt să-șj 
~ străzile

London- 
............... ... . — __ .-____ tancu

rilor, încearcă să-i identifice pe membrii I.R.A. 
după dosarele cu fotografii pe care le dețin. 
Perchezițiile la anumite adrese se succed des, 
ori de cite ori benzile de magnetofon înregis
trează voci ale unor străini de casă.

In afara acțiunilor polițienești tot mai dras
tice. s-a dezvoltat o mișcare anti-I.R.A. chiar 
în rîndurile opiniei publice irlandeze și nord- 
irlandeze. Membrii I.R.A. au tot mai puține 
adăposturi și ultimele lor gazde par mai de,- 
grabâ afaceriști care le cer „chirii" (prețul a 
crescut de la 5 la 12 dolari pe săptămînă); ar. 
mele și exnlozibilul nu le mai sint ascunse de 
simpatizanți și trebuie să le îngroape pe cimp; 
din ce in ce mai mulți irlandezi colaborează vo
luntar cu
I.R.A.

vit revistei NEWSWEEK 
primească pușcăriașii „speciali", 
orașelor nord-irlandeze, Belfast _. 
derry, polițiști britanici, la adăpostul

Pe
Și

poliția pentru depistarea membrilor

D. T.

Supraviețuire - miracol
Supraviețuirea sur

prinzătoare a ce
lor 16 urugua- 
yerti, care, timp de 
70 de zile, au reușit 
să se mențină in 
viață in Anzti Cor- 
dilieri, este inex
plicabilă din punct 
de vedere ftiințific, 
a afirmat, luni, u- 
nul dintre medicii 
chilieni care acordă 
îngrijirile necesare 
acestor supravie
țuitori.

Reamintim că a- 
vionul, care trans
porta o echipă de 
rugbi uruguayană, 

s-a prăbuțit la 13 
octombrie în Anzi; 
de 
16 
fi* 
de 
medicamente, 
gura lor „hrană" 
fiind o infuzie pre
parată dintr-o plan
tă numită „Iarba 
asinului", precum fi 
citeva bucăți

supraviețuitori,
Eduardo A-

Misiunea Skylab

Zn această 
oameni au 
să învingă 
alimente fi

dată 
ren

ii psa 
de 

sin-

a de- 
această 
victo-

brînză fi ciocolată. 
Primul medic care 
i-a examinat pe cei 
16
dr.
rriagada, 
clarat că 
incredibilă 
rie a ființei umane,
fără precedent în 
istoria aviaței, nu 
poate fi explicată 
pe baza 
actuale ale 
ței ji 
cinii.

datelor 
știin- 

medi-

De patru sâptămini, 500 de copii intre 3 ți 6 ani au fost 
folosiți intr-un experiment al teatrului din Hessa de către re
gizorul Nikolaus Sulzberger care pune in scenă opera 
„Freischiitz* de Weber. Copiilor le-au fost puse la dispoziție 
pensule și culori, ei urmind să-și exprime „viziunea scenogra
fică" asupra operei. Ceea ce, după cum se poate vedea, nu 
li se pare un lucru deosebit de greu.

• SPECIALIȘTII FRANCEZI 
sînt preocupați de construirea 
unui nou tip de aerotren în 
căre motorul cu elice va fi în
locuit cu un turboreactor pre
văzut cu dispozitive de reduce
re a zgomotului și de mărire 
a forței de tracțiune Primele 
încercări vor avea loc în primă
vara anului viitor și se speră 
ca noul prototip să circule cu 
aproape 400 de kilometri pe 
oră.

Abia a luat sfîrșit cea 
de-a șasea și ultima misiu
ne pe Lună a echipajelor 
spațiale americane din pro
gramul ,,Apollo" și specialiș
tii Centrului de cercetări 
spațiale de la Houston iși 
îndreaptă atenția spre pri
mul dintre programele spa
țiale ce vor urma. Este vor
ba de proiectul „Skylab" — 
„Laboratorul orbital" — des
tinat explorării mediului te
restru incepind de la 30 a- 
prilie 1973. La această dată 
va fi plasată pe o orbită te
restră nava în care vor fi 
efectuate cercetările iar e- 
chipajul format din trei 
cosmonauți — „veteranul" 
Charles Conrad, Joseph Ker
win, și Paul Wietz — urmind 
să fie lansat a doua zi. După 
cuplarea navelor, astronauții 
vor rămine la bordul labora
torului 28 de zile. Scopul 
principal al misiunii este a- 
cela de a culege informații 
despre ecologia și geografia 
terestră, despre resursele 
globului, efectele soarelui a- 
supra omului, ca și despre 
comportarea organismului u- 
nian în condiții de imponde
rabilitate prelungită. Sint 
prevăzute 50 de experiențe, 
dinție. care 19 sînt de ordin 
biologic. In acest scop nava 
„Skylab" este înzestrată cu 
un laborator al cărui volum 
locuibil este de 364 m.c. adi
că de 50 ori mai mare decît 
laboratoarele de pe ,,Apollo".

Astronauții vor dispune de 
cabine separate si de o baie 
ca și de 913 kg, hrană. La 
bordul navei se vor găsi si 
13 000 de obiecte diferite, în 
greutate de 5 tone.

AI doilea echipaj va fi lan
sat Ja 25 iulie pentru o peri
oadă dublă de cercetări. A 
treia fază a programului 
„Skylab" va începe la 29 oc
tombrie și va dura tot 56 de 
zile, Astronauții ce vor par
ticipa Ia cele 3 misiuni 
„Skylab" au început de cîte
va luni antrenamentele.

TRANS AM AZONICUL“ nr. 2
O nouă cale de acces, de tip 

„Transamazonian' care va face 
legătura — pe o lungime de circa 
5 000 km — intre țărmul atlantic 
și granița peruană a Braziliei, 
urmează să fie construită în vii
torul apropiat. Ea va dubla ce
lebrul „Transamazonic", actual
mente în curs de construcție la 
sud de fluviul Amazon.

Noua axă, botezată „Perime
trul Nord", va. urma îndeaproape 
linia Ecuatorului. Potrivit afir
mațiilor specialiștilor, ea va a- 
vea o deosebită importanță stra
tegică și economică, deoarece,

ulterior, va fi legată la rețelele relevă că prețul minim pentru 
rutiere peruane,. columbiene și construirea unui kilometru va fi 
venezuelane. de căi puțin 23 000 dolari.

Cotidianul „O GLOBO", din 
Rio de Janeiro, a publicat recent 
un studiu asupra acestui proiect, 
bazindu-se pe o serie de docu
mente guvernamentale. După 
cum afirmă ziarul, noul proiect 
este mult mai ambițios decît 
construcția actuală a „Transa- 
mazonicului", întrucît prevede 
străpungerea pădurii amazoniene 
pe o lungime de 4 600 km, față 
de numai 2 075 km în actuala 
construcție. Estimațiile inițiale

Viitoarea șosea va traversa 
regiuni in mare parte necunos
cute, multe fiind chiar în între
gime nelocuite, ceea ce ridică 
enorme probleme în ce privește 
mina de lucru. Un alt obstacol 
greu de surmontat de către con
structori este cel al umidității re
giunii (In anumite sectoare sînt 
înregistrate, mai ales în sezonul 
ploios, precipitații de mai mult 
de 20 metri cubi pe metru pă
trat).
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