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Mesajul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

adresat partîcipanțîlor la
adunarea populară de la Lutița
Dra«i tovar&ți,

GRABNICA A CULESULUI Șl SEMĂNATULUI

Doresc să vă adresez dumneavoastră, pariicî- 
panților la adunarea populară de la Lutița, un 
călduros salut din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de Stat, a guvernului 
și a mea personal.

La această adunare se aniversează un eveni
ment important din șirul marilor acțiuni revolu
ționare desfășurate în anuj 1848 în cele trei țări 
românești. Adunarea de la Lutița se înscrie în 
lupta generală a oamenilor muncii din Moldova, 
Muntenia și Ardeal, a militanților sociali de la 
jumătatea secolului trecut, pentru răsturnarea 
orînduirii feudale, împotriva dominației străine 
“I poporului de către marile imperii

parte a Europei, pentru cucerirea 
democratice, sociale și naționale,

țării. Pe baza politicii de egalitate de 
drepturi a tuturor celor ce muncesc, se

Forțele

s-au concentrat
ARAD

1

OtJUMJELE
BUZĂU

Șl BACĂU

DEPOZITAREA RECOETEI
NU-I DOAR 0 PROBLEMĂ

în zona de deal
DE SPAȚIU

„Se gice totdeauna, sau mai 
totdeauna, că graba strică trea
ba. Și, așa cum se zice, se în- 
tîmplă ; cînd este vorba de o 
„traducere" a grabei prin ne- 
chibzuință, pripeală, și, mai a- 
les, cînd la mijloc se află lipsa 
de efort a celui ce gonește cu 
orice preț după ținte devenite 
himere. Aș vrea să spun, să 
susțin, că nu întotdeauna graba 
strică treaba: dimpotrivă.

Iată, să luăm în discuție ca
zul nostru, activitatea de cam
panie în cooperativa noastră a- 
gricolă. Altfel se pun lucrurile. 
Avem un volum mare de mun
că 
azi sau ieri: se 
moment ce se știa, 
măsuri ca totul să 
bune condițiuni. 
mult timp în urmă, 
tuire, oamenii noștri și-au re
amintit proverbul și s-au hotă- 
rît să nu-i slujească drept măr
turie. De aceea, actuala campa
nie a debutat printr-o organi
zare perfectă. printr-o judici
oasă dispecerare a forțelor. în 
acest fel, proverbiala „grabă14 a 
devenit „ritm", „impuls", „vo
ință", concentrare de efort, pen
tru ca totul să se facă mai bine, 
mai repede, să ne încadrăm a- 
dică în ceea ce specialiștii nu-

și n-am constatat aceasta 
știa. Și din 
s-au luat și 
decurgă în 
Atunci, cu 

la o constă-

mese „timp optim". Și cred că 
pînă la această oră, în compe
tiția cu timpul, izbînda este de 
partea oamenilor".

Cuvintele de mai sus, consem
nate în ghilimelele exactității, 
aparțin tînărului Traian Gros, 
locțiitor al secretarului comite
tului de partid din comuna 
Macea, județul Arad. Ele vin 
să ateste o stare de spirit ce 
domnește acum printre coope
ratorii acestei comune, înso
țită, evident, de fapte de mun
că pe măsură, elocvente. Intr-a
devăr, se anunța grea și bogată 
în rod toamna. Numai porumbul, 
la Macea, se întindea pe o su
prafață de 1125 hectare. Zicem 
se întindea, pentru că, la ora de 
față, el abia dacă se mai află 
„în picioare" pe cîteva sute de 
hectare, care și ele scad cu fie
care zi, cu fiecare ceas de lu
mină.

Graba, efortul amplificat a- 
dică, apropie tot mai mult de 
timpul trecut lucrările prezen
tului. Astfel, în rubricile situa
ției operative, sfecla — 230 hec
tare — este consemnată la ca-

Am efectuat zilele acestea un 
raid anchetă în județele Buzău 
și Bacău pentru a constata la 
fața locului cum a fost rezolva
tă problema depozitării recoltei 
de toamnă. O primă constatare : 
în ambele județe spațiile de 
depozitare noi au fost proiecta
te în funcție de cifrele prevăzu
te a se realiza în următorii ani 
de unde concluzia că anul aces
ta, din punctul de vedere al 
spațiilor, totul a fost rezolvat. 
Din discuția purtată cu directo
rul general al direcției agricole 
județene Buzău aflăm de exis
tența unor instrucțiuni ferme în 
ce privește folosirea integrală a 
forțelor și mijloacelor de trans
port necesare, evitarea oricăror 
întîrzieri, respectarea coeficien
tului de umiditate, instrucțiuni 
prelucrate la nivelul fiecărei u- 
nități agricole.

La cooperativa din Smeeni, 
spațiile de depozitare „descriu11 
fidel curba veniturilor : de la 
pătulele din șipci ridicate acum 
zece sau cinci ani s-a trecut la 
magazii din cărămidă, capacita
tea de depozitare fiind în pre
zent de peste 4 000 tone. Cit pri
vește depozitarea : în pătule au 
intrat doar două sute tone de

porumb — nu s-a încheiat pe
rioada de coacere. în schimb, a 
fost însilozată întreaga cantitate 
de furaje : 1 200 tone fîn-lucer- 
nă, 2 000 tone porumb-siloz, 1 000 
tone paie grîu și leguminoase, 
peste 6 000 tone borhot de sfe
clă.

La C.A.P. Pogoanele, pătulele 
au fost reparate din vară, s-a 
„compus" o operativă privind 
forța de muncă și mijloacele de 
transport, . " “
oră de oră de 
conducere.

Situația este 
guriu.

Deocamdată, __ , _   r _
zitat primele zeci de tone de 
porumb — fiind zonă de deal, 
culesul a început mai tîrziu. S-a 
mai depozitat întreaga cantitate 
de cartofi-sămînță.

Nu în aceiași „termeni" pu
tem vorbi despre C.A.P. Cîn- 
dești. Dacă porumbul este de
pozitat cum trebuie în pătule 
mai vechi sau într-o magazie 
recent construită, conducerea 
cooperativei a lăsat în bătaia 
soarelui și vînturilor 6 tone de 
mere care s-au depreciat total 
(două tone au și luat „drumul" 
sectorului zootehnic). Tot

operativă urmărită 
către consiliul de
aceeași și la Un-

justificare, în curtea C.A.P.-ului 
se aflau de trei zile zece tone 
de cartofi de sămînță. „De să- 
mînță", vorba vine !, cartofii li
vrați de către depozitul din La- 
zarea — Miercurea Ciuc, sînt 
buni pentru orice altceva. în 
ziua în care am fost la Cîndești 
președintele cooperativei, Nicu- 
lescu Gruia, tocmai reușise »să 
adune ceva oameni pentru a re- 
sorta întreaga cantitate. Cu mai 
multă chibzuință — trimiterea 
unui delegat la recepție — con
tul cooperativei nu ar mai fi 
înregistrat pierderi de citeva 
zeci de mii de lei.

Deci nu numai de spațiu este 
vorba ci și de modul cum sînt 
depozitate produsele. Cum se 
vede, orice neglijență costă. Și 
este cu atît mai de neînțeles o 
asemenea intîmplare cu cît și 
aici funcționează, ca peste tot, 
aceleași instrucțiuni ferme.

La Comitetul județean Bacău 
al U.T.C. sîntem invitați să mer
gem în oricare din C.A.P.-urile

NICOLAE ADAM

și asupririi 
din această 
de libertăți 
pentru o viață mai bună.

Marile lupte și fră-mîntări sociale de la 1848
— din care face parte și adunarea secuilor de la 
Lutița — au demonstrat unitatea de voință și 
aspirații a întregului nostru popor, divizat vre
melnic în trei state diferite, comunitatea de 
idealuri a maselor populare ce trăiau pe a- 
oeste meleaguri, indiferent de naționalitate, 
lupta comună a românilor, maghiarilor, germa
nilor, secuilor, pentru libertate, dreptate socială 
și independență națională.

Sărbătorim — în cadrul manifestărilor din 
anul acesta, prilejuite de aniversarea eveni
mentelor de la 1848 — împlinirea a 125 de ani 
de la adunarea de la Lutița, în condițiile în care 
întregul nostru popor, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, își concentrează, eu elan 
și abnegație, întreaga energie pentru înfăptuirea 
mărețului program de înflorire multilaterală a 
patriei elaborat de Congresul ol X-lea și Con
ferința Națională, pentru accelerarea dezvoltă
rii economico-sociale a României socialiste. Toți 
oamenii muncii din patria noastră — români, 
maghiari, germani, secui și de alte naționalități
— muncesc umăr la umăr, intr-o strînsă frăție 
și unitate, pentru dezvoltarea avuției naționale, 
pentru crearea unei civilizații superioare pe pă
mîntul României. Corespunzător politicii mar- 
xist-lenlniste a partidului șl statului nostru, for
țele dp producție se dezvoltă armonios pe întregul 
teritoriu al țării, se ridică la viață social-econo- 
mică înfloritoare regiunile odinioară rămase în 
urmă, asigurîndu-se întregii populații, fără deose
bire de naționalitate, posibilitatea de a beneficia 
în mod egal de roadele construcției socialiste, de 
a participa activ la întreaga viață socială, la con-

ducerea 
plină în 
creează condiții tot mai propice pentru înflorirea 
și afirmarea multilaterală, în cîmpul vieții soci
ale, a tuturor cetățenilor de orice naționalitate 
ai patriei noastre, liberi și stăpîni pe desti
nele lor.

Aniversăm evenimentele de la 1848 în condi
țiile în care întregul popor înfăptuiește cu succes 
politica externă a partidului și statului de pro
movare largă și multilaterală a colaborării cu 
toate țările socialiste, cu popoarele ce se ridică 
pentru scuturarea jugului asupririi coloniale, cu 
țările care și-au cucerit independența națională 
și se dezvoltă de sine stătător, cu toate statele 
și popoarele lumii, indiferent de orînduirea 
socială, contribuind activ la procesul destinderii 
internaționale. Ia întărirea păcii și securității. 
Oamenii muncii din patria noastră, fără deose
bire de naționalitate, acționează pentru promo
varea în lume a unor principii noi, de egalitate 
și respect mutual între națiuni, de neamestec în 
treburile interne și respectare a dreptului fie
cărui popor de a-șl hotărî singur destinele, de 
cooperare rodnică între toate popoarele.

Evocînd evenimentele glorioase de acum 125 
de ani, lupta maselor populare pentru libertate, 
progres și civilizație, facem totul pentru a 
merge neabătut înainte pe drumul măreț arătat 
de partid, dînd viață celor mai fnalte idealuri 
la care au aspirat vreodată mințile luminate ale 
poporului, la care au năzuit 
lelor masele largi populare.

Epoca pe care o trăim va 
oca mai glorioasă pagină din 
lui nostru care, sub conducerea partidului, edi
fică pe pămîntul României societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, creează premisele pentru 
trecerea în viitor spre cea mai înaintată orîndu- 
ire cunoscută de istoria umanității — orînduirea 
comunistă. Acesta este țelul suprem căruia toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționalitate din 
patria noastră, îi consacră tot ce au mai bun, 
convinși că astfel slujesc propriilor lor interese 
vitale, înfăptuiesc aspirațiile lor cele mai arză
toare de bunăstare și fericire.

Cu prilejul acestei manifestări sărbătorești, do
resc să urez tuturor partîcipanțîlor la adunarea 
de la Lutița succese tot mai mari în activitatea 
viitoare, în munca și lupta pentru progres și pro
pășirea României socialiste, multă sănătate și fe
ricire I

de-a lungul seco-

intra in istorie ca 
existența poporu-

ION ANDREIȚA

(Continuat» In pag. a ll-a)
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Cum pregătim 
producția

anului viitor?
CINCINALUL ÎNAINTE

DE TERMEN

La ora la care am nășit pe 
poara întreprinderii „Metaloteh- 
nica“ din Tg. Mureș, odată cu 
noi a intrat și un grup masiv 
de tineri.

— Astăzi 
dintre ei -
de angajare, de mîine ne 
număra printre muncitorii 
ficați ai fabricii.

— Băieții și fetele . pe 
întilnit — va Că—

INDUSTRIA JUDEȚULUI COVASNA A 
ÎNDEPLINIT SARCINITL PLANULUI ANUAL

LA PRODUCȚIA MARTĂ Șl EXPORT
Telegrama adresată

Comitetului Central al partidului,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Lucrătorii din industria jude
țului Covasna au îndeplinit, la 
20 octombrie 1973, sarcinile pla
nului pe primii trei ani ai cin
cinalului actual, la producția 
marfă industrială și la export — 
ambele relații. Mărfuri ca mo
bilă, cherestea, țesături de bum
bac, confecții și alte produse 
în valoare de aproape 400 mi
lioane de lei, realizate peste sar
cinile de plan, pînă în prezent, 
sint expresia modului cu care 
oamenii muncii din județ apli
că in practică chpmarea condu
cerii superioare a partidului 
nostru — de a realiza cincina
lul în patru ani și jumătate.

Cu acest prilej, Comitetul ju
dețean Covasna al P.C.R. a a- 
dresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

Prețioasele indicații cuprinse 
în scrisoarea pe care ați adre
sat-o primilor secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
precum și cele date cu ocazia 
vizitelor de lucru pe care le-ați 
întreprins în județele Galați, 
Brăila, Mureș, Buzău, Prahova, 
au mobilizat puternic organiza
ția județeană de partid pentru 
n mai bună organizare a pro
ducției și a muncii, pentru valo
rificarea superioară a rezervelor 
interne, astfel incit la finele a- 
nului 1973 sporul producției in
dustriale să ajungă Ia 433 mili
oane Iei, pregătindu-se în a- 
celașî timp condițiile necesare 
îndeplinirii și depășirii sarcini
lor ce ne revin în anul 1974.

Și cu acest prilej vă încredin
țăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că organizația 
județeană de partid, biroul său, 
va învăța din exemplul dum-

neavoastră personal, va perfec
ționa zi de zi stilul și metodele 
sale de muncă și împreună cu 
toți oamenii muncii din județul 
Covasna — români și maghiari 
— înfrățiți pe veci în muncă și 
idealuri pe pămîntul strămo
șesc al patriei comune, vor 
munci fără preget pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen cu 185 de zile, conștienți 
fiind că prin aceasta iși aduc 
aportul lor în uriașa muncă a în
tregii națiuni pentru fericirea și 
bunăstarea întregului nostru po
por, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul patriei dragi, Re
publica Socialistă România.

educație,'

răspunderi

- ne spune unul 
ne facem formele 

vom 
cali-

r* care 
l-am întilnit — va completa 
apoi informația, tovarășul Teo- fil _ . --------«-----
de 
ai 
la 
în _ 
zori, lăcătuși, s-au 
să-și ia în primire posturile. 
Aș vrea să menționez că lor. 
celor 300 de noi muncitori, li 
se vor adăuga, de la 1 decem
brie, alți 50 de tineri, rectifica
tori și turnători inițiați tot de 
către întreprindere prin uceni
cie la locul de muncă.

Să reținem această afirmație 
întrucît ea conține, de fapt, unul 
din răspunsurile implicate de 
întrebarea „cum pregătiți pro
ducția anului viitor", răspuns ce 
sintetizează o direcție a preocu
părilor existente la „Me'talo- 
tehnica" în vederea completării 
la nivelul necesităților a balan
ței de forță de muncă aferente 
lui ’74. O a doua informație, la 
fel de semnificativă, ne-o va 
furniza tovarășul Eugen Pop, 
secretarul comitetului U.T.C.

— Știm că în anul viitor — 
precizează dînsul — obligațiile 
de plan ce vor reveni fiecăruia 
dintre noi vor cunoaște o creș
tere evidentă. încă din trimes
trul trecut uteciștii ce lucrează 
în secțiile „cheie" ale fabricii, 
au decis să încerce atingerea

Orza. tehnician cu probleme 
învățămînt — sînt absolvenți 
liceului teoretic care, acum, 
capătul a 8 luni de pregătire 
meseriile de strungari și fre- 

s-au prezentat

ritmurilor de muncă la care va 
trebui să ajungem. Deși la în
ceput „a mers“ destul de greu, 
rezultatele înregistrate în luna 
septembrie au convins că reu
șita e posibilă, organizația 
U.T.C. de la secția mecanică 4 
realizînd un ritm dublu fată de 
cele propuse ca limită maximă. 
Și așa stînd lucrurile nu avem 
nici o îndoială că în perioada 
de timp rămasă pînă la 1 ia
nuarie în toată întreprinderea, 
— mai ales că în curînd se vor 
deschide și cursurile de perfec
ționare profesională, — tinerii

muncitori vor avea deja obiș
nuința de a lucra mai repede, 
dar la fel de bine.

Cu alte cuvinte, la două din 
problemele ridicate de perspec
tiva apropiată a confruntării cu 
sarcinile de plan ale anului vii
tor — completarea numărului de 
muncitori calificați și. respec
tiv, atingerea încă de ..azi" a 
ritmurilor „de mîine“. la „Me- 
talotehnica" s-au găsit deja so-

GHEORGHE GHIDRIGAN

(Continuare In pag. a ll-a)

Despre un respect abstract față de făuritorii
bunurilor materiale și o foarte concretă sub
apreciere a unor elevi care n-au intrat la facultate

între numeroasele unități eco
nomice din județul Galați care 
au îndeplinit sarcinile planului 
de producție pe anul 1973 se nu
mără, de sîmbătă, și întreprin
derea de exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare. Colec
tivul unității și-a propus ca, in 
perioada care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul acestui an, să reali
zeze suplimentar o producție in 
valoare de peste 3 milioane lei.

Răsfoiesc filele unor cataloa
ge. Le-am ales la intîmplare din 
arhiva școlii. Apelul la arhivă 
nu a fost un gest nostalgic, de 
reconstituire a ultimului an de 
studiu. Aveam intenția să pu
nem întrebări de strictă actua
litate diriginților acestor clase î 
„Ce știți, astăzi, despre cei care 
au fost elevii dumneavoastră ?“. 
In realitate, întrebarea nu era 
adresată unui singur cadru di
dactic — poate fi pusă tuturor 
diriginților. Dar. pentru că avem 
la îndemină cataloage din arhi
vele liceelor „Octavian Goga“ și 
„Gh. Lazăr" din Sibiu, am pus-o 
cîtorva diriginți de aici. Cu mici

diferențe, opiniile obținute prin 
sondaj au scos in evidență as
pecte pe care le vom face cu
noscute.

Mărturisită ori nu, tendința 
este ca absolvenții să fie în
drumați aproape exclusiv spre 
facultate, 
bine că învățămîntui 
nu r’ 
parte 
mare 
ților 
TOtUȘi, 
ta în facultate — ii sînt subor
donate toate eforturile — multe 
suplimentare față de cele din 
norma didactică. Și cea mai ma-

mentul final al relațiilor dintre

deși se știe atît de 
’ superior 

absoarbe decit o anumita 
și nu cea mai 

- din totalul absolven- 
proveniți din licee, 
acestui scop — reuși-

re parte din acțiunile de orien- _____ ____ _____,___ ____
tare profesională sînt consacrate diriginte și absolvenți. într-o e- 
prioritar îndrumărilor spre a- ’ - ... __
ceastă țintă. Satisfacția dirigin- șiți și’alte cazuri de opțiuni pro. 
telui — și e departe de noi gin- ' ’ ‘
dul de a o incrimina aici — este 
să se poată mindri cu cit mai 
mulți reușiți în învățămîntui 
superior, acest lucru însemnînd 
că elevii săi au făcut față unei 
competiții exigente. Nu este ig
norat nici bacalaureatul, rezul
tatul acestuia ; sint amintite 
banchetele, ziua cînd s-a spus 
„la revedere" școlii și atît de 
multe cuvinte frumoase...

Dar, în același timp, concursul 
de admitere reprezintă și mo-

vidență a sa apar reușiți, nereu-

fesionale ferme care n-au nece
sitat examene, o pregătire spe
cială. Rămîne deci o evidență. 
E mult ? E puțin ?

Dintre cele 33 absolvente ale 
anului IV D — Liceul „Gheor- 
ghe Lazăr" — 8 au reușit în in- 
vățămîntul superior. Pînă aici, 
evidența tovarășei Elena Cosma, 
fosta dirigintă a clasei, este 
foarte exactă. Mai puțin clară 
este in cazul elevelor care nu 
au reușit la concurs. „Opt dintre 
fostele eleve s-au încadrat in în-

treprinderile din oraș. Cele care 
au reușit m-au anunțat imediat, 
țin legătura permanentă cu mine. 
Pentru cazurile de nereușită, 
este mai greu de stabilit locul 
unde se află fiecare, pentru că 
absolventele nu mai vin pe la 
școală, se feresc chiar 
tilnească." Nu cumva 
sul de pregătire s-au 
an după an elemente 
gură resimțirea, în acest 
ment final, a unei speciale vi-

ELENA RUBELI

(Continuare în pag. a ll-a)

să ne în- 
în proce- 
strecurat 
care asi- 

mo-

pe stadioane
întreceri pasionante cu prilejul

A III-A Studenții:

deschiderii anului sportiv 
universitar, la baza Tei din Capitală

® Etapa a X-a a 
campionatului națio
nal de fotbal

• Boxul și-a de-

semnat campionii pe 
anul 1973

• Pe scurt din toa
te sporturile
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la ,JEHNIC-CLUB“
revirimentul încă nu s a produs
în cadrul unui program de 

elub acțiunile cu caracter de 
educare și formare politică tre
buie să ocupe locul de frunte ; 
informarea tinerilor cu proble
me ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, ridicarea continuă a ni
velului de cunoștințe politico- 
ideologice al tinerilor prin 
organizarea de întilniri cu acti
viști de partid și de stat, organi
zarea de expuneri, dezbateri și 
consultații, prezentare de cărți 
social-politice, confruntări ideo
logice etc. La Tehnic club, 
în București, o urmărire a- 
tentă a programului des
fășurat pe mai multe săptămini 
oferă imaginea îndeplinirii aces
tei importante sarcini într-un 
mod superficial, vădind multă 
comoditate și manierism. In 
esență : o lntHnire săptămlnală 
cu cineva, „om vedea noi cine" 
Și cam atît.

într-o recentă ședință de bi
rou Comitetului municipal 
București al - .
club a 
făptui că ignorează 
diferitelor £ategorii 
fesionale. 
doar la prima dintre 
formative ale __ . ..
observa că insuccesele, lipsa de 
audiență în special, are ca o 
cauză directă și nediferențierea 
activităților în funcție de spe
cificul amintit. Fiindcă una 
este să inviți un grup de ti
neri intelectuali la o dezbatere 
ideologică pe o temă actuală și 
alta e să handicapezi din start 
un grup de tineri eu mai puțină 
pregătire intelectuală. („Am 
participat mai de mult la o con
ferință în care erau prezentate 
niște cărți de filozofie. Să vă 
spun drept n-am înțeles dacă e- 
rau criticate sau lăudate. M-am 
simțit si fără rost acolo" — 
lena Vizureanu, tricoteză).

Un alt capitol important 
rolului formativ atribuit clubu
lui tineretul"! trebuie să-1 con
stituie inițierea de acțiuni pen
tru informarea și educarea ti
nerilor în spiritul normelor și 
principiilor moralei socialiste, 
pentru dezvoltarea unei atitu
dini înaintate în societate, față 
de muncă și avutul obștesc, 
pentru formarea unei opinii de 
masă în combaterea mani
festărilor re^-ograde.

Am stat ci? vorbă nu cu tineri 
care „pică o dată pe lună pe la 
dub" ci cu cițiva dintre oaspe
ții permanent!. Iată, de pildă, 
ce declară Petre Marin, bobina
tor la întreprinderea de mo
toare electrice București :

— îmi place muzica la nebu
nie. Abia aștept să termin eu 
ăștia de la întreprindere, adică 
să termin contractul șl plec de 
la ei — vreau să mă țin doar 
de muzică.

Pe Marin Petre elubui l-a în
vățat să iubească muzica, l-a 
ajutat să-și modeleze vocea. El 
cîntă la serile de dans și cîntă 
frumos. Un fapt pozitiv. Dar tot 
pe el, care petrece aproape zil
nic cîteva ore la club, acesta nu 
l-a ajutat cu nimic să prețu- 
iască munca și colectivul din 
care face parte, să-și iubească 
profesia, să dorească să devină 
folositor societății într-un do
meniu unde chiar dacă nu este 
prea ușor, aportul lui este de 
foarte mare importanță. Nu l-a 
învățat nimic din toate acestea 
ba. am putea spune, dimpotrivă.

Și dacă asemenea exemple 
n-ar fi convingătoare pentru 
conducerea clubului s-ar putea 
apela Ia altele : investigațiile în 
domeniul faptelor reprobabile. 
La nivelul sectorului este cu-

U.T.C. — Tehnic 
fost criticat pentru 

specificul 
___ w__ socio-pro- 
Dacă ne-am referi 

sarcinile 
clubului, putem

Cum pregătim
producția

(Urmare din pag. I)

măsura 
dispune 

păcate

luțil apte să determine în 1974 
rezultate pozitive, pe 
posibilităților de care 
colectivul de aici. Din 
însă continuarea investigațiilor 
avea să releve că în legătură cu 
subiectul pus în discuție există 
încă destule semne de întrebare. 
Despre ce este vorba ?

— în mod normal — sublinia
ză tovarășul Octavian Suciu, șe
ful serviciului plan — pînă la 
data de 1 octombrie în între
prindere trebuia să sosească de 
la forwl nostru tutelar. Centrala 
industrială de aparate casnice 
și utilaje tehnologice din cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare, 
contractele ferme încheiate cu 
beneficiarii. Altfel spus, noi 
deja trebuia să avem nominali
zat planul, să știm exact ce și 
cit vom produce și în funcție 
de aceste date, să emitem co
menzile către furnizori pentru 
aorovizionarea cu materiale. 
Pînă acum însă, deși termenul 
a fost depășit, nu am primit 
contractele decît pentru mași
nile de cusut, iar dacă pentru 
mașinile de tricotat rectilinii sîn- 
tem asigurați că ne vor veni gra
ficele pînă cel mult la data de 
20 octombrie, la tricotezele cir
culare sîntem complet descope- 
riti. Știm doar, conform proiec
tului de plan elaborat în luna 
iunie că în 1974 vom produce și 
astfel de utilaje : dar cîte anu
me, pentru cine, la ce termene, 
reprezintă tot atîtea necunos-' 
cute.

— „Necunoscute" care — reia 
ideea tovarășul inginer loan 
Lungu, șeful serviciului coope
rare — ne împiedică bunăoară, 
să dăm un răspuns Fabricii ..Ni
covala" din Sighișoara la adre
sa prin care respectiva între
prindere ne solicită să trimitem 
grabnic 
creează 
noastre 
nu mai 
licitare 
tătită de altfel avînd în vedere 
că si acolo se caută pe cit posi

comenzile, altfel se 
pericolul ca cererile 

ulterioare de fontă să 
poată fi îndeplinite. So- 
cît se poate de îndrep-

noscută de către club evoluția 
fenomenului infracțional juve
nil ? Ce indică o asemenea si
tuație ? Care sînt categoriile de 
tineri certați cu legea ? în ce 
cartier ai sectorului ? Care sînt 
cauzele ? La tribunalul sectoru
lui se judecă numeroase procese 
în care sînt implicați tineri. Mai 
este și problema divorțului. A- 
semenea fapte analizate sînt de 
natură să arate o altă imagine 
a eficienței activităților edu
cative. A privi rentabilizarea e- 
ducativă ca pe o problemă ge
nerală, nelegată de fenomenele 
concrete, de situațiile specifice 
reprezintă un viciu de fond 
care afectează calitatea muncii, 
care duce la o birocratizare ex
primată în abundente rapoarte 
formale ce înlocuiesc constată
rile concrete ale eficienței edu
cative a clubului.

Avînd numele de Tehnic club 
țe aștepți ca această instituție 
să realizeze activități specifice 
în conformitate cu interesele 
tehnice și profesionale ale tine
rilor. Funcționează un număr 
acceptabil de cercuri tehnico-a- 
plicative dintre care cel de e-

EFORTURI SPORITE

Forțele s-au 
concentrat

(Urmare din pag. 1)

pitolul „Activități încheiate". 
Gravitează către aceeași rubrică 
a izbîndei — cu un tot mai ac
centuat spor de „greutate spe
cifică" — și cele 900 hectare 
destinate viitoarei recolte de 
grîu. O contribuție deosebită și-o 
aduc mecanizatorii — și a cita 
numele unuia înseamnă a face 
nedreptate celorlalți 35. Con
semnăm, însă, judiciozitatea re
partizării lor în ziua prezenței 
noastre la Macea : 4 la elibera
rea terenului ; 9 la arat (în două 
schimburi), 12 la pregătirea te
renului ; 11 la însămînțat. Sea
ră de seară, toți cei 36 de me
canizatori — între care foarte 
mulți tineri — raportează sen- 
aibile depășiri de plan.

bil acoperiri din vreme a capa
cităților productive. Aceste si
tuații se repetă în cazul celor
lalți furnizori care ne livrează 
de obicei materialele necesare 
tricotezelor rotative.

Recapitulînd cele spuse de in
terlocutorii noștri, rezultă că 
deși în întreprindere s-a căutat 
rezolvarea din vreme a acelor 
probleme de care depinde în 
mod hotărîtor îndeplinirea sar
cinilor de plan din anul viitor, 
eforturile proprii nu s-au întîl- 
nit cu cele ale Centralei indus
triale de aparate casnice și uti
laje tehnologice. Deși, prin în
suși rolul său, acest organism 
economic are datoria să nună la 
dispoziția Fabricii „Metaloteh- 
nica" planul nominalizat de 
producție și contractele aferen
te, nu a făcut-o nici pînă la 
această dată. Cît de grave pot 
fi consecințele unei atari stări 
de lucruri e lesne de stabilit. 
Căci neemitînd în timp optim 
comenzile către furnizori se 
creează perturbați! în lanț. Chiar 
dacă furnizorii se vor angaja 
să execute anumite comenzi for
mulate cu întîrziere. acestea 
prin forța împrejurărilor vor fi 
finalizate nu conform unor gra
fice riguros precizate, ci în 
funcție de răgazul rămas în, sau 
după onorarea contractelor cu 
ceilalți beneficiari. Această si
tuație va determina la „Metalo- 
tehnica" — după cum apreciază 
si tovarășul Octavian Suciu — 
stagnări ale fluxului tehnologic, 
munca în asalt, va provoca așa
dar grave perturbații în ciclul 
normal de fabricație. Sînt. cre
dem. argumente suficient de 
convingătoare pentru că la Cen
trala de obiecte casnice și uti
laje tehnologice din București 
activitatea de perfectare a con
tractelor pentru întreprinderea 
din Tg. Mureș să fie cît mai 
grabnic încheiată, fiecare zi de 
întîrziere creînd de acum pre
misele apariției deficientelor în 
îndeplinirea Sarcinilor de plan 
ce revine întreprinderii în anul 
viitor.

cel mai
acestea se 
zis ar tre-

lectronică a devenit 
populat.

Odată cu cercurile 
desfășoară, mai bine 
bui să se desfășoare, și o acti
vitate de propagandă tehnico- 
științifică. în colaborare cu In
stitutul național de informare și 
documentare științifică și teh
nică, clubul a organizat pe tot 
timpul verii gale de filme do
cumentare. La 
în sală 
spectatori, 
ticipări 
și Ia 
înțeles că o 
popularizare 
și invitațiile 
cate prin diferite birouri

au
Și 

au 
alte

ultima proiecție, 
fost însă... 2 
asemenea par- 

fost semnalate 
prezentări. Am 

cauză ar fi slaba 
a galelor ; afișele 
zăceau încă arun- 

___ ,__ i ale 
clubului. în plus, invitațiile au 
temele scrise într-o limbă stră
ină. L-am întreba pe tehnicia
nul operator-proiecționist, Mir
cea Savel Constantin, cum ex
plică acest lucru.

— Nu-i mare lucru că tinerii 
nu înțeleg ce scrie pe invitație 
fiindcă să știți, și filmele vin 
netraduse. Nici nu știu cine ar 
trebui să asigure traducerea : 
noi sau cei care ni le trimit ?

...Am văzut pînă acum cîteva

în-
Sînt

Dar graba firească din „noul 
proverb" al tînărului Traian 
Gros este o stare ce caracteri
zează, in aceste zile hotărîtoare 
pentru soarta campaniei, pe ma
rea majoritate a cooperatorilor 
din județul Arad. în foarte 
multe unități, simbolul acesta de 
voință și efort se traduce prin 
raportarea încheierii însămînța- 
tului, prin apropierea de final a 
recoltării porumbului. La loc de 
frunte, în acest sens, se află 
cooperatorii din Dezna, Zerind. 
Sintea Mică, Cuvejdia, Aradul 
Nou, Sederhat.

Pentru inginerul șef al coo
perativei agricole Iermata Nea
gra, Geza Molnar, cele 400 hec
tare semănate cu grîu nu 
seamnă doar atît : 400. 
proaspete eforturile care au con
dus la acest lapidar raport. Oa
menii nu-și amintesc, oamenii 
trăiesc încă încordarea cu pă- 
mîntul, rețin în cutele frunții și 
încheieturile brațelor truda ce
lor 4—5 discuiri necesare pentru 
ca pămîntul să se aștearnă ca 
un covor lin în calea semănă
torilor. Demonstrează aceasta 
chipul șl palmele mecanizatori
lor Iosif Szabo, Ludovic. Papp, 
Iosif Debreceni, ale cooperato
rilor Mihai Toth, Emeric Boroș, 
Ludovic Gali. Și ritmul nu scade 
în intensitate : se continuă re
coltatul și transportatul porum
bului, sfeclei de zahăr, se treieră 
orezul, a cărui producție depă
șește cifra planificată.

Un efort sporit, o atenție 
mărită se concentrează acum în 
cooperativele agricole din zona 
de deal a județului. Timpul este 
bun, desigur, dar tot așa de 
bine se știe că toamna (citiți : 
vremea rea) vine aici mai re
pede ca la șes. De aceea, munca 
trebuie să cunoască un ritm mai 
accelerat. Faptul acesta este 
bine știut de cooperatorii din 
Archiș, care au luat măsuri 
pentru grăbirea campaniei. Toa
te cele 10 tractoare se află în 
cîmp, la transportat coceni, pre-

(Urmare din pag. I)

novății ? Dacă țelul suprem a 
fost an de an pregătirea pentru 
facultate, nu înseamnă aceasta 
că acum doar opt se pot mîndri 
iar restul poartă o inutilă și pri
mejdioasă povară a vinovăției ? 
Iar această „vină" constă în 
faptul că școala, dirigintele, con
sideră că n-au cum să se laude 
cu ei, așa cum se laudă cu co
legii deveniți studenți ! Nu se 
știe ce s-a întîmplat cu cele 15 
foste eleve ale anului IV D care 
nu sînt nici studente, nici sala
riate undeva. Ce sînt ele, ce vor 
fi ? I se poate pune întrebarea 
chiar tovarășei diriginte, deși 
are acum în grijă.o altă clasă. 
Noi nu uităm, și credem că nici 
cele 15 nu pot uita într-o zi, că 
ani de zile le-a spus și lor „ele
vele mele".

„în fostul an IV B, Liceul „Oc
tavian Goga“, a cărui dirigintă 
a fost Silvia Morar „din cei 44 
de elevi ai clasei au intrat la 
facultate 7 și unul la o școală 
postliceală ; s-au angajat în pro
ducție 15. Pentru restul de 21, 
situația este neclară, în sensul 
că unii stau pe acasă iar vreo 8 
sînt pe cale de angajare... La 
succesul elevilor reușiți la fa
cultate mă simt eoparticipantă : 
la eșecuri, mai puțin, pentru că 
am avut un colectiv prea mare 
și n-am putut lucra cu fiecare 
elev în parte". Nu spunem că 
nu este dificil să lucrezi cu fie
care din cei 44. Este foarte greu, 
uneori imposibil Dar ce înseam
nă că la succesul elevilor par- 
ticioi. iar la eșecul acelorași e- 
levi, pe care l-ai învătal carte, 
nu ? Tocmai aceste „cazuri eșec" 

dintre cauzele devalorizării și 
nerentabilizării activităților cu 
caracter educativ dar mai tre
buie adăugat ceva. Tehnic clu
bul alături de alte cluburi ale 
tineretului din Capitală umple 
cea mai mare parte a programu
lui său cu activități de pe ur
ma cărora realizează un bene
ficiu material. Trei zile pe săp- 
tămină’sînt seri cultural-distrac- 
tive (de fapt numai seri de 
dans). în încă alte două seri 
funcționează discoteca ! Sigur, 
tinerii vor să se distreze și este 
necesar să le asigurăm cadrul 
în care să o facă.

— Nu vi se pare că ocupă 
prea mult timp activitățile plă
tite în dauna activităților de 
masă cu caracter educativ ?

— Conducerea clubului — 
declara tovarășul Boțea Ale
xandru, este adesea pusă în di
ficultate cînd nu realizează su
ficiente încasări din care să a- 
copere cheltuielile privind în
treținerea, reparațiile, salariile 
etc. Judecați și dv. : ce puteam 
face noi în acest caz ?

Să judecăm. Este firesc să se 
aplice și aici principiul care gu
vernează în economie : renta-

, bilitatea. Dar nu este firesc ca 
el să înlocuiască eforturile de 
căutare și mobilizare pentru 
realizarea acestor acțiuni atrac
tive, diversificate, menite să dea 
viață principalului rol al clubu
lui, cel formativ. Aspectul pe
cuniar trebuie subordonat aici 
acestui roL

V. CONSTANTINESCD

gătirea terenului, împrăștiat in- 
grășămintele chimice, semănat, 
în fiecare zi, în fața tractoare
lor se eliberează 40—50 hectare 
spre a fi arate. Mecanizatorii 
Ilie Popa, Adrian Bene și coo
peratorii Savu Bociort, Florian 
Oancea, Ionel Florea dau, la a- 
ceastă oră, randamentul maxim 
al capacității lor. Pe aceeași li
nie de miră se/înscriu și efor
turile cooperatorilor din Hăș- 
maș. Agrișul Mic, Tăgădău. Pen
tru că, așa cum spuneam, în 
condițiile date, graba nu poate 
decît să asigure la timp, și de 
bună calitate, treaba.

Depozitarea 
recoltei 

(Urmare din pag. I)

I.A.S.-urile județului, semn?i ...
că, așa cum s-a dovedit pînă la 
urmă, se vorbește în cunoștință 
d6 cauză. Pentru început alegem 
comunele Nicolae Bălcescu, Fa- 
raoani și Cleja.

In prima din cele trei comu
ne, Nicolae Bălcescu, s-au însi- 
lozat 2 650 tone nutrețuri și 70 
tone cartofi. Deși porumbul este 
încă umed, se culege totuși, a- 
poi se zvîntă în cîmp (în caz 
de ploaie, se acoperă cu coceni) 
și este depozitat în pătule a că
ror capacitate totală trece de 
4 000 de tone. Pentru grîu exis
tă o magazie cu etaj unde în
cap 40 de vagoane de cereale 
(aici au mai fost depozitate : fa
solea, orzul și ovăzul). „Ar mai 
fi de adăugat, ne spune tova
rășul Gherghel Neculai, că 
s-a lucrat cu mult simț de răs
pundere și nu t-a pierdut pînă 
acum — sîntem convinși că nici 
de acum încolo — nici un kilo
gram de cereale sau de porumb".

aveau poate nevoie de mal mul
tă solidaritate din partea școlii 
lor. Problema nu este legată 
pur și simplu de numărul mare 
de elevi dintr-o clasă. La Liceul 
„Gh. Lazăr" din 30 de elevi ai 
anului IV S, 28 au intrat în în- 
vățămîntul superior. Neinoadrați 
au rămas doar doi, dar nici mă
car despre aceștia doi nu se știe 
nimic.

Poate fi remarcat cu ușurință 
caracterul aproximativ al esti
mărilor din evidențele dirigin- 
ților. Desigur, nu există o lege 
care să oblige pe fostul diriginte 

Despre un respect
abstract

să meargă pe 
săi. dat dascălul din el, 
însăși natura profesiei 
n-are nevoie de legi scrise care 
să-1 oblige a urmări evoluția ce
lor pe care i-a avut în grijă.

în realitate, nici nu este ne
voie să meargă pe urmele lor; 
dacă el însuși a lăsat în conști
ința lor urme cu adevărat folo
sitoare. Dar-dacă prin procedeul 
exclusivist âl pregătirii pentru 
facultate ie-a inoculat, celor ne- 
iritrați, sentimentul vinovăției, 
cum oare ar mai putea aceștia 
să dea ochii cu profesorul lor ? 
Dacă criteriul suprem este a- 
cesta, terminarea școlii înseam-

urmele elevilor
prin 
sale,

PREȘEDINTELE CONSIIIUIUI DE MINIȘTRI,
ION GHfORGHE MAURER,

VA FACE 0 VUITA OFICIALA IN IRAN
Președintele Consiliului de 

Miniștri ai Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, va face o vizită ofi-

S-au Împlinit 125 de ani de 
la Adunarea secuilor de la Lu- 
tița, eveniment care s-a înscris 
ca un moment important al a- 
nului revoluționar 1848, al lup
tei comune a maselor populare 
de pe aceste meleaguri, români, 
maghiari, germani, secui, pen
tru libertate, dreptate socială și 
independență națională. Cu.acest 
prilej, duminică a avut loc pe 
Cîmpia Lutiței o vibrantă adu
nare populară.

La adunare au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ianos 
Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ludovic Fazekas, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean.

în deschiderea adunării, tova
rășul Ludovic Fazekaș a dat 
citire însuflețitorului mesaj a- 
dresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participanților la 
Adunare. Caldul mesaj adresat 
de conducătorul partidului și 
statului nostru a fost primit cu 
nețărmurită bucurie de oamenii 
muncii români, maghiari, ger
mani, secui din județul Harghi-

și birocrația
în sfîrșit, intervenția televi

ziunii în ajutorul naturii noas
tre proteguită și de o lege fer
mă, ale cărei rigori nu vor îrv 
tîrzia, desigur, să se facă simți
te, și-a mai adăugat de curînd — 
cu o sobrietate timidă — încă o 
realizare : ancheta „S.O.S. — 
natura !“ de Ion Sava. Reporterul 
a călătorit în zonele de agre
ment montan, pe urmele vilegia- 
turiștilor pentru care blinda și 
primitoarea noastră natură ră- 
mîne doar un prilej de indolen
ță a comportării, și chiar de 
surprinzătoare violențe într-o 
relație care, cel puțin pe me
leagurile noastre, datorită poate 
și climei temperate, n-a mai cu
noscut adversități curente pe 
spuza cărora să se mediteze oa
recum filozofic. Deși, pe de altă 
parte, scrijelirea pietrei munți
lor, a copacilor, însemnările me
ticuloase de la intrările în peș
teri, mizeria azvîrlită în lacuri 
și rîuri, ca șl cea părăsită după 
popasurile la iarbă verde, auto
mobilele coborîte șl spălate cu 
apă de munte etc., etc. sînt to
tuși semne sigure de degradare 
sau, oricum, de stricare a rela
ției mai sus pomenite, relație în 
care se adună atît o proastă e- 
ducație a vinovaților ce reușesc 
să dispară totdeauna la timp 
(cum s-a văzut în anchetă), cît 
și neglijența crasă a celor care 
au fost investiți și, firește, sala
rizați să supravegheze în anumi
te locuri frecventate statornic 
de vilegiaturiști relația în cau
ză. Nu spun că acest aspect al 
apărării naturii nu este bine să 
fie discutat, chiar și cu o în
drăzneală mai mare decît a fă
cut-o ancheta luî Ion Sava — 
de altfel, în felul ei, o anchetă 
cuminte, un soi de descriere 
popularizatoare a pericolelor ca
re pîndesc, din partea unora 
dintre noi, natura — dar bănu
iesc că nu sînt puține nici ace
le situații în care poluarea nu 
mai este o chestiune de vacan
ță a indivizilor nesimțitori, ci a 
luat forme grave și alarmante.

realitate 
care di- 
revede-

nă inevitabil tăiere* * brutală a 
tuturor punților cu ea. 
este trist.

Bătrînul înalt, adus de spa
te, cu o sclipire nebună în 
ochi se strecura printre înal
tele ierburi și bălării zig-za- 
gînd spre o improbabilă țin
tă, bătrînul mișuna ca un 
șoarece uriaș, fredonlnd gîl- 
gîitor o melodie absurdă, fă
ră sens. Ecranul era ciudat 
colorat, impecabil cromatic, 
dar nu știu cum, excesiv, 
exaltat, deși cu o tentă pu
tredă, senzație greu de ana- 
lizat._ Era o secvență anto
logică, de o perfectă suges
tie, de o inegalabilă precizie 
față de sensul fundamental 
al întregului film — ,,Felix 
și Otilia", acel fastuos rateu. 
Un film ca o cameră imen
să și opulentă, in care pro
prietarul înghesuie piese de 
o mare valoare,le și asam
blează armonic, cu simț com- 
poziționai, șj dintr-odată, iz
bitor, plasează în centrul 
compoziției o mobilă greoaie, 
iremediabil urîtă, falsă în 
context, falsă oriunde, și toi 
acel interior îndelung con
ceput devine anonim. în an
tologica secvență pomenită, 
autorul cărții, bătrînul leonin 
cu gesturi de rege filozof, 
bolnav de relativism, ar fi 
rîs cu tonuri scurte și înal
te, satisfăcut. Capacitatea de 
sinteză a filmului compara
bilă doar cu a poemului mu
zical era acolo, în acea sec
vență tulbure, magistral de
monstrată. Atmosfera între
gului roman „Enigma Otili- 
ei" se concentrase în acea

secvență apărută dintr-o dată 
neașteptat aș spune, în fil
mul care se străduise în atî
tea altele să redea o atmos
feră și un context — la 
urma urmei atit de dificil, 
atît de îngrozitor de dificil 
de retlat. 1> transpus, nu 
de redat, redat este un cu- 
vint pe cît de urît pe atît de 
inexact.

Ciudat destinul ecranizări
lor, ciudată mai ales ambi
ția de măruntă extracție a 
cinematografului de a „ecra
niza". Este un fel de renun
țare, o lașitate declarată șl 
lipsită de suport, un fel de 
a mărturisi supremația textu
lui scris — îndeobște, mai 
ales, a textului de geniu — 
față de limbajul unei arte 
care altfel, face totul pentru 
a-^și afirma singularitatea. 
Lipsită de suport și de moti
vație, pentru că cinemato
graful și-a afirmat de cîteva 
ori. cu excelență autonomia 
artistică. Ca să spunem așa, 
într-o ecranizare insuccesul 
este dinainte garantat, pre
supus, inevitabil. O, veți spu
ne, ce eroare, ce „erezie 
fundamentală, stimabile", 
cum ar spune bătrînul leo- 
nin, George Călinescu, unul 
din cele mai acute spirite 
date de români, dar iată, nu 
mai departe, „Hamlet" ai lui 
Olivier, dar „Romeo și Ju- 
lieta" al lui Zefirelli, dar 
„Pădurea spînzuraților" al 
lui Ciulei, cum poți dumnea
ta, dintr-un evident snobism 
să negi capacitatea filmului 
de a transpune spiritul unei 
opere ?

Vezi, aș răspunde preopi
nentului, dumneata singur 
îmi dai argumente. Numești 
„spiritul" și cu asta sint de 
acord, firește că da, firește 
că se poate, dar eu cînd este 
vorba de marea literatură 
vreau litera. Spiritul și lite
ra. Amîndouâ, pentru 
nu-mi imaginez opera 
splendoarea cuvîntuluî, fără 
magia aceea dulce, năucitoa
re, a frazei. Un exemplu 
fir??”?'-p în sensul acesta mi

Dar cum arată în 
„eșecurile" celor de la 
rigintele și-a luat „la 
re" și mai ales, în grija cui a 
rămas rezolvarea lor ? Trăim, 
știm bine, într-o societate care 
asigură fiecăruia un loc de 
muncă și tinerii nu vor rămîne 
pe dinafară. Dar sfatul, încura
jarea tovarășului diriginte, în
seamnă altceva: o participare 
afectivă la ceea ce se numește 

Ceea ce

clădirea viitorului celui ce a 
fost elev.

Cine nu cunoaște perseveren
ța cu care este reluat concursul 
de admitere de către mulți ti
neri ? Dar poate fi și o perse- 
verență aparentă, un mod de es
chivare în fața îndatoririlor so
ciale. pentru că trece un an, pot 
trece doi. mai mulți chiar și pă
rinții continuă să acorde spri
jin material tînărului în spe
ranța unei reușite la facultate. 
Un diriginte, un profesor ade
vărat nu poate rămîne pasiv în 

acestui exces de perseve- 
familia

fața
rență. Dar legătura cu 
este formală și oricum, imposi-

invitația pri- 
Amir Abbas

cială în Iran, la 
mului ministru 
Hoveyda, între 29 octombrie și 
3 noiembrie 1973.

ADUNAREA POPULARĂ

ta și din județele învecinate, pre- 
zenți pe Cîmpia de la Lutița.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune :

Noi, participanții Ia adunarea 
populară, oameni ai muncii ro
mâni. maghiari, germani, secui 
din județul Harghita, ne expri
măm și cu acest prilej senti
mentele noastre de nemărginită 
dragoste și recunoștință profun
dă față de conducerea de partid 
și de stat, față de dumnea
voastră, conducătorul iubit al 
partidului și poporului. Mesajul 
cald pe care ni l-ați a- 
dresat, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, constituie pentru noi 
un nou prilej de nețărmurită 
bucurie, un imbold însuflețitor 
în munca pe care o desfășoară 
toți oamenii muncii din județ 
pentru progresul rapid, material 
și spiritual, al patriei noastre 
dragi. In acest mod Înțelegem 
să aducem prinosul nostru de 
recunoștință figurilor luminoase 
ale revoluției române de Ia 1848, 
care au militat pentru libertate 
națională și' socială, pentru întă-

Fiindcă, ce să ne facem ?, natu
ra nu se rezumă numai la mun
ții Bucegi, ci cuprinde și, iată 
un exemplu, cartierul Titan al 
cărui aer este noapte de noapte 
îmbicsit de fabrica de coloranti 
din apropiere. Se înțelege deci, 
că acțiunea de apărare a natu
rii la care televiziunea poate a- 
duce o contribuție însemnată 
trebuie să depășească simplele 
constatări și avertismente și să 
atingă punctul în care vinovății 
vor
gea,

fi trași, cum o cere și le
la răspundere.

★
emisiune despre care am 
scris, „Teleobiectiv", reali- 
de oameni tineri și inimoși,

O 
mai 
zată 
a făcut zilele trecute o investi
gație critică printre factorii și 
instituțiile responsabile de cali
tatea, cantitatea și diversitatea 
produselor industriei noastre 
ușoare. Dacă n-ar fi vorba des
pre o stare de lucruri extrem 
de complicată și cu repercusiuni 
permanente, și nu dintre cele 
mai fericite, în comerțul pro- 
priu-zis cu produse ale indus
triei ușoare, ai zice că numai 
așa poate arăta absurdul biro
crației. Este de necrezut, dar in
dustria ușoară, industria care 
ne îmbracă și ne încalță, pro
duce de multe ori — în virtutea 
justificativă a unor dizpoziții și 
reglementări economice, deși, 
cum dumnezeu oare este posibil 
așa ceva ? — într-o indiferență 
totală față de cerințele cumpă
rătorilor. De o tristețe cumplită, 
cum numai incompetența sau 
apatia și resemnarea o lămu
rește, liniștea cu care factorii 
responsabili chestionați explicau 
această stranie mentalitate și 
acceptare și căile renunțării la 
ele într-un timp indefinit ! Foar
te bună această emisiune care 
a spus lucrurilor pe nume și 
ne-a confirmat că televiziunea 
nu trebuie să uite niciodată 
gustul sănătos al atitudinii.

CONSTANTIN STOICIU

bilă î criteriul fusese unic, ex
clusivist.

Dar cei care n-au optat de fel 
pentru o facultate și astăzi lu
crează într-o întreprindere ? 
Fac și ei parte din „eșecurile" 
la care dirigintele nu se simte 
părtaș ? După mentalitatea re
ieșită din aprecierile lor, se pa
re că da ! Nu mai vorbim de 
sprijinul moral pe care un pro
fesor îl poate acorda în procesul 
acomodării elevului său cu noul 
loc de muncă. Ne interesează în 
primul rînd concepția celui care, 
considerînd ca „reușiți în viață" 
pe cei cîțiva îi aruncă, implicit, 
pe ceilalți în categoria „eșecu
rilor", nereușiților. Desigur, ni
meni, atunci cînd este întrebat : 
„ce părere aveți despre rolul e- 
ducativ al muncii directe, în 
producția de bunuri materiale", 
nu va avea un alt răspuns de
cît unul pozitiv, de mare res
pect față de puternica angaja
re —, nu-i așa ? — a tinerei ge
nerații, în făurirea avuției mate
riale a societății, a poporului. 
Dar faptele, mentalitatea discu
tată mai sus, concepția alterna
tivei exclusiviste și în fond 
foarte puțin omenească ne arată, 
cînd nu punem' întrebarea di
rectă, că destule răspunsuri sînt 
neadevărate, conștient sau in
conștient — aceasta contează 
mai puțin. De ce oare să avem 
o minunată părere generală și 
un nemăsurat respect abstract 
despre producția materială de 
bunuri cînd, în realitate, dato
ria noastră este să dovedim con
cret acest respect prin felul cum 
îi pregătim și cum îi 
pe proprii noștri elevi, 
constructori, ingineri și 
tori ? Iată întrebarea.

privim 
viitori 

munci-

• TEATRUL „ION CREAN
GA" a invitat publicul, dumini
că după amiază, la deschiderea 
noii sale stagiuni cu poemul 
dramatic „Iancu Jianu" de A- 
lexandru Mitru și Aurel Tita, 
pus în scenă de N. Al. Toscani. 
După cum declara, de curînd. 
directorul teatrului, tinerii 
spectatori vor avea prilejul să 
mai vizioneze, aici piesa „Omul 
invizibil" de Ion Hobana, după 
H. G. Wells, un ciclu de spec- 
tacole-Iecții, David Copperfield" 
de Dickens, într-o nouă mon
tare, și altele.

Central, al dum- 
iubite tovarășe 

comuniștii,

rirea frăției dintre oamenii 
muncii români, maghiari, ger
mani, secui și de alte naționali
tăți, pentru cucerirea de către 
poporul nostru a unui loc demn 
în rîndul națiunilor lumii.

String uniți în jurul Partidu
lui Comunist Român, al Comi
tetului său 
neavoash ă, 
Nicolae Ceaușescu, _____ T_ _
toți oamenii muncii din județul 
Harghita, indiferent de limba pe 
care o vorbesc, fac îegămînt că 
vor munci fără preget cu în
treaga capacitate și energie pen
tru traducerea în viață a măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea șl de Conferința 
Națională ale Partidului, pentru 
a-și aduce din plin contribuția 
Ia edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scum
pa noastră patrie, Republica So
cialistă România, convinși că 
astfel slujesc propriile lor inte
rese vitale, înfăptuiesc aspirații
le lor de bunăstare și fericire.

E GREC...

că 
fără

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala. în- 
dreptîndu-se spre Buenos 
Aires, o delegație a UASCR 
— condusă de tovarășul Nicu 
Ceausescu, vicepreședinte al 
Consiliului UASCR. care va 
participa la Seminarul Inter
național ..Rolul studenților și 
al organizațiilor lor în lupta 
pentru democratizarea învă- 
țămintului în ■ legătură cu 
lupta de eliberare națională 
în America Latină", organi
zat de Federația Universita
ră din Argentina (F.U.A.), în 
colaborare cu Uniunea Inter
națională a Studenților 
(U.I.S.).

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de membri ai Biroului 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala 

delegația Tineretului Mun
citor Socialist German 
(S.D.A.J.) din R.F. Germa
nia condusă de Vera Aehen- 
bach,membră a Biroului Con
ducerii Federale, care a vizi
tat România la invitația Co
mitetului Central al U.T.C.

In timpul șederii in țara 
noastră, delegația S.D.A.J. a 
avut convorbiri la C.C. al I
U.T.C., Consiliul Central al 
U.G.S.R., a vizitat unități in- >
dustrlale, agricole, de invă- 
țămînt și cultură din Jude
țele Sibiu, Cluj, Brașov.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopenl, delegația 
a fost salutată de tovarășa 
Lucia Mihăilescu, membră a 
Biroului C.C. al U.T.C., de 
activiști al C.C. al U.T.C.

imposibilul, ca să-i
2----- în-

sisifică. Qum poate

se pare a fi „Război și pace" 
al lui Bondarciuk, care știe 
aceasta, care nu poate su
porta tentația de a ecraniza 
și nu poate suporta nici ne
ajunsul nici infidelitatea. A 
făcut patru serii, a împărțit 
ecranul în două, a pus o voce 
să spună textul din off, în- 
cereînd * _ *’.** \ 
lase lui Tolstoi fraza.
cercare -__  _____
ecranul să povestească în 
vorbe visul lui Alioșa Rostov 
înainte de bătălie, cum poa
te ecranul să lase vorbele 
oculte, cu adevărat năucitoa
re, ale gindurilor lui Andrei 
Bolconski înainte de moarte ? 
Exclus, Nu ar fi cinemato
grafic, ar fi aberant, obosi
tor, indecent chiar. Filmul 
lui Bondarciuk n-a mers de
cît pînă la sfertul întreprin
derii, Bondarciuk este un 
mare cineast, care „simte" 
fără ambiguități arta sa, dar 
ca orice Jîitentic intelectual, 
s-a lăsat copleșit de marea 
operă, fără complexe și iri
tări, riscînd înjumătățirea, 
rateul. Riscînd spiritul de 
dragul literei. Astfel, încer
carea, sa a rămas stimabilă, 
excelentă, dar inevitabil gre
oaie, hibridă.

In mod paradoxal, insuc
cesele de fond ale ecraniză
rilor pledează pentru exis
tența filmului ca artă, pen
tru autonomia lui.

Destinul ecranizărilor este 
departe de a fi încheiat, ele 
vin mereu să confirme cele 

două realități, autonomia fil
mului și supremația litera
turii, vom avea oare într-o 
zi acea lume cultă, de care 
atita se îndoiesc scepticii, 
care va citi tot și va merge 
la ecranizări ca să vadă spi
ritul cărții, spiritul autorului, 
tema autorului, cea mai tul
burătoare și mai înaltă temă 
a cărții ?

Intr-un anume sens da, 
filmul face operă de cultură 
ecranizind, atunci cînd stîr- 
nește gustul pentru lectură, 
cînd alcătuiește pentru fie
care din noi o „Carte de re
citire" altfel și nou organi
zată. Ne vom deda atunci, 
cu voluptate, secvențelor a- 
celea prețioase, rare, în care 
pe neașteptate, autorul fil
mului reușește, ne apropie 
dintr-o dată, fascinanț și a- 
proape periculos de tema 
autorului.

Dar cine își va lua răspun
derea imensă, copleșitoare, 
de a ne da un film adevă
rat despre el, despre autor ? 
Filmografia mondială nu cu
noaște așa ceva. Toate fil
mele despre scriitori și mu
zicieni, despre pictori și chiar 
despre mari interpreți sînt, 
la noi ta și aiurea, de-a 
dreptul penibile. Probabil că 
nu te poți apropia de geniu 
decît cu geniu, și niciodată 
Antonioni, Felini, Eisenstein 
n-au „ecranizat", din orgo
liu. Nici n-au scris pentru 
ecran „vieți".

Dar cînd*  el. autorul de 
geniu este un personaj fas
cinant, un gigant, unul din 
acele personaje care ar încu
nuna o operă și cînd el, a- 
cest personaj gigantesc este 
el însuși un autor fără egal, 
întreprinderea, îndrăzneață 
ca o escaladare a Everestu- 
lui, riscantă și frisonantă ca 
o iubire totală, merită a fi 
făcută, chiar dacă artistul de 
cinema riscă a-și fringe gî- 
tul.

Mă gîndeam Ia George Că- 
linescu.

SMARANDA JELESCU
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STUDENȚII PE STADIOANE

Primele promisiuni

18,
Bălan, în min. 87, a adus egalarea.

IERI, LA BAZAClasament
SPORTIVA TEI

și de perfor- 
de tineri, pre-

R. VIOREL

• •

desfă- 
cadrul 

studen-

— C.F.R. CLUJ 2—0 
fost înscrise de Ion

crimele cla- 
sportiv 

riva-
pro- 

spor- 
fost

an universitar să obțină re
zultata superioare In amfi
teatre, la practică fi pe te
renul de sport, pe măsura 
excelentelor condiții create. 
N-a fost, vorba, se-nțelege, 
de un simplu moment fes
tiv. Evenimentul a fost

marcat fi de o serie de în
treceri sportive aprige, spec
taculoase, cald susținute de 
numeroșii colegi aflați pe 
margine. Ponderea a deți
nut-o atletismul. Crosul, un 
traseu special pregătit pentru 
categoriile de fete și băieți, a 
avut nu mai puțin de... 50 de 
cîștigători! Adică primii 25

CONCERTUL

FOTBAL TAIPA A X=A

DOAR „UVERTURA" 
A SALVAT
Rezultate tehnice

SPORTUL STUDENȚESC 
(1—0). Cele două goluri au
Constantin (min. 45) din lovitură de la 11 m și 
Leșeanu, cu capul (min. 78) ;

RAPID — A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 (1—0).
Neagu a semnat ambele goluri (min. 42 și 
min. 89) ;

„U- CLUJ — S. C. BACAU 2—1 (1—1). Pen
tru gazde au marcat Uifăleanu (min. 27) și 
Coca (min. 70), iar Dembrovschi (min. 9) pen
tru băcăoani :

POLITEHNICA TIMIȘOARA — STEAUA 1—1 
(1—1). Năstase a deschis scorul în min. 9 și 
Bungău a adus egalarea, în min. 23, dintr-o lo
vitură liberă de la 20 m ;

C.S.M. REȘIȚA - STEAGUL ROȘU 2-0 (1-0). 
Au înscris Voinea (min. 26) și Pușcaș (min. 61);

F. C. CONSTANȚA — U. T. ARAD 2—1 (2—0). 
Caraman a semnat, în prima repriză, cele două 
goluri ale gazdelor (min. 28 și min. 41), res
pectiv Schep (min. 81) ;

JIUL — POLITEHNICA IAȘI 1—0 (l-O). Uni-
. cui gol a fost marcat de Libardi, în min. 8 ;

F. C. ARGEȘ — PETROLUL 2—1 (0—0).
Roșu a deschis scorul, în min. 51 și Dobrin l-a 
majorat, la 2—0, după patru minute ; Istrătescu 
(min. 74) a marcat pentru Petrolul.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — DINAMO 
1—1 (0—1). Lueeacu a deschis scorul în min. 
iar '

1. Univ. Craiova
2. F.C. Constanța

10
10

7
7

3
1

0
2

18- 7
18- 8

17
15

3. Dinamo 10 6 2 2 17-12 14
4. Steaua 10 5 2 3 16-10 12
5. C.S.M. Reșița 10 4 3 3 18-13 11
6. Univ. Cluj 10 4 2 4 11- 9 10
7. Politehnica lași 10 5 0 5 9-10 10
8. Politeh. Timișoara 10 4 2 4 8- 9 10
9. F.C. Argeș 10 4 2 4 13-16 10

10 Sportul studențesc 10 4 1 5 16-11 9
11. Jiul 10 3 2 5 12-13 8
12. Steagul roșu 10 3 2 5 7-10 8
13. Rapid 10 3 2 5 11-14 8
14. S.C. Bacău 10 4 0 6 12-17 3
15. C.F.R. Cluj 10 3 2 5 14-21 8
16. A.SA. Tg. Mureș 10 3 2 5 12-20 8
17. Petrolul 10 3 1 6 10-14 7
18. U.T.A. 10 3 1 6 12-20 7

Divizia B
SERIA 1

Delta Tulcea-Stiința Bacău 2—0 ; C.F.R. Paș- 
cani-Metalul Plopeni 1—1 : Victoria Roman-Ca- 
raimanul Bușteni 1—0 ; Viitorul Vaslui-Oț.elul 
Galați 4—2 ; C.S.U. Galați-Petrolul Moreni 5—0 ; 
Metalul Mija-Ceâhlăul Piatra Neamț 2—1 ; 
Constructorul Galați-Celuloza Călărași 3—1 ; 
Gloria Buzău-Progresul Brăila 2—0 ; C.S.M. 
Suceava-F.C. Galați 2—0 ; în clasament continuă 
să conducă Gloria Buzău, eu 16 puncte.
SERIA A ll-A

Gaz metan Mediaș-Metalul Drobeta 
Electroputere Craiova-Tractorul Brașov 
Progresul București-Minerul Motru 4—0 ; 
Iul București-C.S. Tirgoviște 1—0 ; Flacăra Mo- 
reni-Carpați Brașov 4—2 ; Dinamo Slatina-Au- 
tobuzul București 2—1 : Dunărea Giurgiu-C.S.M. 
Sibiu 0—0 ; Metrom Brașov-Chimia Rm. Vîlcea 
0—1 ; S.N. Oltenița-Nitramonia Făgăraș 0—0 ; 
Chimia Rîmnicu Vîlcea conduce în clasament cu 
17 puncte.
SERIA A IU-A

Minerul Baia Mare-Mureșul Deva 0—1 : F. C. 
Rihor-Gloria Bistrița 2—0 ; Industria Sîrmei 
Cîmpia Turziî-Victoria Cărei 2—1 ; Minerul A- 
nina-Minerul Cavnic 2—1 ; Textila Odorhei-O- 
limpia Oradea 0—0 : Arieșul Turda-Metalur- 
gistpl Cugir 1—0 ; Corvinul Hunedoara-C.F.R. 
Timișoara 2—0 ; U. M. Timișoara-Olimpia Satu 
Mare 0—0 ; C.F.R. Arad-Vulturii Lugoj 2—1 ; 
Olimpia Satu Mare se menține pe primul loc, cu 
14 pucte.

1—2 ;
6—1 ;
Mela

Cred că toți cei care au urmărit meciul de sîm- 
bătă. de la Craiova (cei 40 000 de spectatori lo
calnici și telespectatorii) intr-o veritabilă „uver
tură0 a etapei, sînt de acord că derbiul și-a ono
rat, pe deplin, numele. Cele două echipe, Uni
versitatea Craiova și Dinamo, deci liderul și 
campionul, au oferit un spectacol fotbalistic reu
șit. Faptul ne bucură : ambele echipe ne repre
zintă, miercuri, în „cupele europene" șl calita
tea evoluției lor e promițătoare. Promisiunile 
rezidă în forma echipelor, în capacitatea de 
efort, care le-au permis să lupte, cu o mare vi
goare și intr-un tempo susținut, 90 de minute. 
Este ceea ce dorim de la toate formațiile noas
tre. Cei care se pot declara mulțumiți de rezul
tat, sînt dinamoviștii. Dar ei, cu portarul Ca 
vai în mare formă, dacă nu-și axau jocul, ex
cesiv pe apărarea acelui gol înscris de Lucescu, 
poate că s-ar fi putut întoarce chiar cu am
bele puncte. Dar așa, au permis gazdelor să ata
ce dezlănțuit și modificarea rezultatului nu pu
tea să nu vină. Și astfel, craiovenii rămîn, în 
continuare, neinvinși în actualul campionat, per
formanță puțin obișnuită. Este, mi se pare, a cin- 
cea partidă cînd ei modifică rezultatul în fa
voarea lor in ultimele cinci (!?) minute de joc. 
Dar asta ce mai contează...

Revenind la partidele disputate ieri trebuie să 
spunem că cei 176 de fotbaliști care au avut la 
dispoziție fiecare cite 90 de minute, n-au făcut 
lucruri ieșite din comun. Eficacitatea scăzută — 
20 de goluri. N-am înregistrat surprize, chiar 
dacă ele se anunțau în primele minute, cînd oas
peții au deschis scorul, la Cluj (Dembrovski), 
Timișoara (Năstase). Caracteristica etapei — 
aceeași luptă acerbă pentru puncte. Firească, de 
altfel. Gazdele au dominat terenul, au controlat 
„ostilitățile". Din penuria partidelor s-a detașat 
meciul de la Timișoara, asistat de un număr re
cord de spectatori — 25 000. (După craioveni, bă
nățenii sînt cei mai mari consumatori de fot
bal). Ei au rezistat cu stoicism unei ploi to
rențiale — visind, desigur, la celebrele dueluri 
de altădată dintre cele două echipe glorioase : 
C.C.A. și Știința — ca să asiste la victoria e- 
chipei locale. Piesa de rezistență, Bungău, care 
a marcat un gol dintr-o lovitură liberă de la 
20 de m. și era cit pe ce să-1 maree și pe al 
doilea, al victoriei, dintr-o lovitură identică, dacă 
bara nu se opunea. Steaua, unde, mai ales pen
tru compartimentul ofensiv, se caută mereu for
mula ideală, poate fi, totuși, mulțumită cu acest 
draw, care nu influențează, însă, cu nimic po
ziția sa în clasament. Dar punctele adunate, în 
deplasare, nu se poate să nu conteze pînă la 
urmă... La Constanța, U.T.A. și-a dezvăluit, de 
la început, intențiile defensive, și, cu rare ex
cepții semnalate în repriza secundă, — vîntul 
Și" pericolul au bătut într-o singură direcție : cea 
spre poarta arădanîlor. U.T.A. a preluat „lanter
na" și n-aș zice, după evoluțiile ei precare, că-i 
Pe nedrept. La Cluj cel mai grav lucru este că 
s-au împuținat, îngrijorător, spectatorii : 3 000 ! ? 
Ce înseamnă să nu meargă echipa favorită ! 
Sau, mai exact, să meargă prost... Dar „recor
dul" tribunelor goale s-a înregistrat pe stadio
nul Republicii — câteva sute (unde sînt suporte
rii studenți ?) — la meciul Sportul studen
țesc ț— C.F.R. Cluj. Studenții, cu un nou an
trenor într-un meci de factură modestă, înving 
o echipă care n-a etalat nici o pretenție. Pc 
stadionul Giulești, după un joc, de asemenea 
mediocru, rapidiștii obțin, mai greu decît arată 
scorul prima victorie după un șir lung de 
eșecuri, înregistrind cel mai spectaculos salt in 
clasament : de pe ultimul Ioc, pe... 13 ! Să cre
dem că schimbarea medicului (! ?) de Ia echipa 
feroviară este un semn de bun augur ?

V. CABULEA

Etapa viitoare
(28 octombrie)

Steaua-F.C. Argeș, Dinamo-„U" Cluj, S.C. 
Bacău-F.C. Constanța, A.S.A. Tîrgu Mureș-Uni- 
veriitatea Craiova, Politehnica lași-C.S.M. Reși
ța, U.T. Arad-Sportul studențesc, Petrolul-Rapid, 
C.F.R. Cluj-Politehnica Timișoara 
roșu-Jiul.

și Steagul

Anul acesta titlurile au fost 
împărțite între trei cluburi : 
Steaua-cinci, Dinamo-patru. Fa- 
rul-două. Fără îndoială, toți cei 
unsprezece campioni sînt pe de
plin merituoși. Ei au străbătut, 
cu succes, traseul lung și greu, 
chiar dacă la unele categorii mai 
sînt 'excepții, al unui veritabil 
„maraton pugilistic". Campi
onul de anul trecut la categoria 
48 kg. Ștefan Băiatu n-a reușit 
să-și păstreze titlul în fața mul
tiplului campion național, Mihai 
Aurel, care încă din primul rund 
s-a dezlănțuit, adversarul său fi
ind numărat, în repriza a treia, de 
2 ori. în a doua întîlnire — ca
tegoria 51 kg. — aveam să în
registrăm o surpriză de propor
ții. Victoria Ua puncte (3—2) a 
constănțeanului Ibrahim Fare
din asupra campionului euro
pean Constantin Gruescu. A- 
cesta din urmă nici nu putea să 
cîștige în felul în care a boxat: 
a alergat tot timpul după adver
sar și n-a lovit clar, precis de- 
cit de 3 ori în trei reprize 1? Și 
a treia partidă avea să se în
cheie cu o surpriză : vicecampi- 
onul european, gălățeanul Mir
cea Tone, slab pregătit, a cedat 
titlul lui Marian Lazăr (categ. 54 
kg.). Meciul, o „bătaie" dură, e- 
puizantă, n-a avut nimic din 
„arta" boxului. Uri meci de mare 
luptă a avut loc la categoria 57 
kg. între stelistul Gh. Ciochină 
și dinamovistul Constantin Ște- 
fanovici. Pe cînd ultimul a cău
tat tot timpul lovitura decisivă, 
primul a eschivat și a punctat 
mai mult și mai clar. Proaspă
tul campion eurbpean, Simion 
Cuțov, care participă pentru pri
ma dată la finalele 
și-a adjudecat 
bleme în fața 
Augustin lacob
Evoluînd în stil 
pion, Simion Cuțov cîștigâ, fapt 
inedit și senzațional, titlul na
țional după cel... european. 
Capul de afiș al galei finaie,

seniorilor, 
titlul fără pro- 
constănțeanului 
(categ. 60 kg.), 

de mare cam-

ACTUALITATEA
• VOLEI.- Nimic
concludent

Inaugurată de o săptămînă. noua ediție a 
diviziei A de volei are ca obiectiv principal 
rodarea celor mai buni jucători care urmea
ză să ne reprezinte Ia „mondialele" din Me- 
xic-1974. Legat de acest eveniment, federația 
română de volei a stabilit ca actuala ediție 
a campionatului să se dispute pe o perioadă 
mai scurtă de timp, pentru a da posibilitate 

! selecționabililor să se pregătească mai te
meinic și să participe la o serie de turnee 
de verificare.

Referlndu-ne la partidele din primele două 
; etape, trebuie însă arătat că acestea nu au 

dat satisfacții. Mare parte dintre competitoa
re se arată deficitare la capitolul pregătire 
fizică și tehnică, oferind jocuri de un nivel 
oarle modest. Cu excepția formațiilor Ex

plorări Baia Mare (băieți) și Universitatea 
Craiova (fete), celelalte două noi promovate 
in primul eșalon, I.T.B. și Politehnica Timi
șoara au cunoscut eșecuri categorice în pri
mele două meciuri disputate în decurs de 
opt zile. Voleibalistele de la I.T.B. au pier
dut, din nou, cu scorul de 3-0. simbătă, în 
confruntarea eu Constructorul București, 
care a avut cele mai eficace jucătoare in 
inerele componente ale lotului național. 

Paula Cazangiu (19 ani) și Victoria Caranda 
(20 de ani). Constructorul a cîștigat cele trei 
seturi cu 15-3, 15-4, 15-8. în al doilea meci 
a! cuplajului de simbătă. campioana Ia băiet?.

partea formației Progresul București, de care 
a dispus cu 3-0 (15-3, 15-6, 15-8). Astfel, di- 
namoviștti conduc în clasamentul seriei I, în 
timp ce Steaua candidează cu șanse la ,.șe- 
fia" seriei 
cîștigat cu 
săptămîniî 
derbiul de 
tă, cu 2-3,

a Il-a. Voleibaliștii militari au 
3-0 partida susținută la începutul 
trecute, cu Tractorul Brașov. In 
la Galați, C.S.U. a cedat, la lhni- 
in fața echipei I.E.F.S.

M. L.

• RUGBI: S-a definitivat 
lotul republican pentru 
meciul cu R.F. Germania 

înaintea partidei internaționale cu R. F.
Germania care va avea loc simbătă viitoare, 
la Heidelberg, lotul republican a întîlnit, ieri, 
pe terenul Ghencea. echipa Steaua, campioa
na tării. Dînd o ripostă pe măsura valorii 
jucătorilor săi. steliștii au pus destule pro
bleme selecționabililor, cu toate că, scorul 
final în favoarea lotului de 35-13 nu reflectă 
adevărata situație de pe teren.

Jocul lent al înaintării, grămezile neorien
tate suficient, baloanele nerecuperate din 
„mooluri**,  dar mai ales placajele defectuoa
se, iată deficiențe la care cei doi antrenori 
P. Cosmănescu și V. Irimescu, trebuie să 
mediteze și mai serios.

După meci, la propunerea celor cloi an
trenori. biroul federal a aprobat lotul celor 
19 jucători care vor face deplasarea în R.F

Baza sportivă studențeas
că de la Lacul Tei — locul 
preferat de întîlnire al uni
versitarilor bucureșteni — 
a găzduit ieri, într-o atmos
feră sărbătorească, festivi
tatea deschiderii noului an 
sportiv studențesc. Mai ales 
pentru „boboci*  evenimentul 
a avut semnificații deosebi
te : el marchează „botezul*  
lor, primul contaot cu viața 
Sjortivă universitară în ca

rul căreia 4,5 sau 6 ani de- 
acum încolo își vor 
șura activitatea în 
calendarului sportiv 
țese de masă 
manță. Sutele t. - , ,
zenți atît în coloana defilării 
fragmentată de pancartele tu
turor facultăților și institute
lor de învățămînt bucurește- 
ne, cit și în tribune, și-au 
manifestat — așa cum numai 
studenții o știu face — bucu
ria și hotărîrea ca în noul

de la fiecare cursă, care au 
obținut ca premiu din partea 
Agenției B.T.T. cite o ex
cursie gratuită de sfârșit de 
săpiătnînă pe Valea Praho
vei. Au intrat apoi tn con
curs sprinterii, săritorii, a- 
runcătorii de greutate. Pe 
lac, ambarcațiunile s-au „bă
tut*  aprig, in cursele de 
canoe 10-\-l „universalele*  
fetelor de Jocurile
sportive — baschet, volei, 
handbal, fotbal — au tran
sformat toate terenurile com
plexului sportiv de pe malul 
Teiului în puncte atractive de 
manifestare a exuberanței stu
dențești.

S-au întocmit pi 
samente ale anului 
universitar 1 Primele 
lități sportive, primele 
misiuni ale activității 
tive studențești, au 
făcute...

Merituoșii campioni
tradiționala întîlnire, de mare 
rivalitate și ambiție, dintre cei 
doi colegi de club — Dinamo 
— Calistrat Cuțov și Paul Do- 
brescu, a oferit publicului clu
jean un spectacol pugilistic de 
înaltă ținută care a fost urmă
rit, în picioare, cu sufletul la 
gură. Excelent pregătiți fizic și 
tactic, cei doi protagoniști au 
luptat ca leii, făcînd o frumoasă 
propagandă sportului cu mă
nuși. Am regretat că n-a înche
iat gala această partidă, după 
cum regretăm, în continuare, că 
cei doi ași ai pugilismului ro
mânesc 
reze 
(63,500 kg.),
dită a

continuă 
la aceeași 

’ •' O 
avut loc

să concu
ra tegorie 

partidă ine- 
între Anto-

naționali peCampionii 
anul 1973 : MIHAI AUREL - 
Farul Constanta (semimuacâ), 
IBRAHIM FAREDIN - Farul 
Constanța (muscă), LAZĂR 
MARIAN — Steaua (cocoș) ; 
GHEORGHE CIOCHINĂ - 
Steaua (pană), SIMION CU
ȚOV - Dinamo (semiușoară),

nio Vasile și Victor Ziberman, 
la categoria 67 kg. Inedită pen
tru că Antonio concurează pen
tru prima dată la semimijlocie, 
sărind, deci, peste două trepte 
Inițiativa și curajul nu i-au a- 
dus satisfacția dorită. Cu toate 
că Antonio n-a avut forța și lu
ciditatea cu care ne obișnuise, 
el este primul adversar care i-a 
mai pus ceva probleme lui Zil- 
berman. O luptă aprigă, s-a 
desfășurat la categoria 71 kg. 
între Sandu Tîrîlă (Constructorul 
Galați) și Florea Ștefan (Steaua) 
Pînă la urmă, mai rezistent și 
cu un final mai bun, a cîștigat 
Florea, care-și adjudecă pentru 
prima dată mult rîvnitul titlu. 
Cum era și de așteptat, Alee 
Năstac, de 2 ori vicecampion eu-

MERIDIAN
ropean a cîștigat titlul printr-un 
k.o. (rundul doi) în fața tînăru- 
lui și curajosului Mișu Banu 
(Farul Constanța). Deși parti
cipă pentru întîia oară la o ca
tegorie. tot cu două trepte mai 
mare (81 kg.) Ion Gyorfi a în
vins detașat pe Marin Constan- 
tiryjscu (Metalul București) în
tr-un meci în care acesta din 
urmă nu l-a întîlnit în ring pe 
rivalul său cu lovitura decisivă 
pe care miza, ca unic mijloc 
de luptă. Un meci destul de e- 
chil^brat, dar și încîlcit, a avut 
loc în încheierea galei finale în
tre greii Ion Alexe, vicecam
pion olimpic și Ilie Dascălu (Fa
rul). Fără a străluci deloc, a în
vins Alexe.

CALISTRAT CUȚOV - Dina
mo (ușoara), VICTOR ZIL- 
BERMAN — Steaua (semimij- 
locie), FLOREA ȘTEFAN - 
Steaua (mijlocie mica), ALEC 
NĂSTAC - Steaua (mijlocie), 
ION GYORFI 
migrea), ION 
mo (grea).

- Dinamo (se- 
ALEXE - Dina-

mai interesante,Ce aspecte, 
se pot desprinde din desfășura
rea finalelor de la Cluj ? Con
semnăm, ca un fapt pozitiv, 
pariția pe lista campionilor a 
patru nume noi : Simion Cuțov. 
Ibrahim Faredin, Marian Lazăr 
și Florea Ștefan. Dar, observăm, 
în continuare, că în eșalonul 
fruntaș al boxului nostru pă
trund prea puține elemente ti
nere, de valoare și perspectivă. 
Multe categorii sînt dominate 
de sportivi cunoscuți și consa- 
crați de multă vreme, deci și 
plafonați, care n-au obținut suc
cese mari în confruntări inter
naționale. Surprinzător ne apare 
și faptul că Galațiul, pepinieră 
pugilistica, — cu 7 prezenți în 
semifinale — nu are nici un cam-

a-

pion. (Exceptîndu-i, bineînțeles, 
pe cei care activează, acum, la 
cluburile din București). Sînt 
slab reprezentate în eșalonul de 
elită centre cu puternice tradi
ții în box : Craiova (nici un re
prezentant), Timișoara (unul 
singur), Cluj (unu), Brașov (u- 
nu), Cimpulung Muscel (unu), 
BrăiLa (nici unu). După București, 
cu 23 reprezentanți în semifi
nale, urmează Constanța cu 9 și 
Galați cu 7. Această statistică 
este semnificativă pentru a ilus
tra decăderea unor vechi centre 
cu pepiniere pugilistice. O altă 
observație care se impune este 
aceea ce privește unele categorii 
care continuă să rămînă defici
tare, unde campionul nu are 
concurenți de valoare, ajunge la 
titlu fără să se întrebuințeze : 
semimijlocie (Zilberman), mij
locie mică, mijlocie (Alee Năs
tac) și grea (Ion Alexe). Dacă 
finalele s-au ridicat, totuși, la 
un nivel acceptabil, apoi calita
tea marii majorități a partidelor 
din semifinale a fost mult sub 
așteptări, ele n-au întrunit, în- 
.tr-un procentaj corespunzător, 
sufragiile spectatorilor și a spe
cialiștilor prezenți la Cluj. Ce 
vreau să spun ? Meciurile au 
fost antrenante, foarte dîrze, 
dar din păcate am asistat și la 
prea multă „bătaie" și prea pu
țin box adevărat. Au fost rare 
evoluțiile tehnice. în care să se 
vadă o preocupare în egală 
măsură pentru ofensivă ca și 
pentru apărare. Primind comba
tivitatea, se neglijează, neper- 
mis, apărarea prin eschivă și o 
mișcare derutantă în ring. Din 
această cauză boxerii, mai ales 
cei tineri — în pregătirea cărora 
tehnicienii insistă asupra atacu
lui și loviturii decisive cu orice 
preț — recepționează prea 
multe lovituri care le decimează 
forțele, scurtîndu-le astfel o ca
rieră care poate fi promițătoare. 
Dar despre aceste aspecte vom 
mai avea ocazie să vorbim.

VASILE CABULEA

• Șah
ALEXANDRA NICOLAU CON

TINUA SĂ CONDUCĂ
O în turneul interzonal fe

minin de șah, care se desfă
șoară la Caile Galdana de 
Ferrerias (Insula Minorca), 
după 14 runde continuă să 
conducă în clasament Ale
xandra Nicolau (România) și 
Hardston (Anglia) cu cite 
9,5 puncte fiecare. în runda 
a 14-a, cele două lidere au 
remizat partidele . susținute 
cu Konopleva (U.R.S.S.) și 
respectiv Karakas (Ungaria).

© Orașul Novi Sad va găz
dui un mare turneu interna
țional masculin de șah la 
care și-au anunțat participa
rea 16 jucători, printre 
care marij maeștri Lein 
(U.R.S.S.), Adorjan (Unga
ria), Janosevici, Matulovici 
(ambii Iugoslavia) și maeștri 
internaționali Victor Ciocil- 
tea (România), Langeweg 
(Olanda), Platonov (U.R.S.S.) 
și Măriei (Iugoslavia).

Concurenții care vor tota
liza 10,5 puncte vor primi o 
notă de mare maestru inter
național.

PE SCURT
Germania. Aceștia sînt : Dinu, Munteanu, 
Ciornei. Șerban, Dumitru, Fugigi, Postolache, 
Al. Pop. Mateescu, Nicolescu, Nica, Dragomi- 
rescu, Constantin, Motrescu, Durbac, iar ca 
rezerve : Atanasiu, FI. Constantin, Florescu 
și Marica.

Prin jocul de la sfirșitul acestei săptămini, 
care pe lingă caracterul său oficial, va fi și 
o partidă revanșă, rugbiștii noștri trebuie să 
șteargă amintirea infnngerii din toamna tre
cută, pe teren propriu (scor 11.-10 — pentru 
vest-germani), trebuie să demonstrăm ade
vărata valoare a rugbiului românesc. în ce-i 
privește pe jucătorii selecționați, avem cer
titudinea că cei doi antrenori au realizat o 
coeziune suficientă ca spiritul de echipă, pu
terea de luptă să triumfe într-o întîlnire ca 
aceea cu rugbiștii din R.F. Germania. Lotul 
nostru face deplasarea joi dimineața.
' • In „Cupa federației române*'  de rugbi ; 

Dinamo—Vulcan 20-0, dinamoviștii evoluind 
fără jucătorii din lotul reprezentativ.

GABRIEL FLOREA

• HANDBAL: La un
pas de sfârșitul 
sezonului intern

Penultima etapă a „Cupei de toamnă" ne 
aoropie de sfirșitul sezonului intern handba
listic. Chiar dacă cîștigătoarele seriilor și. 

vi’ 1 rp|? finaliste sp rn-n

nudisputele 
dacă situația __ ............. .
participante, nu mai contează, 
principală caracteristică a întîlnirilor spiritul 
de revanșă.

La băieți toate 
reștene și-au și plătit „polițele*  
fringerile suferite în tur : Universitatea a în
vins. la poalele Timpei, pe Dinamo Brașov 
cu 10—9, sportivii din Ștefan cel Mare 
?i-au adjudecat victoria, după o „ploaie" de 
goluri (24—23), in fața băcăoanilor, iar Steaua 
a cîștigat la Galați cu un scor concludent 
24-20.

Minaur Baia Mare, confirmă poziția sa 
fruntașă, realizind. din nou. un scor conclu
dent în fața sportivilor clujeni : 27—19.

La fete, ..Confecția" a încercat din nou să 
treacă de Rapid. însă fără sorti de izbîndă, 
astfel că feroviarele au ieșit de pe teren- vic
torioase cu 15—10.

Alte rezultate : Universitatea Timișoara — 
Rulmentul Brașov (f) 12—17 ; I.E.F.S. — 
Textila Buhuși (f) 10—11 și Universitatea Iași 
— Universitatea București (b) 14—13.

S. UNGUREANU

și-au pierdut din interes, iar 
în clasament, pentru uneie 

rămîne ca
inferior, s-a clasat formația

cele trei „mari" bucu- 
pentru in-

®POLO: Dinamo
campioană

Campionatul republican de polo pe apă a 
fost cîștigat in acest an de formația Dinamo 
Buevrestj, care a totalizat 24 dc puncte. Pe 
locul doi. cu același număr de puncte dar c’i

un golaveraj ____ ____ j_„
Rapid București, urmată de Voința Cluj și 
Progresul București.

în ultima zi a turneului final (pentru locu
rile 1-4) s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Dinamo—Rapid 4-4 ; Voința Cluj—Pro
gresul București 8-5.

reprezintă la 
„europene"

Astăzi, trei dintre componentele lotului 
republican de gimnastică se deplasează, cu 
avionul, la Londra, unde urmează să evolueze 
la cea de-a 9-a ediție a Campionatelor eu
ropene feminine. Este vorba de campioana 
națională și balcanică Anca Grigoraș, Alina 
Goreae și Aurelia Dobre. Această importantă 
competiție continentală va reuni mai multe 
sportive fruntașe din 23 de țări. Regulamentul 
campionatelor prevede că fiecare țară se 
poate înscrie cu cite două concurente și o 
rezervă.

Tot azi se vor deplasa la Londra maestrele 
emerite ale sportului Elena Leuștean și Emi
lia Liță, invitate de federația internațională, 
pentru a face parte din corpul tehnic de 
arbitri.

© Fotbal
PENTRU „RECIST5GAREA" 

SPECTATORILOR
• La Istanbul s-au înche

iat lucrările Comitetului exe
cutiv al Uniunii europene de 
fotbal (U.E.F.A.), desfășurate 
în prezența președintelui a- 
cestui for, Artemio Franchi 
(Italia). Printre altele, s-a 
hotărît ca meciurile dintre 
echipele Ajax Amsterdam 
(cîștigătoare'a „Cupei cam
pionilor europeni") și A. C. 
Milano (ciștigătoarea „Cupei 
Cupelor") să se dispute la 9 
ianuarie și 16 ianuarie 1974. 
primul joc în Italia, iar al 
doilea în Olanda.

în ceea ce privește des
creșterea nurriărului de spec
tatori la meciurile de fotbal, 
Comitetul executiv face ur
mătoarele recomandări : o 
interpretare corectă și uni
formă a regulamentului și în 
special a regulii ofsaidului : 
sancționarea severă a faul
turilor comise în careul de 
pedeapsă ; combaterea jocu
lui ultradefensiv, a jocului 
de temporizare, care afec
tează nivelul tehnic, specta
colul și sînt considerate ca o 
cauză principală a diminuă
rii interesului spectatorilor 
față de meciurile de fotbal.

Comitetul a stabilit pro
gramul viitorului Congres 
U.E.F.A.. care se va ține în 
luna mai a anului viitor la 
Edinburgh.

• Terns
e Proba de implu bărbați 

din cadrul turneului inter
national de tenis de la Ma
drid a fost cîștigată de cam
pionul olandez Tom Okker, 
învingător cu 4-6, 6-3, 6-3, 
7-5 în finala susținută cu ju
cătorul chilian ’ ’ ’Jaime Fillol.

® Box
• Boxerul

Villaflor este ___ ___ ____
mondial la categoria semi- 
ușoară. In meciul disputat la 
Honolulu, Villaflor l-a învins 
prin K.O. în prima repriză 
pe deținătorul titlului, japo
nezul Kuniaki Shibata.

filipinez Ben 
noul campion



de peste hotare
Evoluția situației 

din Orientul Apropiat
CAIRO 21 (Agerpres). — Un 

comunicat militar egiptean, dat 
publicității duminică de agenția 
M.E.N.. informează că lupte vio
lente de blindate continuă să 
aibă loc în sectorul central al 
Sinaiuluț precum și pe malul 
occidental al Suezului. Se men
ționează că forțele egiptene au 
întreprins contraatacuri în
cununate de succes împotriva 
forțelor israeliene dispersate în 
diverse regiuni ale frontului, 
distrugînd 40 de tancuri israe
liene.

Comunicatul menționează, tot
odată, că formațiuni ale aviației 
egiptene au susținut trupele te
restre, bombardînd concentrările 
inamice. Au fost doborîte 14 a- 
vioane israeliene, precum și 5 
elicoptere.

în Marea Roșie, adaugă comu
nicatul. o ‘unitate navală israe- 
liană de comando a încercat să 
se apropie de coasta egipteană, 
dar a fost interceptată de către 
navele militare și artileria egip
teană. In cursul luptelor, două 
vedete israeliene au fost scu
fundate, iar cea de-a treia a 
fost capturată.

Un purtător de cuvînt militar 
egiptean a dezmințit, în același 
timp, informațiile difuzate de 
surse militare oficiale la Tel 
Aviv, potrivit cărora forțe na
vale israeliene ar fi efectuat cu 
succes operațiuni împotriva unor 
obiective ale R.A.E., situate în
tre Damietta și Rozetta.

frontului, acordînd sprijin tru
pelor de la sol. Inamicul a su
ferit pierderi grele".

TEL AVIV 21 (Agerpres). - 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian a declarat că a conti
nuat consolidarea și extinderea 
capului de pod creat de forțele 
israeliene pe malul occidental 
al Suezului, in teritoriul egip
tean. Duminică, a arătat purtă
torul de cuvînt, această forță 
avansase pînă la o distanță de 
30 km la vest de canal. El a 
menționat că au fost respinse 
contraatacurile lansate de forțe 
egiptene în această zonă si că 
au fost distruse numeroase bate
rii de rachete egiptene. Capul 
de pod israelian, a declarat pur
tătorul de cuvînt, își lărgește 
aria de penetrație spre nord si 
spre sud, în zona centrală a 
Canalului de Suez.

Pe .malul oriental al Canalului, 
au avut loc, puternice dueluri 
de artilerie, anunță un comuni
cat militar israelian. Duminică 
în cursul unor lupte aeriene, au 
fost doborîte 5 avioane egiptene. 
De asemenea, arată un comuni
cat militar israelian. forte na
vale israeliene au bombardat, 
duminică dimineața, o serie de 
obiective în portul Damietta, la 
vest de Port-Said.

Sesiunea
POLONIA i Construcții noi la Dobrowa Oomicza.

După o lungă peri
oadă a unor regimuri 
militare, Tailanda are 
acum un guvern civil. 
Ceea ce dă însă, un re
lief deosebit schimbării 
de la Bangkok este 
faptul că ea constituie 
rezultatul direct al celor 

mari manifestații 
masă cunoscute 

vreodată în viața so
cial-politică tailandeză.

Guvern civil la Bangkok

DAMASC 21 (Agerpres). - Un 
purtător de cuvint militar a a- 
nuntat, la Damasc, că în secto
rul de nord al frontului de pe 
înălțimile Golan, se desț&soară, 
începînd de duminică diminea
ța. lupte de tancuri si artilerie 
intre tortele siriene si israelie
ne. El a menționat, de aseme
nea, că o unitate a infanteriei 
siriene, sprijinită de tancuri, a 
lansat un atac împotriva unei 
importante poziții israeliene din 
acest sector. „Aviația siriană — 
a declarat purtătorul de cuvint 
— controlează spațiul aerian al

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Duminică, la Moscova, au avut 
loc convorbiri între Leonid Brej- 
nev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Andrei Gromîko, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., șl 
Henry Kissinger, secretar de 
stat al S.U.A., consilier prezi
dențial pentru problemele secu
rității naționale — anunță agen
ția TĂSS.

Se precizează că, în cursul 
convorbirilor, s-a procedat la o 
examinare multilaterală a situa
ției din Orientul Mijlociu și au 
fost discutate căile posibile de 
instaurare a păcii în această re
giune.

Sub auspiciile Academiei 
de Științe a Republicii Cuba 
și ale ambasadei României 
la Havana, a avut loc o 
întrunire consacrată împli
nirii a 300 de ani de la naș
terea lui Dimitrie Cantemir. 
Directorul Institutului de li
teratură și lingvistică al Aca
demiei, prof. dr. Jose Anto
nio Portuondo, a prezentat o 
comunicare științifică în care 
a evocat personalitatea căr
turarului român, subliniind 
importanța operelor sale 
pentru cultura românească si 
europeană. La manifestare, 
care a suscitat un interes 
deosebit, au asistat repre
zentanți ai Academiei, ai 
unor organisme și instituții 
centrale, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști, un nume
ros public. Au fost, de ase
menea, prezenți membri ai 
ambasadei țării noastre la 
Havana.

Cu același prilej, au fost 
inaugurate expoziția foto do
cumentară „Dimitrie Cânta

și un stand de cărți.

senzația 
în holul 
aglome- 

de o

ncercam 
că mă aflu 
unui hotel 
rat, bîntuit 
dezordonată mișca
re. Dar „hotelul" 

acesta plutea prin văzduh, la 
mii de kilometri deasupra mun
ților, apelor și deșertului. Pasa
gerii se plimbau neastîmpărați 
pe culoarele dintre fotolii, co
piii lor se arătau insensibili la 
aventura aeriană și se jucau 
zgomotoși, în timp ce stewarde
sele se chinuiau să parcurgă cît 
mai rapid avionul gigant intr-un 
neîntrerupt 
mîini. Lîngă 
își adormea 
melodie de 
din dreapta 
zian, specialist în elicoptere — 
a privit pliantele despre Liban 
pe care le răsfoiam și mi-a spus 
pe un ton în care deslușeam 
nostalgia :

— Vă invidiez, domnule, că 
peste cîteva ore veți putea ad
mira Baalbeckul...

O zi mai târziu, printre ruinele 
legendarului oraș al soarelui, 
contemplînd frumusețea acestor 
sanctuare, înțelegeam mai exact 
nostalgia inginerului parizian. 
Baalbeckul reprezintă o tulbură
toare întâlnire cu un trecut care 
refuză să-și dezvăluie în totali
tate enigmele. Lîngă uriașele 
blocuri de piatră care au fost 
purtate pe distanțe incredibile 
într-o epocă îndepărtată, în 
care macaralele și mașinile de 
mare tonaj nu-și făcuseră apa
riția nici măcar în imaginația 
oamenilor, ești asaltat de legen
de irumpte dintr-un sol fertili
zat de întâmplările istoriei. Co
loanele de marmură care în
cearcă, s-ar părea, să se înalțe 
către ecranul albăstrui al ceru
lui, mărturisesc o iscusință a 
construcției care a atins cotele 
maxime ale perfecțiunii și care 
s-a dovedit capabilă să reziste 
vicisitudinilor timpului.

Dar Libanul nu-l poți cunoaște 
doar la Baalbeck. S-ar cuveni 
poate să poposești la Byblos - 
Jbeil de astăzi — pentru a pă
trunde în decorul a ceea ce se 
afirmă a fi cea mai veche așe
zare a lumii : morminte fenicie- 
ne, metereze persane, colonade

slalom cu tăvile în 
mine — o indiană 

copilul cu o tandră 
pe Gange. Vecinul 
— un inginer pari-

romane. Nu lipsesc nici urmele 
cruciaților. Vestigiile scoase la 
iveala ilustrează șapte mii de 
ani de existența continuă atesta
tă prin mărturii semnificative - 
o istorie neîntreruptă a oame
nilor care au populat pămîntul 
libanez. Imaginea tradițională a 
Libanului este asociată cedrilor. 
Cînd cobori din avion, la Beirut, 
pe aeroportul Kalde, te întîmpi- 
nă, însă, siluetele zvelte ale pi
nilor. Cedrii, învăluiți de șoap
tele biblice, s-au rărit și se gă
sesc doar pe muntele ce domi
nă Tripoli. Iar destul de aproa
pe, în sezon, skiurile aleargă pe 
pîrtiile cu zăpadă derutînd pe 
călătorul care își imaginează Li
banul doar sub jăratecul soare-

mia nu se reduce la un singur 
capitol. La Beirut privirea des
coperă cu ușurință firmele a zeci 
de bănci. Mal mari sau mai 
mici, mal puternice sau mal pu
țin puternice, Imperii bancare 
sau simpli candidați la un loc 
în lumea financiară. Seifurile 
Beirutului au un bun renume și 
sume imense venite din întregul 
Orient se depozitează în băn
cile libaneze a căror stabilitate 
cultivă încrederea posesorilor de 
capital. Urmașii fenicienilor se 
ocupă, desigur, pe scară largă 
cu comerțul. Există bazarul cu 
negustorii săi Insistenți dar mai 
ales există magazinele ce poar
tă amprenta unui stil transplan
tat de pe malurile Senei, chiar

în cadrul dezbaterilor care 
au loc în Comitetul de tutelă 
al Adunării Generale a O.N.U. 
în problema Rhodesiei de Sud, 
a luat cuvîntul reprezentantul 
tării noastre. Petre Vlăsceanu. 
El a subliniat utilitatea deose
bită si importanta politică a 
participării reprezentanților 
mișcărilor de eliberare la dez
baterea problemelor coloniale, 
afirmînd că intervențiile aces
tora la O.N.U. au scos mai bine 
în evidentă dimensiunile situa
ției din teritoriile respective și 
că o asemenea experiență utilă 
poate fi folosită cu succes si 
de alte organisme care se ocu
pă de probleme coloniale, apar
theid. discriminare rasială si a- 
sistentă economică. Vorbitorul 
a declarat că aceste mișcări 
sînt îndreptățite să primească 
sprijinul necesar politic, mate
rial si umanitar din partea sta
telor si a organizațiilor interna
ționale. ceea ce trebuie să se 
reflecte si in recunoașterea r»e 
plan international a mișcărilor 
de eliberare națională.

Delegația română condamnă 
în mod hotărît opresiunea oon- 
tinuă a poporului Zimbabwe de 
către regimul ilegal minoritar, 
arestările arbitrare ale liderilor 
politici si ale altor patrioti 
Zimbabwe. inclusiv măsurile 
criminale de întemnițare co
lectivă. apreciind că asemenea 
acte nu pot fi trecute cu ve
derea de către comunitatea in
ternațională. de Națiunile Uni
te. întrucît ele amenință pa
cea si securitatea intemationa-

lă. Români*  se pronunță ferm 
împotriva oricărei Dolitici de 
dominație, forța și dictat, îm
potriva colonialismului si a 
practicilor neocolonialiste. pen
tru lichidarea neîntârziată a re
ziduurilor coloniale, a subliniat 
vorbitorul. Pornind de la con
siderentul că situațiile create 
prin încălcarea drepturilor im
prescriptibile ale popoarelor 
nu pot produce efecte juridice 
pe plan Internațional. guver
nul român a declarat în mod 
categoric că nu recunoaște așa- 
zls*  „Republică * Rhodesiei", 
proclamată în mod arbitrar de 
către autoritățile rasiste de la 
Salisbury, a subliniat reprezen
tantul tării noastre.

Inundațiile
Bilanțul provizo

riu al victimelor gra
velor inundații care 
s-au abătut 
provinciilor spanio
le Granada, Murcia 
și Almeria depășeș
te deja cifra de 200 
de morți. Numărul 
celor declarați dis
păruți este de peste 
150. Evaluarea preci
să a urmărilor ca
tastrofei este difi
cilă, comunicațiile 
cu unele zone din 
cele trei provincii 
fiind întrerupte.

Inundațiile s-au

asupra

Tara cedrilor

Byblos : șoaptele timpului...

venfmentele care au 
dus la schimbarea 
scenei guverna
mentale tailande
ze și-au avut punc
tul de plecare la 

7 octombrie, cînd autoritățile 
militare au arestat 13 studenți 
care răspindiseră manifeste ce- 
rînd democratizarea universită
ții și, pe un plan mal larg, ela
borarea unei constituții perma
nente. Imediat, peste 200 000 de 
studenți au ieșit pe străzile din 
Bangkok revendicînd eliberarea 
imediată a colegilor lor arestați 
și urgentarea lucrărilor pentru 
elaborarea constituției țării. 
Amplei demonstrații studențești 
i s-au alăturat mase largi, cele 
mai diferite cercuri ale opiniei 
publice tailandeze. Guvernul 
militar al mareșalului Thanom 
Kittikachorn a încercat să înă
bușe prin gloanțe vasta mișcare 
populară. Poliția a pătruns în 
incinta universității luînd pur 
și simplu cu asalt parcul inte
rior unde se aflau masați stu
denții. In cadrul oiocnirilor vio
lente, peste 200 de tineri au fost 
uciși. Demonstrațiile populare, 
departe de a fi frînate au luat 
o și mai mare amploare. A pro a-

pe 500 000 de oameni au ocupat 
centrul administrativ al capita
lei, determinînd demisia gu
vernului militar și formarea u- 
nui guvern civil condus de rec
torul Universității Thainmasa 
din Bangkok, Sanya Thammasak. 
Fostul premier, mareșalul Kilti- 
kachorn, comandantul șef al 
forțelor armate, adjunctul său, 
mareșalul Prapass Charusathien 
și alți lideri militari au demi
sionat din funcțiile lor civile și 
militare și au părăsit țara. 

y Evoluțiile explozive de
scena politică tailandeză repre
zintă, în fapt, deznodământul u- 
nei crize, la capătul unei lungi 
perioade de încordare. Este evi
dent că arestarea celor 13 stu- 
clenți și marea demonstrație 
studențească n-au constituit de
cît „detonatorul" care a declan
șat un proces politic ce se im
punea cu necesitate. „Frămîn- 
tările din viața social-politică 
tailandeză — notează Joe Henri, 
corespondentul agenției FRAN
CE PRESSE la Bangkok — au 
atins de luni de zile un punct 
foarte apropiat de explozie și 
a devenit clar că Tailanda nu 
putea să mențină structuri imo
bile șl anacronice într-o Asie și 
într-o lume în plină schimbare".

Imobilismul și anacronismul 
structurilor politice care au dăi
nuit la Bangkok este ilustrat de 
faptul că începînd din 1933, cu 
excepția unor foarte scurte și 
nesemnificative „paranteze ci
vile" Tailanda a fost guvernată 
numai de mareșali, generali și 
amirali. în realitate, țara n-a a- 
vut niciodată un regim consti
tuțional deoarece constituțiile 
elaborate în „regia" militarilor 
erau sau „castrate" șl lipsite de 
conținut sau pur șl simplu sus
pendate. Așa, de pildă, „noua 
Constituție" elaborată în 1968, 
sub patronajul mareșalului Ki
ttikachorn, a fost repede „sus
pendată" în 1971, de același ma
reșal, care a dizolvat parlamen
tul abia instalat și a guvernat 
prin decrete. „Constituția provi
zorie" promulgată In 1972 de a- 
celași Kittikachorn nu făcea de
cît să adauge noi prerogative 
clanului militar Ia putere.

în asemenea împrejurări nu 
este de mirare eă abolirea regi
mului militar și instaurarea unul 
regim constituțional a devenit

pe

obiectivul fundamental al celor 
mai largi cercuri din Tailanda. 
„în ultimii ani — relevă coti- 
dianul elvețian NEUE ZtlRCHER 
ZEITUNG într-o corespondentă 
din Bangkok — nu numai cercu
rile radicale dar și cele liberale 
și chiar unele din cele conser
vatoare considerau regimul mi
litar ca o frînă apăsătoare pen
tru dezvoltarea pe plan politic 
și economic. Șefii militari, obiș- 
nuiți să primească subsidii și 
sfaturi de la Washington erau 
considerați răspunzători pen
tru marasmul economic, pen
tru încetineala cu care se 
realizează tailandizarea eco
nomiei, pentru dependentă 
aproape sufocantă a economiei 
tailandeze de marile societăți 
nord-americane. Ei erau de ase
menea violent criticat! pentru 
tolerarea, în fapt, a perpetuării 
prezentei unor vaste baze mili
tare ale Statelor Unite pe solul 
tailandez".

înlăturarea guvernului militar 
autoritarist șl instalarea noulut 
guvern civil ar putea reprezen
ta, în perspectivă, un pas im
portant in realizarea unor trans
formări democratice revendica
te de cele mal largi mase tai
landeze. După prima reuniune 
a noului cabinet, premierul 
Thammasak declara că va acor
da „cea mal mar» prioritate" 
formării unui comitet Însărcinat 
cu „elaborarea urgentă a noii 
Constituții". Ministrul justiției 
tn noul guvern a anunțat că 
noua Constituție a țării va fi 
promulgată tn următoarele trei 
luni șl prin acest document fun
damental puterea executivă, le
gislativă și judiciară vor fi se
parate. EI a precizat, de ase
menea, că alegerile generale par
lamentare se vor desfășura in 
iunie 1974. Referindu-se la 
cercuri oficiale, ziarul BANG
KOK POST, dezvăluia că noua 
Constituție ar urma să prevadă 
suprimarea postului d» coman
dant șef al forțelor armate. O 
asemenea prevedere e interpre
tată ca lichidarea unei „tradi
ționale trambuline spre putere 
a militarilor" (FRANCE PRE
SSE), ca o măsură pentru limi
tarea șl împiedicarea amestecu
lui liderilor militari tn conduce
rea statului.

F. NICOARA

din Spania
urmare aprodus ca 

ploilor torențiale că
zute după șase luni 
de secetă, în Munții 
Sierra Nevada. Riu- 
rile și torentele 
șite din matcă 
devastat așezări în
tregi, cel mai puter
nic afectate fiind lo
calitățile La Rabita, 
Lorca și Puerto Lum- 
breras. Dezastrul s-a 
produs în timpul 
nopții, majoritatea 
victimelor fiind sur
prinse în locuințe.

le
an

In afara pierderi
lor umane care tind 
să se apropie de bi
lanțul tragicelor
inundații produse în 
1962, în regiunea 
Barcelonei, și solda
te cu 600 de morți, 
se înregistrează gre
le pagube materiale, 
primele calcule 
preciindu-le la 
milioane dolari, 
fost distruse, 
altele, recoltele 
citrice cultivate , pe 
întinse suprafețe, au 
pierit mii de ani
male.

a-
400 
Au 

între 
de
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KUWEIT. — In cursul unei 
reuniuni care a avut loc dumi
nică, guvernul Kuweitului a ho- 
tărît reducerea producției de 
petrol a țării cu 10 la sută, în 
conformitate cu recenta rezolu
ție a A.O.P.E.C., și sistarea tu
turor exporturilor de petrol brut 
sau rafinat către Statele Unite.

" însemnări de- EUGENIU OBREA

• RECENTA SPORIRE A 
PREȚULUI PETROLULUI, a- 
nuntată de cele șase țări din zona

RIAD. — Arabia Saudită a 
anunțat sîmbătă noaptea sistarea 
tuturor exporturilor de petrol 
către Statele Unite. Se preci
zează că această hotărîre a fost 
adoptată în spiritul rezoluției 
recentei conferințe a Organiza
ției țărilor arabe exportatoare 
de petrol (A.O.P.E.C.).

Convorbirile de la 
Belfast

• O NOUA RUNDA DE CON- 
VORBIRI — cea de-a 4-a — s-a 
desfășurat la Belfast între secre
tarul de stat britanic pentru 
problemele Irlandei de nord, 
William Whitelaw, și liderii 
principalelor trei partide repre
zentate în noua Adunare a 
Ulsterului. Este vorba de Parti
dul Unionist (protestant), con
dus de Brian Faulkner, Parti
dul Laburist Social-Democrat 
(catolic) și Partidul Alianței 
(moderat). Agenția FRANCE 
PRESSE relevă că, în timpul 
convorbirilor, s-a ajuns la un 
acord privind politica economică 
și socială a organului executiv 
al noii Adunări provinciale. El 
va fi supus aprobării fiecărui 
partid în parte.

Golfului Persic și de Libia, va 
antrena, probabil, în viitorul a- 
propiat, o sporire a tarifelor 
transporturilor aeriene — a de
clarat, la Geneva, un purtător 
de cuvînt al Asociației Interna
ționale a Transporturilor Aerie
ne (I.A.T.A.). Cheltuielile lega
te de procurarea carburantului 
— a subliniat el — reprezintă 
aproximativ 20 la sută din bu
getele companiilor aeriene.

Un reprezentant al Agen
ției pentru protecția mediului 
înconjurător a Japoniei a 
anunțat, la Tokio, că firma 
„Honda" a experimentat, cu 
rezultate pozitive, un nou tip 
de motor care are calitatea 
de a purifica gazele de eva
cuare, la nivelul standardu
lui antipoluare preconizat de 
legile japoneze pentru anul 
1976. El a adăugat că, deși 
acest motor nu reprezintă 
soluția finală pentru proble
ma poluării prin gazele de 
eșapament, „el ar putea 
constitui una dintre soluții". 
S-a precizat, totodată, că în 
urma testelor efectuate pînă 
în prezent, există perspec
tiva ca automobilele „Hon
da", model 1975, să fie e- 
chipate cu acest motor. Eli
minarea substanțelor polu
ante ’ din gazele de eșapa
ment se realizează, în cazul 
acestui tip de motor, prin- 
tr-un sistem special, care in
clude principiul utilizării u- 
nor camere de combustie du
ble, în locul camerei unice 
de la automobilele obișnuite.

După acordul 
anglo-islandez
MINISTRUL IStANDEZ• __  _________

al educației, M. T. Olafsson, a 
anunțat că Partidul liberal de 
stânga, component al coaliției 
guvernamentale, al cărui lider 
este, va sprijini necondiționat 
acordul încheiat între Islanda șl 
Marea Britanie asupra „conflic
tului codului".

Acordul menționat, negociat în 
cursul vizitei întreprinse, la 
Londra, la începutul acestei săp- 
tămini, de primul ministru al 
Islandei, urmează să fie supus 
spre aprobare guvernului și Al- 
thing-ului (Parlamentul) islan- 
dez. El prevede, în esență, limi
tarea la 130 000 de tone a can
tității anuale de cod pe caro 
traulerele britanice vor 
dreptul să o pescuiască, în a- 
numite condiții, în interiorul li
mitei de 50 de mile marine a 
apelor naționale de pescuit is
landeze, și reducerea numărului 
navelor, de pescuit britanice 
care acționează în această zonă.

Psihologie
SUBLINIERI

lui. Este adevărat, prospectele 
turistice promit 260 de zile înso
rite pe an, farmecul falezei cu 
hotelurile elegante și îmbrățișa
rea Mediteranei. Dar același Li
ban al soarelui cald și al plaje
lor luxoase izbutește să satisfacă 
și pe amatorii sportului alb. De 
altfel, îndată după ce te înde
părtezi de Beirut, fierbințeala 
chinuitoare din capitală dispare 
brusc. Te învăluie un 
păt, răcoros, într-o 
de verdeața.

aer proas- 
abundențâ

țară cu 
locuitori,A

ceastă
2 500 000

dintre care o treime 
trăiesc în capitală, 
își asigură o parte 
importantă din re

sursele ei din turism. Se apre
ciază că în visteria libaneză in
tră anual, grație turismului, 
250 000 OCO dolari. Totuși econo-

dacă, uneori, mărfurile sînt mai 
bătrîne cu cel puțin un sezon 
decît în metropolele europene. 
Industria se află abia la înce
puturile ei. Deocamdată, ea a 
absorbit doar 120 000 de per
soane. Cei mai mulți sînt tineri, 
fapt explicabil cu ușurință într-o 
țară în care 50 la sută din lo
cuitori nu au împlinit 20 de ani.

Baalbeck și Byblos înseamnă 
o investigație în istorie. Cedrii 
ne poartă în pitorescul aureolat 
de legendă. Dar pulsul prezen
tului îl simți la Beirut - oraș 
în care modernitatea se înveci
nează cu ambianța orientală 
oferind imagini ce se gravează 
în memorie. Sub cerul Medite
ranei, „zgîrie-norii" și construc
țiile tipic musulmane realizează 
o originală împletire, inseparabi
lă de particularitățile unui popor 
a cărui vocație pașnică este cer
tificată de istorie.

Md gîndeso, cu tristețe, cum dascwoa Sherlock Holmes 
in viața cea de toate zilele a unui comisariat din Chioago, 
Londra, Paris «au indiferent unde m fură fi se ucide, Urma- 
fii săi anonimi sînt puși, adesea, în situații ou mult mai aiu
ritoare decît cele în care se descurca, răbdător și vMonar, bă- 
trînul Holmes. S-ar părea că în pas cu vremea, oare se gră
bește, se grăbește, detectivii care activează tn zonele „dina
mice" ale delincvenței internaționale nu își mai probează meș
teșugul prin tradiționalul dar al minții. Practioa demonstrează 
că loviturile gangsterilor care se respectă, ți toți se respectă, 
nu se mai organizează decît foarte arareori cu metodă, ri
goare ți fantezie. F.B.I. fi, de partea cealaltă a Oceanului, 
Scotland Yard-ul, au dat de curînd publicității statistici eloc
vente. Chiar ți ageamii parcurgând aceste materiale de spe
cialitate pot trage concluzii foarte limpezi. Este vorba, în pri
mul rînd, de preferința gangsterilor de a opera eu mină arma
tă, în banda încăpătoare din punct de vedere numeric fi, ceea 
ce este straniu în raport cu tradiția profesiunii, ziua ți la sce
nă deschisă. Cu alte cuvinte mitul răufăcătorului solitar, zelos 
fi avînd o mare doză de cerebralitate în comiterea loviturii, 
face loc unei noi „școli de gindire" ți, implicit, de acțiune. Se 
„lucrează", adică, în formație, repede, spectaculos.

Implicațiile unei asemenea mutații în configurarea delictu
lui nu au scăpat, desigur, factorilor de ordine. In consecință 
polițiile mai multor țări comunitare s-au decis să rezolve în 
stil comunitar această nouă problemă care oonfruntă, ascuțit, 
piața de specialitate. Pînă una-alta au fost organizate brigăzi 
de șoc avînd avantajul, față de celelalte forte de ordine, că 
sînt formate din comisari trecuți printr-o riguroasă filieră de 
formare. Cursurile durează, indiferent de talentul ți aplicația 
școliților, o jumătate de an. Intrînd la școală comisari obiș- 
nuiți dinșii ies, după șase luni, eroi de western. Lupta corp la 
corp, aruncarea cuțitului exact și la distanță, tirul de pe loc, 
în mers, în fugă, în somn și așa mai departe, precum fi oas- 
cadoriile paralizante în vechea concepție, sînt cîteva din 
noile avantaje ciștigate cu sudoarea frunții de apărătorii or
dinii. S-ar părea că posedînd asemenea scrupuloase atu-uri po
lițiile cu pricina nu își pot dori decît intîlnirea, pe cîmpul 
de luptă, cu adversarii. Dar vai, roata morii se învîrtețte. La 
polul celălalt bandiții se orientează în același ritm ți, se apre
ciază, cu aceeași eficiență...

Recent, tot pe piața comunitară, ttn agent de modă veche 
al Scotland lard-ului, George Schadow, a descoperit prin 
forța minții, un centru de perfecționare al gangsterilor în care 
se predau lecții de karate, tir, atletism și oițe altele sînt ne
cesare omului grăbit să-și întindă mîinile spre respectabilele 
valori apărate. S-a dovedit că programul cursurilor cu pricina 
semăna, aidoma, cu cel al polițiilor. Cu deosebirea că elevii 
erau mai mulți și plăteau taxă pe învățătură. De unde fi zelul...

Intervievat într-un asemenea dramatic context, un comisar 
francez, Jean Broussard, aprecia în legătură cu ascendentul ' 
poliției asupra răufăcătorilor: „Aspectul psihologic al con
fruntării este foarte important. Polițiștii trebuie să intuiască un 
lucru simplu: gangsterii ripostează dur doar bind sînt întărî- 
tați". 1

Așa e. Lăsați în pace ei își fac treaba curat, repede fi fără < 
victime. Fără psihologie unde s-ar ajunge ?

RADU BUDEANU

PROGRAMUL I

avea

Demisia ministrului 
de justiție al S.U.A.

• PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
AL CASEI ALBE, Ronald Zie
gler, a anunțat simbătă seara că 
ministrul de justiție al Statelor 

■ Richardson, și-a 
fost 
Ri- 
1-a

* a 
răspundere

Unite, Elliot . 
prezentat demisia, care a 1 
acceptată de președintele 
chard Nixon. Președintele 
numit pe Robert Bork, care 
deținut posturi de 
în domeniul justiției, In funcția 
de ministru interimar la acest 
departament.
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^nema
DESPRE O ANUME FERICIRE : 

Patria (orele 11,30 ; 14 ;
21,15) ; Favorit (orele 9,15 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; ---------
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 
20,30) ; Victoria 'orele 9 
13 30; 16; 18,30, 21).

DOI PE UN BALANSOAR : Sca
la (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

MAFIA ALBĂ : Luceafărul io
vele 9 : 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ;
20,45) ; București (orele 8,30 ; 11,30 ; 
16 : 18,30 ; 21).

CU MÎINILE CURATE ; ULTI
MUL CARTUȘ : Timpuri Noi (o- 
rele 9 — 19.30 în continuare).

PARADISUL : Melodia (orele 9 ;
11.15 ■ 13.30 : 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18-,15 ; 20,30) ; Modern (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

ȘAPTE ZILE ; Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Popular (or’le
15.30 : 18 ; -------

LEGENDA
Central (orele 9,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; <
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

16,30 ; 19 : 
" 11,30 ;

Gloria
18.15 ;
11.15 ;

20.15).
NEGRULUI CHAR-

11.30 ; 
Grivița 

; 18,15 ;

LEY :
13,45 :
(orele
20,30).

PISICA JUNGLEI : Pacea (ore
le 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Progresul (o- 
rele 16 ; 18 ; 20).

(orele 9,45 ; 11,45 ; 13,45 J 
18 : 20).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIEULKA : Drumul Sării (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE : Da
cia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20.30) ; Giulești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ : Au
rora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20,15).

TU ȘI EU : Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15),

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Lumina (orele 9 ; 11,15 ; 
16 : 18,30 ; 20,45) ; Unirea
15.30 : 17,45 ; 30).

13,30 ; 
(orele

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
înfrățirea (orele 15,30 ; 19).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Capitol 
(Orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 :
13.30 ; 20,45) ; Tomis (orele 9 ;
11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 : 18,15 : 20.30).

COPERNIC : Bucegi (orele 16 ; 
19).

STARE DE ASEDIU : Buzești 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 : 
21) ; Miorița (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 : 18.30 ; 20,45).

CARTEA JUNGLEI : Floreasca 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

CLOVNII : Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

ALBĂ CA ZĂPADA $1 CEI 
ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9.45 ; 
11.45 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Volga

PROGRAMUL III

9,00 Știri ; 9.05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei. „Cocorul” de 
Ion Chirescu : 10.00 Clubul ado
lescenților ; 11,00 Cronica ideilor ; 
11,10 Profil pe portativ — Aurel 
Storin ; 11,30 Geografie folclorică 
— Alba ; 12,00 Transmisiuni di
recte din țară : 12,10 Invitație în 
fonotecă ; , 12,55 Melodia zilei 
13.00 închiderea emisiunii de di
mineață : 17,00 Știrile după-amie- 
zii : 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor ; 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Lite-

ratură ; 18,10 Panoramic muzical ; 
18,55 Melodia zilei ; 19,00 în direct 
...de la Muzeul Banatului din Ti
mișoara : 19,30 Știri ; 19,35 CaSa 
de discuri C.B.S. ; 20.00 Munca — 
izvor de bucurie și împliniri ; 
20,30 Selecțiuni din opera „Faust,! 
de Gounod ; 21,00 Radio-super-top. 
Interpreți români de muzică ușoa
ra : 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Me
lodia zilei ; 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare ; 23.15 Poetica. Ion 
Horea ; 23,20 „Poveste din cartie
rul de West*'  de Bernstein ; 23,55 
—24,00 Ultimele știri.

Teatrul National „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia) : UN FLU
TURE PE LAMPA — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdzâ Bulandra” 
(Schitu Măgureanu) : A. 12-A 
NOAPTE — ora 20 : Teatrul „C. 
I. Nottara” (Sala Studio) : BĂR
BAT! FĂRĂ NEVESTE — ora 20 ; 
Teatrul Giulești (la Sala Studio 
a Teatrului National „I. L. Cara- 
giale“) : LIOLA — ora 19,30.

17,30 — Curs de limba franceză. 
Lecția 65 ; 18,00 — Telex ; 18,05 — 
La ordinea zilei. Azi, județul Il
fov ; 18,20 — Căminul. 18,40
— Ion Tugearu — interpret
și coregraf ; 19,05 — Ecra
nul — emisiune de actualitate și 
critică cinematografică ; 19,20 —
1001 de seri ; 19,30 — Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973
— an hotărîtor ; 20,00 — Cintecul
săptămînii : „Legendar pămînt 
străbun” de V. Doboș ; 20,05 —
Mai aveți o întrebare ? Cît de pro
babil este... timpul probabil ? 20.40
— Barzi și rapsozi ; 20,50 — Re
vista literar-artistică TV. Actual, 
modern, contemporan ; 21,30 —
Publicitate ; 21,35 
melor (ultimul 
24 de ore.

Fîntîna tur- 
episod) ; 22,25 —

PROGRAMUL n
serial : în ultimul 
- Teleenciclopedia 

Muzică popu- 
; 21,35 — Viața
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20,00 — Film 
minut ; 20,40 - 
(reluare) ; 21,20 — 1 
Iară : 21,30 — Telex ; ___
economică a Capitalei. Astăzi — 
Sectorul II ; 21,55 — Muzică ușoa
ră ; 22,10 — Cărți și idei.

K


