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CEI MAI BUNI 
TINERI STRUNGARI 

Șl FREZORI ÎN CONCURS 
• La Timișoara se desfășoară zona finală a celei

de-a 5-a ediții a întrecerii tinerilor strungari

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ 
IN STA TELE UNITE ALE AMERICII

• In ultima zi a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Statele Unite ale Americii, șeful 
statului român s-a întîlnit la sediul central al 
firmei „Manufacturer Hanover Trust" din New 
York cu un grup de reprezentanți ai cercurilor 
industriale, comerciale și financiare din S.U.A. 
Tntîlnirea a continuat cu un dejun de lucru, în 
cursul căruia președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Consiliului de administrație ai 
firmei „Manufacturer Hanover Trust", Gabriel 
Hange, au rostit cuvîntări.

In cuvîntul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se la rezultatele vizitei 
sale în Statele Unite, a subliniat: „Ținem mult 
la dezvoltarea și consolidarea independenței 
țării noastre. Aceasta, pentru că istoria — de
stul de îndelungată — a României ne-a învățat 
că, numai asigurînd o independență reală, se 
pot crea condițiuni ca întregul popor să ducă o 
viață demnă, liberă, să poată participa, tot
odată, la o largă colaborare internațională. 
Dorim să colaborăm larg cu toate țările, cu toți 
aceia care sînt gata să meargă pe această 
cale, respectînd independența și suveranitatea 
României"...

• In cursul aceleiași zile, președintele Consi
liului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe David Rockefeller, președintele 
Băncii „Chase Manhattan", pe reprezentanții 
concernului de ziare „Parade", în frunte cu 
președintele concernului, Daniel D. Kinley.

• De asemenea, președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit la reședința sa din New 
York, pe Jacob Stein, liderul Conferinței pre
ședinților principalelor organizații ale evreilor 
din America, prof. dr. Arthur Hertzberg, pre
ședintele Congresului evreilor din America, 
Max Melemet, director executiv al Secțiunii 
americane a Congresului Evreiesc Mondial, Jo
seph Karasick, președintele Secțiunii americane 
a Congresului Evreiesc Mondial.

• Tovarășa Elena Ceaușescu, răspunzînd in
vitației conducerii Academiei de Științe din 
New York, a făcut o vizită la sediul acestui 
înalt for științific, al cărui membru activ a fost 
ales, în cursul acestui an. Cu acest prilej a avut 
loc o întîlnire de lucru cu dr. Kenneth W. Thom
son, președintele Academiei, dr. Fred C. Arm- 
strong, director executiv, cu membrii Consiliu
lui guvernatorilor și alți membri de seamă ai 
conducerii, precum și cu șefii departamentelor 
de chimie de la universitățile din New York.

Finala celei de a 5-a ediții 
a Olimpiadei tinerilor strun
gari și frezori și-a consumat 
ieri primul act din desfășu
rarea sa. La festivitatea de 
deschidere care a avut loc la 
întreprinderea „Electro Ti
miș" din Timișoara au parti
cipat tovarășii Dionisie Balint, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Gheorghe Vasilaehe din par
tea Uniunii Sindicatelor din 
metalurgie și construcții de 
mașini. Toma Butaru, din par
tea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Gre
le și Tulchină Domițian, din 
partea Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini- 
unelte șl Electrotehnice.

Din felul cum a debutat e- 
diția acestui an există pre
misele unei aprige întreceri. 
Intrată în tradiție, de la an la 
an o dată cu o mai atentă or
ganizare și desfășurare în fa
zele ei de masă, reflectată și 
prin numărul de 46 000 strun
gari și 7 000 frezori din care 
s-au „ales" cei 80 de Analiști, 
au sporit șl pretențiile de or
din profesional. Elocvent este 
în acest sens faptul că piesa 
de la proba practică este de 
categoria 5 față de categoria 
4 din anul trecut, în timp ce 
media categoriei ooncurenți- 
lor se află între 3 și 4.

Ca și în alte ocazii Comite
tul județean Timiș al U.T.C., 
In calitatea sa de gazdă, îm
preună cu consiliul județean 
al sindicatelor s-a dovedit a 
fi la înălțime. în duda unor 
dificultăți create de unele de
legații formate din 4, 5 și 
chiar 6 membri, cînd de fapt, 
potrivit regulamentului, tre
buiau să fie doar 3. Ospitali
tatea și atenția acordată pen
tru asigurarea de condiții op
time pentru desfășurarea în
trecerii este dovedită și de 
găzduirea probei practice la

întreprinderea „Electro Timiș* 
în momentul de față cea mai 
tînără din județ și una dintre 
cele mai modem utilate din 
țară. Hala de prelucrări me
canice a trăit o atmosferă ti
pică de concurs. Emoțiile ti
nerilor de la mașini 6-au 
transmis ți „consilierilor" 
obligați să privească întrece
rea din „tribune". Discuțiile, 
în exclusivitate supuse eve
nimentului, evaluSnd rînd pe 
rînd șansele, pun în balanță, 
alături de pregătirea profe
sională proipriu-zisă, și com
portarea, calmul celui venit 
să reprezinte onoarea jude
țului. Printre ei se aHă și 
cîțiva veterani ai Olimpiadei ; 
Dumitrana Marin, reprezen
tantul județului Vîlcea, pen
tru a treia oară concurent, 
laureații ultimelor două edi
ții, Emil Olaru și Ion Anca, 
întîlnindu-se de data aceasta 
în oalitate de invitați, ultimul 
primind în acest scop o per
misie specială de la unitatea 
unde își satisface stagiul mi
litar. Aprecierile lor au girul 
experienței și, deși din motive 
obiective nu se numără prin
tre finaliști, n-au renunțat la 
hotărîrea unei noi întîlniri pe 
scena de concurs. O prezență 
inedită o reprezintă Mihaela 
Cergău, cea mai bună strun- 
găriță a județului Prahova. 
Ieri, la ora 12,20 strungarul 
reprezentant al județului 
Satu-Mare a predat primul 
piesa. I-a urmat la 10 minute 
reprezentantul județului Ti
miș, Nicolae Mitaana care prin 
cîștigarea dreptului de a par
ticipa in proba teoretică răs
plătește astfel încrederea co
lectivului de la Electromotor. 
Cu două zile în urmă. Nicolae 
Mitrana a fost primit în rîn- 
durfle membrilor de partid.

ION DANCEA 1

Numeroși cetățeni ai Capitalei au făcut la aeroport 
o caldă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu 

si tovarășei Elena Ceausescu
9 9 9

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntors, sîmbă- 
tă la amiază, în Capitală, după 
vizita de stat efectuată în Sta
tele Unite ale Americii, la invi
tația președintelui Richard Nixon 
și a soției sale, doamna Patricia 
Nixon.

Vizita pe care șeful statului 
român a făcut-o în Statele U- 
nite ale Americii a constituit o 
ilustrare elocventă a bunelor re
lații de prietenie și colaborare 
statornicite între cele două țări 
și a deschis noi perspective ex
tinderii și diversificării în con
tinuare a cooperării româno-a- 
mericane în multe domenii. Con
vorbirile dintre președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Ri
chard Nixon, Declarația comună 
cu privire la principiile colabo
rării, pe care au semnat-o îm
preună, Declarația comună cu

privire la cooperarea economică, 
■industrială și tehnică dintre Ro
mânia și S.U.A., așează pe o 
bază trainică relațiile dintre cele 
două țări, exprimă dorința lor 
de a conlucra în folosul priete
niei dintre popoarele respective, 
pentru o lume a colaborării și 
păcii.

Urmărind cu cel mai viu inte
res desfășurarea vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Sta
tele Unite ale Americii, oame
nii muncii din țara noastră au 
văzut în manifestările de pro
fundă stimă și înaltă apreciere 
de care s-a bucurat pretutin
deni președintele Consiliului de 
Stat, în rezultatele acestei noi 
călătorii a păcii și prieteniei o 
expresie pregnantă a prestigiului 
dobîndit de România socialistă, 
datorită politicii sale consecven
te de dezvoltare a colaborării in
ternaționale, de promovare în re
lațiile dintre state a principiilor 
menite să asigure o pace trai
nică în lume.

La aeroportul Otopenî, în în
tâmpinare au venit tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Paul Niculescu-Mizil, Ghe
orghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Chivu Stoica, Constantin Băbă- 
lău. Cornel Burtică. Miron Cons- 
tantinescu. Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Magdalena Filipaș, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Pățan. 
Stefan Andrei. Conducătorii de 
partid șl de stat au venit la aero
port împreună cu soțiile.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri a! C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, alte per
soane oficiale.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. la

București, Donald Bramante, și 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu multă căldură de con
ducători de partid și de stat, de 
celelalte persoane oficiale.

Cetățenii Capitalei, veniti în 
întâmpinare, i-au aclamat înde
lung, adresîndu-le calde cuvinte 
de bun sosit. Entuziasmul mulți
mii exprima satisfacția întregu
lui nostru popor pentru rezulta
tele remarcabile ale vizitei, față 
de această nouă și valoroasă 
contribuție adusă la înțelegerea 
și conlucrarea între state, la a- 
firmarea unei noi politici în via
ta internațională, la întărirea 
păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu multă prietenie urărilor 
calda ce le-au fost adresata.

• Ieri, s-a dat startul festiv, în noua com
petiție de masă cu caracter republican 

CUPA TINERETULUI
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ACTUALITATEA - PE SCURT

ILIE NASTASE
A TRIUMFAT

Șl LA BOSTON
PENTRU A TREIA OARĂ CON
SECUTIV ILIE NASTASE CIȘTIGA, 
FĂRĂ DREPT DE APEL, TUR
NEUL CAMPIONILOR (PARIS, 
BARCELONA, BOSTON) OBLI- 
GlNDU-l PE NUMEROȘI CO
MENTATORI SA-L CONSIDERE 
JUCĂTORUL MONDIAL NUMA- 
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Eveniment cu semnificații 

majore, remarcabil prin rezul
tatele sale, vizita pe care pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
întreprins-o în Statele Unite 
ale Americii se înscrie ca un 
moment de o însemnătate cu 
totul deosebită pentru apro
fundarea și extinderea bunelor 
relații româno-americane, ca o 
valoroasă contribuție la edifi
carea unei păci durabile în 
lume care să asigure tuturor 
popoarelor o dezvoltare potri
vit voinței lor suverane. Dialo
gul româno-american la nivel 
înalt se plasează în contextul 
unei evoluții semnificative, 
marcată prin călătoria în Româ
nia a președintelui Nixon în 
1969 și prin vizita președintelui 
Ceaușescu în S.U.A. în 1970, 
prin cursul ascendent al rapor

turilor dintre statele noastre. 
Caldele manifestări de simpa
tie și înaltă prețuire care au 
întâmpinat pretutindeni pe șe
ful statului român, la Casa 
Albă — în ambianța solemnă a 
primirii oficiale —, ca și la 
uzina de mașini-unelte din 
Hartford, la Cleveland ca și la 
New York, au reflectat senti
mentele de prietenie, dorința 
de a extinde legăturile cu 
România care animă oficialită
țile și opinia publică ameri
cană. în cuvîntările rostite, în- 
cepînd cu cele ale președintelui 
Nixon și continuând cu cele ale 
personalităților care l-au salu
tat pe solul poporului român în 
fiecare din locurile vizitate, în 
manifestările emoționante pe 
care prezența înaltului oaspete 
român le-a prilejuit, s-a vădit 
pregnant prestigiul politicii 
clarvăzătoare, principiale, con
structive a României socialiste

inseparabile de personalitatea 
și dinamica activitate a condu
cătorului ei — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Referindu-se la șe
ful statului român, președintele 
Nixon sublinia în toastul rostit 
la Casa Albă că „distinsul nos
tru oaspete (...) dintre toți oa
menii de stat din lume, a jucat 
unul din cele mai însemnate 
roluri ale unui om de stat de 
pe glob, prin faptul că a văzut 
ansamblul problemelor mon
diale cu care sîntem confrun
tați și nu numai pe acelea care 
implicau propria sa țară sau o 
altă țară cu al cărei conducă
tor el putea discuta intr-un a- 
numit moment. El a dat dovadă 
de înțelepciune și înțelegere și 
a contribuit enorm la deschi
derea unor dialoguri care, alt-

(Contirtwire In pag. a ZV-a)

EUGENIU OBREA

LA PLECAREA DIN NEW YORK
Vineri seara, a luat sfîrșit vizita președintelui Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu în Statele Unite ale 
Americii, vizită efectuată la invitația președintelui Richard Ni
xon și a doamnei Patricia Nixon.

Pe aeroportul internațional John F. Kennedy din New York, 
președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu căldură de J. Carluy, reprezentant al primarului 
orașului New York, Stuart Anderson, reprezentantul guverna
torului statului New York, de alte autorități locale.

DAR MÎINILE?
Vremea de azi cere pretutindeni cunoaște

re, cere știința, cere temeinica pregătire teo
retica. Cunoștințele bogate fertilizează efor
tul, ușurează munca, îi cresc productivitatea. 
Nu-i cazul să invoc aici atît de numeroa
sele rațiuni pentru care una din preocupările 
cele mai la ordinea zilei este tocmai ridi
carea permanentă a nivelului de pregătire, 
motivele pentru care un apel statornic este 
adresat tuturor, indiferent de sectorui în care 
lucrează și indiferent de vîrstă, dar mai cu 
seamă celor tineri, pentru a nu ne mulțumi 
cu ceea ce știm, pentru a învăța în perma
nență. Concursurile profesionale 

— organizate tot mai frecvent 
în ultima vreme, și-n care iniția
tiva organizației U.T.C. se evi
dențiază pregnant - pot avea și 
au într-adevăr un rol deosebit 
în această direcție.

Ce-mi este dat însă să aud ?
concurs destinat tinerelor lucrătoare din in
dustria textilă, concursul atît de clar definit 
prin titulatura sa ca fiind al „mîinilor măies
tre", tocmai mîinile au fost uitate. Au fost 
chemate acolo, într-un oraș din nord, cele 
mai dibace tinere țesătoare, filatoare și con- 
fecționere din țară pentru a,-și confrunta pri
ceperea, măiestria mîinilor. Dar acolo, în ca
drul concursului, ce li s-a cerut să facă ? 
Nimic altceva decît să răspundă, scris și oral, 
la niște întrebări ?

N-aș vrea în nici un chip să diminuez în 
vreun fel meritele celor care au cîștigat a-

NICOLAE ARSENIE

La recentul

cest concurs. Buna ior pregătire nu poate fi 
pusă la îndoială și s-ar fi putut ca ierarhia 
să rămînă identică și în urma unor probe 
practice. Dar nu pot să nu transcriu nedu
merirea, chiar de ele exprimată, că această 
întrecere s-a rezumat la un examen teoretic, 
că au lipsit probele la mașini.

Regretabilă omisiune.
Cu atît mai mult regretabilă cu cît o astfel 

de omisiune se poate produce, și se produce 
nu o dată si in felurite alte împrejurări, în 
concursuri, de pildă, al căror scop nu se 
rezumă doar la atribuirea unui titlu, ci vi

zează atribuirea unei responsa
bilități, examinarea, pretențioa
să nimic de zis, scapă totuși 
cîteodată din vedere această 
cerință fundamentală care este, 
ca în cazul „mîinilor măiestre", 

proba practică. Criteriul pregătirii teore
tice trebuie să se însoțească totdeauna 
cu verificarea aptitudinilor și priceperii in 
activitate concretă. Niciodată vorbele nu tre
buie, în astfel de situații să treacă înaintea 
faptelor. Iscusitul la vorbe nu-i obligatoriu 
cel mai dibaci și atunci cînd se pune pro
blema să facă ceea ce zice, să transpună 
adică, teoria în viață, lată motivul pentru 
care în concursurile profesionale, dar și în 
toate celelalte împrejurări, verificarea cunoș
tințelor teoretice trebuie să se însoțească tot
deauna cu întrebarea : dar mîinile ?

Cît sînt de măiestre ?



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 LUNI 10 DECEMBRIE 1973

ZILELE VACANTEI
STUDENȚEȘTI

• VACANTA 
AL SESIUNII
• TABERE |
• BOGATE PROGRAME CULTURAL-ARTISTICE • SKI PENTRU 
ÎNCEPĂTOR! Șl AVANSAȚI • TABERE LA CABANE ALPINE PEN
TRU 1 000 DE STUDENTI Șl STUDENTE

, STUDENȚILOR ÎNCEPE DUPĂ ULTIMUL EXAMEN 
Șl VA DURA PÎNĂ LA 6 IANUARIE 1974 INCLUSIV 

DE ODIHNA CU PETRECEREA REVELIONULUI

TRU 1 000 DE STUDENȚI Șl

Pesta*1 puțin timp cursurile stu
denților voi lua sfîrșit pentru a 
face Ioc tradiționalei sesiuni de 
examene, programată, în acest 
an universitar mai devreme. Deși 
febra pregătirilor pentru con
fruntarea decisivă în verificarea 
calității activității profesionale 
este acum la ordinea zilei, nu 
sînt lipsite de interes cîteva din 
amănuntele vacanței de iarnă, 
care va răsplăti cu o binemeri
tată perioadă de odihnă activă 
eforturile depuse pentru traver
sarea sesiunii cu cele mai bune 
rezultate.

Taberele de odihnă cu petre
cerea revelionului (23 decembrie 
1973 — 3 ianuarie 1974) vor fi 
organizate la Pîrîul Reee (250 de 
locuri), la Slănic Moldova (600 
de locuri) și la Brașov (400 de 
locuri). De asemenea, vor mai fi 
organizate tabere de odihnă în 
perioada 23—29 decembrie 1973 
în frumoasele stațiuni de pe Va
lea Prahovei : Sinaia — 550 de 
locuri, Predeal — 400 de locuri 
și Bușteni — 600 de locuri. La 
14 cabane alpine sînt rezervate 
1000 de locuri pentru studenții 
și studentele care vor întâmpi
na aici noul an. Astfel, la Ba
bele, Poiana Stînii, Poiana Iz
voarelor, Caraiman și Bunloc se 
vor reuni studenții bucureșteni, 
ieșenii la Cota 1500, brașovenii 
la Valea Sîmbetei, craiovenii la 
Peștera. In trei tabere vor par
ticipa studenți din cîte două

SPIRITUALISM Șl FIDEISM 
l'N FILOZOFIA CONTEMPORANĂ

Noua apariție în colecția 
„Dezbateri ideologice" a Edi
turii politice are la generic 
ideca universalității mani
festării fideismului. Pe a- 
ceastă bază autorul disociază 
tendințele îndreptate spre 
proclamarea primatului cre
dinței asupra rațiunii de ca
drul strict al unei anume 
teorii sau doctrine. semna- 
lînd fenomenul real după 
care fideismul nu este o con
cepție de sine stătătoare ci 
dimensiunea ideologică a Li
nei diversități de curente fi
lozofice, caracteristica esen
țială a unei anume concep
ții. respectiv spiritualiste. A- 
pologia supremației credin
ței se relevă în filozofie si 
morală. în artă și știință, vi
zează practic întreaga viață 
spirituală a omului, ansam
blul conștiinței lui. De fapt, 
opinează autorul, semnifica
ția fundamentală a fideis
mului constă în aceea de a 
„ține de o conștiință misti
ficată și mistificatoare", re
liefează efortul de interpre
tare a realității înconjurătoa
re prin prisma „Sfintei Scrip
turi".

Fără să-și propună trata
rea problemei în toate im
plicațiile ei, Gh. Vlăduțescu 
î$i organizează lucrarea în 
planul studierii raporturilor 
dintre credință, pe de o par
te, și rațiune, filozofie, știin
ță, pe de altă parte. Analiza 
acestor relații este menită să 
pună în lumină trăsăturile 
caracteristice ale fideismului 
pe fondul unei ample treceri 
în revistă a celor mai impor
tante puncte de vedere spiri
tualiste. Semnalînd mutațiile 
suferite de-a lungul istoriei 
de doctrinele fideiste. înce- 
pînd cu cele mai vechi și 
terminînd cu cele contempo
rane, analiza atestă faptul, 
incontestabil că, în realitate 
fideismul a rămas același în 
esența și țelurile lui. De la 
pozițiile radicale și exclusi
viste din evul mediu și pînă 

centre universitare: la $uior, 
băimăreni și clujeni, la Plaiul 
Foii, ieșeni și bucureșteni, la 
Piatra Mare gălățeni și bucureș
teni. La Piatra Arsă, Muntele 
Mic și Cheile Zănoagei vor pe
trece revelionul studenți din Su
ceava, Tg. Mureș, Ploiești, Si
biu, Pitești, Bacău, Constanța, 
Petroșani, Oradea, Hunedoara, 
Reșița și Timișoara. Pentru ta
berele de odihnă centrele uni
versitare au stabilit bogate pro
grame cultural-artistice și dis
tractive, precum și o serie de 
manifestări turistice și sportive. 
Spicuim câteva argumente con
crete din programul stabilit de 
Consiliul U.A.S.C. din Centrul 
universitar București pentru ta
băra de la Bușteni: excursii la 
Diham, Poiana Brașov, Doftana, 
Vîrful cu dor, Predeal, vizită la 
Fabrica de hîrtie din Bușteni, 
concursuri sportive la șah, tenis, 
ski, seri cultural-distractive, ale
gerea unei Miss Bușteni. La Slă
nic Moldova, Consiliul U.A.S.C. 
din Centrul universitar Iași pro
pune oaspeților săi : un concurs 
de orientare turistică, competi
ții de șah, tenis și popice, ex
cursii la Combinatul chimic din 
Borzești, la salina de la Tg. 
Ocna, la Mausoleul Eroilor de 
Ia Mărășești, seri cultural-dis
tractive realizate de studenții 
clujeni și timișoreni, un specta
col al brigăzii de agitație a In
stitutului politehnic din Iași, seri

la înclinațiile spre „concilie
re" și „împăcare" cu adevă
rurile civilizației actuale, fi
deismul a rămas și rămîne 
în continuare prizionierul u- 
nul punct de vedere negativ. 
Cele mai noi curente spiri
tualiste — neotomismul, neo- 
augustinismul, personalismul, 
existențialismul creștin — a- 
lături de doctrinele clasice, 
consideră pe mai departe 
credința ca suprema instanță 
a existenței umane, drept u- 
nica măsură valabilă a valo
rii acesteia. Astăzi, ca și în 
secolele trecute, spiritualis
mul promovează disprețul 
față de rațiune, infaibilitatea 
credinței ca singura depozi
tară legitimă a adevărurilor 
fundamentale despre viața 
omului.

Deși. în secolul XX cu 
deosebire, fideismul a renun
țat într-o oarecare măsură 
la atitudinea de contestare 
fățișă a capacităților rațiunii 
filozofiei și științei de a dez
vălui și exprima tainele lu
mii. el încearcă, totuși, să 
le remorcheze la credință în 
cel mai ortodox sens al ei. 
Este cea mai elocventă do
vadă a neputinței spiritua
lismului de a răspunde în
trebărilor lumii contempora
ne, a prăpastie! care îi sepa
ră de adevărul istoric, de ve
ritabilul destin al umanității. 
Evidențierea falsității și ar- 
bitrariului ideilor 
duite sub scutul 
constituie tocmai 

pronovă- 
teologiel 

concluzia
de ultimă instanță a lucrării, 
chiar scopul pe care și l-a 
asumat autorul punînd la în- 
demîna cititorilor o carte de 
real interes, atît prin volu
mul remarcabil de informa
ții pe care îl încorporează, 
cît și prin interpretarea de 
evidentă ținută științifică pe 
care o demonstrează.

TRAIAN GÎNJU 

de discotecă, o întîlnire, cu tema 
„Activitatea internațională a U- 
niunii asociațiilor studenților co
muniști, Plugușorul studențesc, 
și, bineînțeles, nu lipsesc alege
rile unei Miss Moldova alături 
de un Mister Slănic.

Tîrgmureșemi vor organiza 
pentru studenții ce vor sosi la 
Predeal o seară cu Folk Group 
Thalia, drumeții la Cioplea și 
Piatra Mare, o gală de filme stu
dențești, concursuri de ski și de 
săniuțe dotate cu Cupa „30 De- 
cembrie“ (sperăm că și zăpada 
va fi prezentă la aceste întîlniri), 
concursuri „Cine știe, cîștigă", și 
nu va fi uitată din program ale
gerea tradiționalei Miss Predeal.

Pînă 
de 
la

la desfășurarea primelor 
vacanță, însă, mult suc- 
examene I

zile 
ces

C. STANCULESCU A început iarna, se apropie vacanța

Credeam că știu tot. Tot, 
cu încrederea oarbă în capa
citatea de sinteză a artei. 
Credeam că nimic din ce 
este cumplit și eroic nu-mi 
este străin. Credeam chiar, 
că știu pe este eroismul. Cre
deam că-i pot defini chiar 
și saltul dincolo de uman, 
limitele, încadrarea în uman 
Citisem „Pe frontul de vest 
nimic nou". Ii citisem cînd 
trebuie, Ia douăzeci de ani. 
Citisem „Focul" Iui Barbusse 
și „Prăpădul" Iui Zola. îl 
citisem pe Hemingway. Vă
zusem atîtea filme sovietice 
despre război. Simțeam că 
sînt singurele filme adevăra
te despre război. Văzusem 
de șapte ori „Zboară cocorii" 
și plînsesem în hohote de 
fiecare dată, fără timidități, 
cînd vedeam cum plînge lu
mea Ia „Love story", aface
rea aceea senzațională, mă 
gîndeam Ia „Zboară cocorii" 
și zîmbeam cu tristețe. Vă
zusem toate filmele sovietice 
despre război, de Ia cele mal 
anonime — uneori cele mai 
adevărate — pînă la „Copi
lăria Iui Ivan", sinteză zgu
duitoare, egală cu „Pe fron
tul de vest nimic nou". Stă
team în gazdă o lungă vre
me, Ia o scumpă rudă de a 
mea, colonelul la pensie La- 
zăr Ionescu. Făcuse războiul 
pînă în Tatra. în prima li
nie. Cînd Ia televizor rula 
un film de război unchiul 
meu, colonelul la pensie, în
chidea aparatul. Odată rula 
un film despre debarcarea în 
Normandia și am protestat 
cu vehemență. Colonelul s-a 
uitat Ia mine urît, singura 
dată cînd s-a uitat urît, și 
s-a dus în cealaltă cameră 
să se culce. „Lasă-I, mi-a zis 
încet blinda mea mătușă, nu 
suportă". Nu vorbea nicioda
tă, dar absolut niciodată des
pre acea cumplită, probabil, 
perioadă a vieții sale răz
boiul, el militar de carieră 
care avea deasupra patului o 
fercheșă fotografic de loco
tenent de cavalerie cu căciu
lă înaltă de jder și cisme de 
lac. Nu vorbea niciodată de 
acei ani de privațiuni și ne
dreptăți — pentru el — do 
după război. într-o zi însă, 
era prin șaizeci si șase, s-a 
îmbrăcat frumos, de diminea
ță, nu nimerea să-și facă no
dul de Ia cravată, mi-amin- 
tesc, cunrins de o teribilă e- 
moție. Noi două, sofia sa si 
cu mine, nu știam, nu ne 
spusese, unde se duce și 
simțit că nu trebuie să-1 
trebăm. Eram neliniștite, 
întors Ia prînz, strîngînd
mină, ca-ntr-un film cu dez-

am 
în- 
S-a 

în

Ha

de atâtea 
muriseră 
îndrăgiți, 

unchiul

gheț, de după război, o cutie 
mică. înăuntru, am văzut 
surprinse și moarte de emo
ție, Steaua Republicii. A așe
zat-o frumos în vitrină, la 
vedere, tăcînd, apoi s-a dus 
în camera sa. Mi s-a părut 
că plînge. Poate mi s-a pă
rut, era deja un om în vîrstă. 
M-am dus după el, la un 
timp, și l-am sărutat. „Vezi ? 
Vezi c-a trecut ? Trebuia să 
ai încredere. E una din cele 
mai înalte decorații ale tă
rii, dragul, scumpul meu 
erou !". „Erou Surîdea. 
„Ce știi tu. Războiul...".

Eu credeam că știu tot. Ci
tisem și văzusem atîtea fil
me ! Pînă într-o zi. Pînă în
tr-o zi. nefastă s-o numesc ? 
— cînd mă ocupam chiar de 
film. în cadru! profesiunii 
mele de gazetar și am fost 
invitată la o vizionare de 
jurnale de actualități de răz
boi. Jurnale de actualități fil
mate în prima linie, aceea 
despre care citisem 
ori, aceea în care 
de atîtea ori actori 
aceea despre care 
meu nu vorbea niciodată. A 
fost un coșmar. Vedeam oa
meni murind, murind în salt, 
încremeniți în poziții nefi
rești. era prima dată cînd 
vedeam chiar moartea, ve
deam cum se moare de glonț, 
cu un salt, cu tot trupul 
zguduit ca de o mare surpri
ză. Vedeam explozii adevă
rate, netrucate, auzeam bu
buitul tunurilor așa cum vor 
fi bubuit ele, ca un răget de 
leu înjunghiat. Singe, moar
te, tranșee, un zgomot asur
zitor, luminile sălbatice ale 
salvelor de tun. Din cînd în 
cînd. vocea albă a comenta
torului din două în două 
filme, care păreau întrerupte 
brusc, anunța. „Operatorul a 
murit filmînd". La sfîrșit, în 
sala de vizionare era o liniș
te de mormînt. Mă obseda, 
m-a obsedat zile întregi, vo
cea albă a comentatorului, 
„Operatorul a murit filmînd. 
Operatorul a căzut ca un e- 
ron. Operatorul..."

O colegă de a mea a fost 
în Polonia. „Interesant ?" — 
am întrebat-o monden. „Inte
resant ! Sigur că interesant. 
Dar nu pot să-ți spun nimic, 
n-am ce descrieri de obice
iuri, oameni și monumente 
de artă să-ți fac. Am văzut 
Auschwitz-ul". Apoi a adău
gat, cu o înverșunare care nu 
îi este caracteristică, o fină 
femeie de lume este colega 
mea, „Toată lumea este o- 
bligată să vadă Auschwitz- 
ul !" Mi-am amintit de jur

r*

a-

nalele acelea de actualități 
și n-am mai remarcat, con
trariată, că deși n-am văzut 
Polonia, știu totul despre 
Auschwitz. Am citit atîtea, 
am văzut filme artistice, am... 
Oare știu ceva ? Oare știu 
ceva cu adevărat, despre 
război ? Despre fascism ? 
Despre ce s-a întîmplat
cum treizeci de ani, cînd 
abea mă nășteam ? Cineva < 
remarca — sîntem mai a- 
proape de anul 2 000 decît de ( 
ultimul război, dar ce ciudat, 
anul 2 000 ni se pare încă 
o foarte îndepărtată probabi
litate, pe cînd războiul acesta , 
teribil, parcă s-a întîmplat, 
ieri, ne obsedează, scriem, 
facem filme... Sau tăcem. Cei 
care tac simt oare neputința j 
vorbelor, a expresiei de orice ' 
fel. ca să definească groză
via și eroismul, amestecate, 1 
foamea și mizeria decăderea 
ființei umane ? Ce semnifică ț 
pentru noi, asediul Leningra- 
dului ? Cum putem traduce ( 
fantul că oamenii mîncau șo
bolani ? Cuvintele se golesc 4 
de sens. Imaginea de forță.
Arta rămîne la sinteză. Oa- J 
menii aceia au murit. Ope- ’ 
retorul, desigur, văzuse, știa / 
tot. Dar a murit. Aceste bio- 1 
grafii ciuntite, sugrumate. > 
cine Ie va scrie ? Cine va X 
film» moartea unui operator J 
do cinema din prima linie ? \ 
Cine va avea curajul de a < 
rămîne la esențe. de a spune 1 
deschis că r’e fapt, nu poate 
surprinde decît semnificația ? 1 
Că faptele, faptele acelea de 1 
coșmar e niaț bine să Ie ui- * 
tăm. Dar nu Ie putem uita. / 
Memoria afectivă Ie păstrează î 
fără să Io fi cunoscut vreo
dată, nude. „Cititorule, nu ( 
citi această carte !“ —- era J 
prima propozițiune dintr-o < 
carte despre un lagăr a lui . 
Ioan Grigorescu. Eram ado- < 
Iescentă cînd am citit-o, și ’ 
mă obseda această propozi- / 
țiune. De ce să n-o citesc ? j 
Atuncj de ce ai scris-o ? ! \ 
Era de fapt o dublă metafo- / 
ră. Celălalt sens, dincolo de 1 
cel clar, era că el, scriitorul, r 
își afirma neputința de a 1 
cuprinde Adevărul. Sînt și C 
locuri ale vieții, ale istoriei ✓ 
pămîntești atît de teribilă A 
uneori, în fața căreia arta... r 
Dar niciodată nu pot spune 1 
că arta este neputincioasă. ( 
Deci, în fața căreia arta se z 
oprește Ia esențe, enunțind \ 
ca Hamlet, „The rest is si- / 
lence" — restul e tăcere. )

I SMARANDA JELESCU

cronica u. t. c.
Sîmbătă a părăsit Capita

la. îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Centrului 
Studențesc Cehoslovac al 
Uniunii Socialiste a Tinere
tului (S.S.M.), condusă de 
Mfkunas Sutka, secretar al 
Comitetului orășenesc Fraga 
ai S.S.M., președintele Con
siliului studențesc din Fra
ga, care, la invitația Comite
tului Executiv al U.A.S.C.R.. 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

Delegația a vizitat institu
te de învățămînt superior, 
obiective economice, cultu
rale și turistice din Bucu
rești, Galați și Iași, s-a în
tâlnit cu tineri muncitori, 
studenți și cadre didactice 
din unitățile vizitate. De a- 
semenea, oaspeții . au purtat 
discuții Ia Ministerul Educa
ției și învățămîntului. Ia co
mitetele municipal Bucu
rești și județean Galați ale 
U.T.C., precum și la Comi
tetul Executiv al U.A.S.C.R. 
Cu acest prilej s-a efectuat 
un schimb de opinii și ex
periență privind activitatea

„Galeria nouă" sub această denumire s-a deschis în strada Ni- 
oolae Iorga nr. 42 un nou spațiu de expunere.

Un festival al filmului 
de animație românesc

Studioul ANIMA-FILM pre
zintă astă seară la cinematogra
ful „Capitol" intr-un spectacol 
de gală o trecere în revistă a 
producției sale cuprinzînd opt 
filme reprezentative atît tema
tic cit și prin tehnica realizării 
lorcartoane decupate, desen 
animat și pictură sub aparaL

Din cele opt filme trei sînt 
adresate micilor spectatori, trei 
sînt filme satirice, iar două, 
poeme cinematografice. în sfîr
șit, șase reprezintă o parte din 
producția acestui an iar două. 
PUIUL și GREIERELE Șl 
FURNICA, ecranizări după Ion 
Braiescu-Voinești și la La Fon
taine constituie mai vechi succe 
se de prestigiu ale acestui pe 
nedrept ignorat studio.

Acest autentic festival al fii 
mului de animație românesc se 
deschide cu PARADA CIFRE
LOR regizat de Isabela Petra- 
șincu, care a primit la recentul 
„FESTIVA!, AL FILMULUI 
PENTRU COPII ȘI TINERET" 
de la Teheran — noiembrie 1973 
— Marele premiu „Delfinul de 
auru. Este un film de cartoane 
decupate realizat cu ingeniozi
tate și avînd o netă funcție pe
dagogică ce-l recomandă școla
rilor mici.

PUIUL regizat de Laurențiu 
Sîrbu se distinge atît prin fas
tul cromatic cît și prin stilizare, 

organizațiilor de tineret din 
cele două țări, preocupările 
lor actuale. Totodată, a fost 
subliniată dorința reciprocă 
de a dezvolta și întări rela
țiile de prietenie si colabo
rare dintre cele două orga
nizații.

La plecare, pe aeroportul 
Buourești-Otopeni, oaspeții 
au fost salutați de tovarășa 
Mariana Mihai, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., de activiști 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R. și ai Consiliului 
U.A.S.C. București.

★
Aseară a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Sofia, o 
delegație a Centrului de cer
cetări pentru problemele ti
neretului, condusă de tovară
șul Ovidiu Bădina, directo
rul centrului, care, la invita
ția Centrului de cercetări so
ciologice privind problemele 
tineretului, de pe lîngă Co
mitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, va face o vizită în 
R. P. Bulgaria.

cartonul decupat imitînd aici 
linia fina a desenului iar GRE
IERELE ȘI FURNICA, regizai 
de Victor Antonescu în manie
ra tradiționala a zoofilismului 
disneyan dă accent umoristic și 
pe plan dramaturgie și pe plan 
etic binecunoscutei morale a fa
bulei.

FORMICA și ȚEPI regizate 
de Matty Aslan și, respectiv, 
Horia Ștefănescu sînt filme — 
pilule corespunzînd în cinema
tograful de animație cu ceea ce 
ar fi scheciul în filmul cu ac
tori. Ele reprezintă într-o con
centrare de timp modică, un mi
nut, un început pentru realiza- 
rea suitei satirice moderne de 
filme prin care studioul vrea să 
recucerească atenția spectatoru
lui matur. Pentru experimenta
tul caricaturist Matty maniera se 
pliază perfect, îndelungata sa 
experiență permițîndu-i de la în
ceput o maximă concizie drama
tică, iar mai tînărului Horia Ște
fănescu, formula îi prilejuiește 
un debut interesant.

WEEKEND — regizat de Li- 
viu Ghigort este o satiră gravă 
la adresa indiferenței, *eprezen- 
tînd prin tematica sa un nou te
ren de investigație în filmul 
nostru de animație. De remarcat 
și tehnica folosită : desenul ani
mat are o mișcare sacadată a-

Sîmbătă seara, s-a înapoiat de 
la Bujumbura tovarășul Gheor- 
ghe Dobra, prim-'adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și 
geologiei, care a participat ca 
reprezntant al P.C.R. și al gu
vernului român la. festivitățile 
prilejuite de cea de-a 7-a ani
versare a înlăturării monarhiei 
și a proclamării Republicii Bu-

Cu prilejul „Săptămînii de 
acțiune și luptă mondială împo
triva politicii discriminatorii și 
de apartheid în Africa de Sud", 
organizată pe baza hotărîrii 
Conferinței sindicale internațio
nale din iunie 1973, Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Ro
mânia a adresat Congresului 
Sindicatelor din Africa de Sud 
— S.A.C.T.U. —, tovarășului 
Mark Shope, secretar general, 
o telegramă în care se exprimă 
cele mai profunde sentimente 
de solidaritate cu lupta oame
nilor muncii din Africa de Sud 
împotriva politicii de discrimi
nare rasială promovată de au
toritățile sud-africane. „Clasa 
muncitoare, sindicatele, toți oa
menii muncii din România, caro 
se pronunță cu consecvență pen* 
tru respectarea dreptului Înalte-» 
labil al tuturor popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta 
sprijină lupta dreaptă a 
sindicatelor șl oamenilor mun
cii din Africa de Sud pen
tru o viață mal bună, drep-* 
turi șl libertăți democratice șf 
sindicale șl cere cu hotărîre •- 
liberarea deținuților politici, a* 
bolirea legilor rasiste, a pollti* 
di de apartheid, asigurarea con-rf 
dițiilor pentru oa populația afrlt 
cană din Africa de Sud să se 
poată dezvolta în deplină liber
tate și independență".

într-o altă telegramă adresată 
de U.G.S.R., Comitetului Spe
cial asupra Apartheidului al 
Organizației Națiunilor Unite, 
se subliniază că sindicatele din 
România sînt pe deplin solidare 
cu lupta dusă pe plan mondial 
pentru înlăturarea totală și de
finitivă a rușinoasei politici de 
discriminare rasială practicată 
de autoritățile sud-africane, 
politică ce contravine flagrant 
principiilor cuprinse în Decla
rația universală a drepturilor, 
omului, și apreciază activitatea 
și acțiunile întreprinse de Co
mitetul special asupra aparthei
dului în vederea mobilizării 
largi a popoarelor, a opiniei pu
blice mondiale pentru atingerea 
acestui scop.

mințind deliberat cartonul decu
pat.

în CADOUL, Ion Truică, 
tînăr realizator, reușește un film 
liric pe tema generozității, 
fluența narativă a subiectului 
permițîndu-i un exercițiu de stil 
relevant prin valoarea sa plasti
că. In GALAXIA, pictură sub 
aparat de Sabin Bălașa, chiar 
dacă lasă impresia unor repe
tări se poate lesne observa lim
pezirea comunicării mesajului fi
losofic al filmului. Dincolo de 
simpla fascinație a picturii în 
mișcare Sabin Bălașa a reușit să 
scoată în evidență o idee ale că
rei sensuri trimit la o poetică 
a genezei.

Acest festival ANIMA-FILM 
are scopul mărturisit de a popu
lariza o producție in Jicieni 
cunoscută datorită carențelot 
care mai persistă în difuzarea 
creației acestui studio.

După ce în săptămîna trecută 
populara emisiune a televiziunii, 
„1001 de seri", a prezentat zi de 
zi filme de animație ale ci
neaștilor noștri, trecerea în re
vistă într-un spectacol cinema
tografic special a realizărilor 
studioului este o acțiune ce a* 
merita să fie repetată în toate 
centrele județene așa cum, nu 
de mult, s-a întîmplat cu succes 
la Craiova și Slobozia.

TUDOR STĂNESCU

• PUBLICITATE » PUBLICITATE • PUBLICITATE » PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •

CURSURI DE ÎNDRUMARE Centrala de prelucrare și colectare
PENTRU CANDIDATII LA STUDENȚIE

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
organizează, începînd din luna ianuarie 1974, pentru tinerii care doresc să candideze la 

concursul de admitere în facultăți, cursuri de în drumare la disciplinele:
3 algebră și trigonometrie, analiză matematică, geometrie plană, geometrie analitică și fizică, 

pentru candiaații la secțiile de ingineri.
® algebră, geometrie plană și fizică pentru candidații la secțiile de subingineri. 

înscrierile se fac zilnic la secretariatul Rectoratului din bd. Republicii nr. 176, în perioada 
15—30 decembrie 1973 între orele 12—14.

Candidații trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea conducerii liceului 
(pentru elevi) sau din partea conducerii întreprinderii (pentru tinerii încadrați în producție) 

Informații suplimentare la secretariatul Rectoratului institutului.

a deșeurilor metalice9

Citind cu regularitate | 
presa, vă informați asupra | 
evenimentelor importante | 
din tară și de peste hotare. | 
Contractînd abonamentele | 
pe întreg anul, vă asigurați | 

continuitatea primirii 
publicațiilor preferate.

ABONAMENTELE SE PRIMESC DE 
CĂTRE TOATE UNITĂȚILE P.T.T.R., 

PRECUM SI DE FACTORII Șl 
D1FUZORII DE PRESA

BUCUREȘTI, STR. TEODOR AMAN NR. 4 
SECTORUL 7,

ORGANIZEAZĂ CONCURS
IN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGEA 

NR. 12/1971, PENTRU 
TOARELOR POSTURI ;

• șef serviciu contabilita
te, șef birou organizare nor
mare, șef birou urmărirea 
producției, ingineri, econo
miști, tehnicieni, revizori con
tabili principali.

Relații suplimentare la te
lefon 13.17.34.

De asemenea, se angajea
ză pentru unitatea Berceni, 
Șos. Berceni-Fort nr. 5, Sec
torul 5, gestionari și munci
tori necalificați în vederea ca-

OCUPAREA URMĂ-

lificârii in următoarele mese
rii :

• pregătitori metale vechi, 
șarjatori, macaragii auto, ma
caragii pentru macarale pe 
șenile și poduri rulante, con
ducători auto, autostivuitori, 
operatori pupitru, mecanici 
troliști, lăcătuși mecanici în
treținere și reparații, electri
cieni întreținere și reparații.

Relații suplimentare la te
lefon 83.64.47.
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Ieri s-a dat startul oficial in noua competiție de masă

CUPA TINERETULUI
Așadar, noua competiție de masă cu caracter republican,

Cupa Tineretului a debutat ieri, în toată țara, cu întrecerile 
etapei de masă a ediției de iarnă, la schi și sanje. Timpul este 
deosebit de favorabil, zăpada a căzut în toată țara, temperatura 
a coborît mult sub zero grade și organizatorii acestei competiții 
de amploare — în primul rind organizațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive — trebuie să procedeze de urgență la popularizarea ei. 
la organizarea întreoerilor propriu-zise.

• La Cupa Tineretului pot 
participa toți copiii și tinerii 
care nu sînt legitimați la nici 
un club, asociație sau școală 
sportivă. întrecerile se vor or
ganiza și desfășura la catego
riile și în sporturile următoare : 
școlari și pionieri, 6—10 ani : 
la atletism, fotbal, gimnastică, 
înot. tir. tenis de masă, patinaj, 
săniuș, schi ; școlari și pionieri, 
11—14 ani : aceleași ramuri, plus 
orientarea turistică ; elevi, ti
neri din întreprinderi și insti
tuții, din cooperația meșteșugă
rească și din mediul rural, 15— 
19 ani : atletism, gimnastică mo
dernă, orientare turistică, tir, 
handbal. înot, tenis de masă, 
patinaj, săniuș, schi ; tineri 
pînă la 30 de ani din întreprin
deri și instituții : atletism, hand
bal. popice, tenis de masă, schi : 
tineri pînă la 30 de ani din 
cooperația meșteșugărească î a- 
celeași ramuri ca la categoria

9 Hunedoara
Duminică, în 12 orașe și cen

tre industriale din județul Hu
nedoara s-a dat startul prime
lor întreceri sportive care au 
marcat deschiderea festivă a 
marii competiții republicane 
„Cupa tineretului" — ediția de 
iarnă. Cu acest prilej s-au ame- 

ajat pe terenurile deluroase 
din jurul localităților, nume
roase pîrtii de schi și săniuțe, 
iar asociațiile sportive și caba
nele turistice au fost dotate cu 
echipamente și materiale spor
tive. La întrecerile desfășurate 
pe școli, cluburi și asociații 
sportive în localitățile din Va
lea Jiului, La Deva, Brad, Că- 
lan, Hunedoara, Orâștie și Si- 
meria, au luat parte în prima 
zi a competiției mii de pionieri, 
elevi, studenți și tineri din în
treprinderi și instituții.

In vederea antrenării unui 
număr cît mai mare de parti- 
cipanți la acțiunile sportive ce 
se vor desfășura în timpul ier
nii, se preconizează să fie or
ganizate centre de inițiere la 
schi și patinaj in toate muni
cipiile și orașele din județ. 
Concomitent se vor organiza în

FOTBAL XVII. înaintea căderii cortinei, o etapă fructuoasă: 29 de goluri

UNIVERSITATEA CRAIOVA-CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ (5 puncte avans)
Hotărîri ale Biroului 
F.R.F. Campionatul 

se reia la 3 martie
• Se acordă vacanță obli

gatorie tuturor jucătorilor 
din Divizia A, B și C pe pe
rioada 10 decembrie 1973 — 
3 ianuarie 1974. în acest in
terval de timp este interzisă 
cluburilor (secțiilor) organi
zarea de jocuri și turnee 
peste hotare sau în țară.
• Pregătirile pentru viito

rul sezon competițional vor 
începe la data de 5 ianuarie 
1974 sînt rezervate pentru e- 
1974sînt rezervate pentru e- 
fectuarea vizitei medicale a 
jucătorilor. Cu această oca
zie, se atrage atenția că ju
cătorii sînt obligați ca, la 
reluarea pregătirilor, să se 
prezinte cu indicii fiziologici 
corespunzători.

• Returul campionatului 
1973 1974 al Diviziei A va În
cepe la 3 martie și se va 
termina la 16 iunie 1974,

— Returul Diviziei B se va 
desfășura între 10 martie și 
30 iunie 1974.

Returul Diviziei C va 
avea loc între 17 martie și 
23 iunie 1974.

• Etapele „Cupei Româ
niei" sînt programate la da
tele de : 29 aprilie (sferturile 
de finală), 26 iunie (semi
finalele) și 30 iunie (finala).

Nu odată, în discuțiile avute 
cu activiști ai U.T.C.in domeniul 
sportului, cu secretari de comi
tete U.T.C. și profesori de edu
cație fizică aceștia ne-au rela
tat situații cind baze sportive 
construite prin acțiuni de mun
că patriotică ale tinerilor, a- 
menajări în care s-au investit 
eforturi, au fost distruse, deza
fectate, scoase din circuit. Dar 
să ne referim la citeva exem
ple concrete. Tinerii de la 
I.M.M.R. Cluj — ne relata to
varășul Liviu Cuibuș. se
cretar al Comitetului județean 
al U.T.C. — au construit, prin 
muncă patriotică, un complex 
sportiv constînd în terenuri de: 
fotbal, handbal, baschet, volei, 
pistă de alergări, bazin de înot 
etc. Dar această frumoasă bază 
sportivă, construită în cîțiva 
ani, din dispoziția conducerii 
întreprinderii citate, a fost deza
fectată, mai exact a fost trans
formată în depozit unde găsești 
țevi, materiale de construcție, 
rebuturi. Cu toate insistențele 
noastre, n-am ajuns la nici un 
rezultat. Din păcate situația nu 
e singulară în județul nostru. 
Terenul de sport din satul Cor- 
neni, comuna Aluniș, din dispo
ziția președintelui C.A.P. a fost 
arat, deși suprafața respectivă 
făcea parte din vatra satului ?! 
Din popicăria, din satul Năde- 
șel, comuna Baciu s-a scos că
rămida și a devenit, peste noap
te, garaj pentru mașinile C.A.P., 
ca și cînd nu s-ar fi găsit o altă 
soluție. Și mai sînt și altele". 
Alte exemple : terenul de hand

precedentă ; tineri pînă la 30 de 
ani din mediul rural : atletism. 
handbal, trîntă, oină, tenis de 
masă, schi ; studenți : atletism, 
baschet, volei, handbal, fotbal, 
orientare turistică, tenis de 
masă, șah, schi • Turneele fi
nale pe țară vor avea loc din 2 
în 2 ani • în mod excepțional, 
în anul următor întrecerile vor 
merge pînă la etapa finală pe 
țară, în cinstea marilor javeni- 
meiite care vor avea loc 1^1974 : 
Congresul al XI-lea al P.C.R. și 
Aniversarea a 30 de ani de Ia 
insurecția națională armată an
tifascistă. • în fiecare județ 
s-au constituit comisii pentru 
organizarea Cupei Tineretului 
în fruntea cărora se află pre
ședinții C.J.E.F.S, • Pînă la e- 
tapa a IlI-a arbitrajul se va 
presta în mod voluntar, asocia
țiile sportive nu vor plăti hare
muri • Pentru popularizarea 
competiției s-au tipărit 70 000 de 

întreprinderi, instituții și școli 
întreceri de șah, tenis de masă, 
popice și alte activități sportive 
de masă.

9 Prahova
La Sinaia, Bușteni, Azuga, 

Poiana Țapului și alte localități 
de pe Valea Prahovei, Telea- 
jenului, și Slănicului unde stra
tul de zăpadă este favorabil, 
întrecerile din „Cupa tineretu
lui" au debutat cu concursuri 
de schi și săniuțe, iar la Cîm- 
pina, Ploiești, Vălenii de Mun
te, Slănic și Băicoi, primele în
treceri oficiale ale ediției au în
ceput cu concursuri de patinaj, 
tenis de masă și șah. Startul 
la această competiție de masă a 
fost luat în județul Prahova de 
mai bine de 20 000 elevi, stu- 
denți și tineri muncitori.

9 Dîmbovița
în județul Dîmbovița, primele 

întreceri ale marii competiții au 
avut loc pe patinoarul natural 
din parcul „Chindiei"—Tîrgo- 
viște, pe pîrtiile de schi și pa
tinoarele de la Pucioasa, Mo- 

DIAGRAMA ETAPEI
F. C. ARGEȘ — DINAMO 3—2 (2—1). Meci 

frumos, interesant și echilibrat între două 
echipe care au ținut să onoreze titulatura de 
derby cu care a fost creditată confruntarea 
dintre ele. Gazdele au condus cu 1—0 (Ivan, 
min. 3) și 2—0 (Marian Popescu, min. 21), dar 
bucureștenii au reușit de fiecare dată să ega
leze, prin golurile marcate de Dudu Georges
cu, în minutele 12 și 48. Piteștenii și-au asi
gurat victoria în minutul 78, cînd Dobrin a 
înscris ultimul gol al partidei.

S.C. BACĂU — STEAUA 1—0 (1—0).
„Lanterna roșie' și-a luat revanșa pentru 
înfrîngerea suferită miercuri, la Galați, In 
„Cupă" în fața aceluiași adversar. A marcat 
Băluță în minutul 8, la o ezitare a fundași
lor militari.

„U“ CLUJ — F.C. CONSTANȚA 2—1 (0—0). 
Mureșan (min. 65) și Uifăleanu (min. 84, din 
lovitură de la 11 m), respectiv Stoica (min 
87) sînt autorii golurilor înscrise pe stadionul 
din Cluj.

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. REȘIȚA 3—0 
(2—0). Au marcat: Grigore (min. 6) și Mu
reșan (min. 31 și 88 — ultimul din lovitură 
de la 11 m).

U.T.A. — POLI. TIMIȘOARA 3—0 (2—0). 
Succes net, absolut meritat, al textiliștilor 
care, neînvinși în ultimele 8 meciuri, termi
nă sezonul în plină forță. Punctele gazdelor 
aufost realizate de Kun (min. 22), Broșovschi 
(min. 42) și Domide (min. 57).

UNIV. CRAIOVA — PETROLUL 2—0 
(0—0). înscriind cele două goluri (min. 50 și 
90) Bălan l-a depășit pe Adam în clasamen
tul golgeterilor, în care craioveanul conduce 
ecum cu 15 goluri.

JIUL — C.F.R. CLUJ 4—1 (1—0). Au mar
cat : Stoker, Libardi, Mulțescu (2 — din 11 m) 
respectiv Cojocaru.

RAPID — POLI. IAȘI 3—1 (3—1). Răduca- 
nu (min. 7 — din 11 m), Neagu (min. 16), 
Bartales (min. 18 — primul gol marcat de 
talentatul jucător al Rapidului în divizia A •) 
respectiv Lupulescu (min. 44) au fixat scorul 
final al partidei.

SPORTUL- STUDENȚESC — STEAGUL 
ROȘU 2—1 (2—0). Studenții au condus la 
pauză cu 2—0, prin golurile lui Ion Constan
tin (min. 16) și Lucaci (min. 33), iar oaspeții 
au redus din handicap. în min. 78, prin 
Zotinca.

CLASAMENT
1. UNIV. CRAIOVA 17 11 3 3 34-17 25
2. F.C. Constanța 17 9 2 6 30-18 20
3. Steaua 17 8 3 6 21-16 19
4. Dinamo 17 8 3 6 24-21 19
5. F.C. Argeș 17 8 3 6 28-28 19
6. C.S.M. Reșița 17 6 6 5 25-28 18
7. U.T.A. 17 8 2 7 2Q-20 18
8. A.S.A. Tg. Mureș 17 8 2 7 24-30 18
9. Jiul 17 7 3 7 23-17 17

10. Steagul roșu 17 7 3 7 19-15 17
11. „U“ Cluj 17 7 3 7 15-15 17
12. Poli Timișoara 17 6 5 6 17-18 17
13. Sportul stud. 17 7 1 9 23-22 15
14. Poli Iași 17 7 1 9 18-24 15
15. Rapid 17 5 4 8 17-23 14
16. Petrolul 17 5 3 9 15-23 13
17. C.F.R. Cluj 17 5 3 9 19-33 13
18. S.C. Bacău 17 5 2 10 19-29 12

bal amenajat de elevij Grupu
lui școlar profesional „Refrac
tara" din Alba lulia a fost... se
mănat cu porumb. Aceeași soar
tă a avut-o și terenul de fotbal 
din comuna Merești, județul 
Harghita. Nepăsare și neînțele
gere a dovedit și conducerea 
C.A.P. din Plăieșii de jos — a- 
celași județ — unde terenul de 
fotbal a fost transformat în de
pozit de materiale de construc
ții ; țigle, cărămizi, material 

STOP, CELOR CARE DISTRUG 
RAXELE SPORTIVE!

lemnos, distrugînd total gazonul, 
într-o altă comună de aici, 
Cosmeni, arena de popice a de
venit magazie de cartofi. De 
fapt cele mai multe desfiin
țări și dezafectări de baze spor
tive se semnalează în mediul 
rural unde conducătorii unități
lor agricole sînt principalii pro
motori ai unor asemenea acți
uni negindite și necontrolate. 
TLnerii din comuna Budești, în 
special elevii, sînt foarte supă- 
rați că terenul din bitum din

afișe care au fost deja difuzate 
în toată țara. Se așteaptă ca pe 
plan local să fie întreprinse ac
țiuni proprii în acest sens, cum 
ar fi tipărirea de fluturași, pre
zentarea întrecerilor la stațiile 
de radioamplificare etc. • Tur
neele finale pe țară la ediția de 
iarnă a Cupei Tineretului vor 
avea loc după cum urmează : 
la schi și patinaj, la Poiana Bra
șov (23—24 februarie) ; la sanie 
(elevi) la Sinaia (23—24 februa
rie) ; la șah (studenți) la Craiova 
(21—24 februarie) ; Ia tenis de 
masă, Ia Ploiești (6—7 aprilie). 
• în anul 1975 întrecerile Cu
pei Tineretului se vor desfășura 
numai pînă la etapele județene 
inclusiv. • Prima ediție are un 
caracter experimental, pe par
curs putîndu-se organiza între
ceri și la alte discipline, iar în 
ce îi privește pe participant li
mita de vîrsta de 30 de ani va 
putea fi. în unele cazuri, depă
șită. • întrecerile Cupei Tine
retului se vor desfășura cu pre
cădere în unitățile de bază (școli, 
facultăți. întreprinderi, instituții, 
sate și comune, unități militare), 
apoi în etape și centre de co
mune. oraș, municipiu (respec
tiv se-ctor. în București) și mai 
departe pe centre universitare, 
județe și municipiul București.

reni, Fieni și mînăstirea Dealu
lui. La Găiești, Titu și alte lo
calități dîmbovițene fără zăpadă, 
au fost organizate concursuri de 
șah și tenis de masă.

9 Argeș
în cadrul primei etape a com

petiției sîmbătă și duminică di
mineața. în numeroase școli ge
nerale și profesionale, licee teo
retice și de specialitate din ju
dețele Argeș și Olt s-au des
fășurat concursuri sportive, cart 
au reunit mii de elevi de toate

i școlile gene-
10 liceele teo- 
Bălcescu" și 
Grupul școlar 
Construcțiilor

vîrstele. Astfel, la 
rale nr. 2, 3, 9 și 1 
retice „Nicolae 
„Zinca Golescu", 
al Ministerului 
de mașini. Școala profesională 
C.F.R., din Pitești au avut loc 
întreceri de șah. tenis de masă, 
handbal, volei, baschet. La li
ceul teoretic „Radu Greceanu", 
precum și într-un mare număr 
de școli generale și profesionale 
din Slatina s-au desfășurat con
cursuri de șah, tenis de masă, 
baschet și handbal.

(Agerpres)

curtea S.M.A. unde jucau volei 
și tenis zi de zi, a fost făcut de
pozit de motorină. La redacție 
ne-a sosit o scrisoare al cărei 
semnatar este profesorul de e- 
dueație fizică, Alexandru Saaiis- 
lav, din Ocna Mureș. Iată un 
fragment din această scrisoare: 
„Curtea și terenurile de sport 
ale Liceului de cultură gene
rală au fost distruse de șantie
rul de construcții, deschis de 
I.J.C.M. Alba, ceea ce ne obligă 

pe noi, cadrele didactice și pe 
cei o mie de elevi să ue desfă
șurăm lecțiile de educație fizică 
și activitățile de mișcare dintre 
recreații pe coridoare și pe a- 
leea de acces la stradă..." Co
mitetul județean Vrancea al 
U.T.C., respectiv tovarășul Ni- 
colae Măxineanu, secretar cu 
problemele de sport, turism și 
pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei, ne prezintă o 
situație care reclamă o analiză 
temeinică și sancționarea celor

9 București
Ieri, „Cupa tineretului" a fost 

oficial inaugurată în întreaga 
țară. Așteptate cu viu interes, 
primele întreceri au adus la 
start mii și mii de tineri dor
nici de sport și mișcare în aer 
liber. Dînd și noi curs unei in
vitații făcute încă de vineri în 
ziarul „Sportul" — care relua 
declarațiile pline de promisiuni 
făcute de secretarul Comisiei 
de organizare în Capitală a 
..Cupei tineretului", Mircea Ri- 
zea, privind locul și activitățile 
ce vor fi organizate încă din 
prima zi în cadrul fiecărui sec
tor —, ne-am deplasat în Par
cul „Nicolae Bălcescu" (sectorul 
VIII). „Se prevăd concursuri de 
patinaj viteză la bazele sporti

JUBILEUL CLUBULUI 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Numeroa.se manifestări 

sportive, al căror cap de 
afiș a fost meciul de fot
bal Universitatea — Petro
lul, au marcat ieri, la Cra
iova, aniversarea unui 
sfert de veac de la înfiin
țarea clubului sportiv stu
dențesc local. Constituit în 
1948, clubul și-a propus 1- 
nițial să ofere posibilitatea 
tineretului studios de a 
practica organizat, sistema
tic, exercițiile fizice și 
sportul, în vederea întări
rii sănătății, a recreerii 
prin mișcare și a dezvoltă
rii armonioase. La început, 
au ființat doar două sec
ții : cea de fotbal și cea de 
volei, tnsumînd împreună 
35 de sportivi legitimați. 
De la an la an, însă, clu
bul studenților craioveni 
s-a consolidat și a înregis
trat progrese, și-a îmbună
tățit baza materială prin 
grija permanentă manifes
tată de Ministerul Educa
ției și Tnvățămîntului, de 
U.A.S.C.R., precum șl de 
organele locale.

Concomitent cu desfășu
rarea unei susținute activi
tăți de masă, au luat fiin

vinovați. în comuna Maicănești, 
tinerii, cu ajutorul cetățenilor, 
au construit un stadion cu tri
bune, teren de fotbal, pistă de 
atletism și alte terenuri anexe, 
deci un complex care rivaliza 
cu bazele sportive din orașele 
mari. Această construcție părea 
primul semn al procesului de 
urbanizare a satului. Peste 700 
de tineri — numai uteciști — 
beneficiau de un spațiu adec
vat pentru desfășurarea și or

ganizarea unor întreceri sportive 
cu regularitate. Comuna Măi că
nești a ajuns, în scurt timp, un 
centru sportiv model. Aici au 
fost găzduite întrecerile pe cen
tre de comune sau întrecerile 
unqr etapr județene ale compe
tițiilor de masă cu caracter re
publican. Sportivii comunei 
dobîndiseră multe performanțe, 
cuceriseră multe trofee. Pină 
într-o zi cînd președintele C.A.P. 
— cu consimțămîntul U.J.C.A.P 
Vrancea (președinte — Ion Co

ve „Voinicelul", Progresul, Sta
dionul tineretului, Tenis Club, 
Parcul Bălcescu ! Să sperăm că 
suprafețele de gheață amenajate 
cu destulă trudă vor fi practi
cabile, că timpul ne va ajuta...".

Nu știm ce-o fi fost în cele
lalte sectoare, dar în Parcul 
„Bălcescu", nu nu mai că n-a 
avut loc vreo întrecere, dar nici 
măcar nu există vreo suprafață 
de gheață „amenajată cu destu
lă trudă" !? Patinaj viteză !?... 
Iată cum, de la bun început, în
cepem să constatăm că „mala
dia" mai veche a vorbelor goa
le și sunătoare se face simțită 
din nou. Ceea ce impietează 
serios asupra competiției însăși, 
asupra încrederii pe care vrem 
ca tinerii să o aibă în organiza
tori.

R. VIOREL

ță noi secții de performan
ță la atletism, baschet, box 
handbal, azi clubul numă- 
rînd 9 secții pe ramuri de 
sport, cu aproape 350 de 
sportivi legitimați.

Echipa de fotbal a clu
bului, aflată într-o puter
nică și spectaculoasă as
censiune în ultima vreme, 
pare să fi dat semnalul u- 
nei „escaladări" a marilor 
performanțe și recorduri 
de către toți sportivii cra
ioveni.

Vorbind despre Univer
sitatea Craiova trebuie a- 
mintit că ea beneficiază de 
căldura unui public apro
piat și entuziast. Un public 
care știe să-și iubească și 
să-și susțină cu patimă și 
devotament favoriții, de la 
care pretinde cu încăpățâ
nare succese și victorii. 
Este, dacă vreți, și această 
dorință nestăpînită a su
porterilor olteni o garanție 
a faptului că echipele cra- 
iovene, sportivii de perfor
manță ai clubului, se vor 
strădui să-și înscrie In pal
mares realizări tot mal 
prestigioase.

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I : Știința Bacău — 
C.F.R. Pașcani 2-0 ; Celuloza 
Călărași — Victoria Roman 3-0 ; 
Ceahlăul P. Neamț — Progresul 
Brăila 3-0 ; Constructorul Ga
lați — Gloria Buzău 0-0 ; 
C.S.M. Suceava —• Metalul Plo- 
peni 0-0 ; Delta Tulcea — F.C. 
Galați 1-0 ; C.S.U. Galați — 
Viitorul Vaslui 3-1 ; Caraima- 
nul Bușteni — Petrolul Moi
ne? ti 3-1.

SERTA A II-A : S.N. Olteni
ța — Șoimul Sibiu 2-2 : Metrom 
Brașov — Metalul București 
3-0 ; Gaz metan Mediaș — C.S. 
Tîrgoviște 6-1 ; Flacăra Moreni 
— Dunărea Giurgiu 8-0 ; Nitra- 
monia .Făgăraș — Electroputere 
Craiova 3-1 ; Minerul Motru — 
Carpați Brașov 1-0 ; Autobuzul 
București — Tractorul Brașov 
1-0 ; Chimia Rm. Vîlcea — Pro
gresul București 2-0.

SERIA A III-A : Ind. sîrmei 
C. Turzii — F.C. Bihor 2-0 : U- 
nirea Arad — Victoria Cărei 
3-1 ; Minerul Anina — Olimpia 
Satu Mare 2-1 ; Vulturii Texti
la Lugoj — Textila Odorhei 
1-0 ; Mureșul Deva — U.M. Ti
mișoara 1-0 ; Arieșul Turda — 
Minerul Cavnic 0-0 ; Olimpia 
Oradea — Metalurgistul Cu,gir 
1-0 ; Minerul Baia Mare — Cor- 
vinul Hunedoara 1-0 ; C.F.R. 
Timișoara — Gloria Bistrița 
7-0.

tigă) — a transformat stadionul 
în saivan de oi — era îngrădit 
frumos — promițîndu-le că „se 
rezolvă". Dar nu s-a mai re
zolvat nimic, nici pînă astăzi. 
Acum, la Măicănești, nu se mai 
desfășoară activități sportive, 
frumoasele tradiții s-au spulbe
rat...

Situațiile prezentate, deși sînt 
atît de diferite, toate reflectă a- 
ceeași condamnabilă atitudine 
față de patrimoniul sportiv. Ele 
se cer remediate fără întîrziere. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
Legea nr. 29/1967 și H.C.M. 
629/1968 obligă pe toți cei care, 
într-un interes sau altul, deza
fectează o bază sportivă, au o- 
bligația ca, pe baza unui pro
ces verbal, să constate valoarea 
și caracteristicile acesteia, să-și 
asume răspunderea de constru
ire sau amenajare a alteia în 
Ioc în timpul cel mai scurt. 
Cei care se abat de la litera le
gii — instituții, unități econo
mice, etc. — sint pasibili de a 
fi chemați în fața instanțelor 
judecătorești și de a fi obligați, 
pe această cale, să respecte le
gislația in vigoare. Pentru că, 
e limpede : cu legile și regle
mentările în vigoare nu poate 
fi vorba de nici o tocmeală. A- 
vem nenumărate exemple cînd 
ministere, unități economice, 
unități agricole, instituții cen
trale sau locale, au fost con
strinse să se conformeze dezi
deratelor de păstrare și dezvol
tare a bazei materiale a spor
tului și educației fizice. Așa s-a

___________________________________________________ _____ ;----------A

ILIE NĂSTASE 

campionul marilor campioni
• Agenția France Presse despre victoria de la Boston a campionu

lui nostru: „Românul și-a confirmat reputația, demonstrî/nd ca este
incontestabil jucătorul mondial

Desfășurat timp de 5 zile, în fața unor 
săli arhipline, la „John Hynes Audito
rium" din orașul american Boston, cel 
de-al 4-lea Turneu al campionilor (Mas
ters Tournament), care reunește în fie
care an pe primii opt clasați în „Marele 
premiu F.I.L.T.", s-a încheiat cu victoria 
binemeritată a jucătorului român Ilie 
Năstase. După ce a învins pe cehoslovacul 
Jan Kodes, cîștigătorul din acest an al tur
neului de la Wimbledon, pe celebrul John 
Newcombe învingător la Forest Hills și al 
„Cupei Davis" cu echipa Australiei, pe 
Jimmy Connors, speranța tenisului ame
rican, Ilie Năstase l-a întrecut clar în fi
nală cu 6—3, 7—5, 4—6, 6—3 pe tenacele 
său rival olandezul Tom Okker.

Comentînd finala turneului de la Bos
ton, corespondentul agenției France 
Presse relatează între altele : „De data a- 
ceesta Ilie Năstase nu s-a mai sinchisit de 
„complexul Okker". Jucînd la cea mai 
înaltă valoare a sa, românul și-a confir
mat reputația, demonstrind că este in
contestabil jucătorul mondial nr. 1, Mulți 
se așteptau la o nouă victorie a lui Okker, 
care în cursul acestui an cîștigase patru 
partide în confruntările directe cu Năsta
se. Dar sîmbătă seara olandezul a fost 
depășit de jocul precis și energic al lui 
Ilie Năstase care a realizat opt ..ași" In 
cele patru seturi, în timp ce Okker a ra
tat mai mult de jumătate din primele 
mingi la serviciu și a comis 4 greșeli du
ble. Incepînd partida cu un „break" în 
primul și al doilea joc, Năstase a cîștieat 
de 9 ori serviciul adversarului său, dar 
l-a pierdut de șapte ori în profitul aces
tuia. în cele din urmă se poate spune că 
partida nu a fost decisă de servicii, ci de 
retururi șl passing-shoturi artă în care

Năstase a excelat, ca into tdi sauna șl ta 
concursul de la Boston. <
- Comentatorul agenției! Astociated Press 
remarcă jocul strălucit [al românului, 
perfecțiunea tehnică a stiluilul său deo
potrivă de eficace și plin I de fantezie, pu
terea voleurilor care jlfau derutat pe 
Okker.

La sfîrșitul partidei, tije Năstase a de
clarat reporterilor : „A,/fost un an bun. 
Următorul cred că val fi și mai bun", 
într-adevăr campițonul i român încheie ta 
apoteoză anul 1973 cane i-a adus cele mai 
prestigioase succese,: Bocul tatîi In „Ma
rele premiu al Federației internaționale i 
de tenis", victoria lin turneul de la 
Roland Garros, al toeilea succes con
secutiv în Turneul). campionilor. Nu- ■ 
mai acestea și ar\ fi argument» sa-,‘ 
ficiente pentru al: se acorda titlrfl 
de cei mai bun 'jucător al anulvZ, 
titlu pe care de altfel ancheta agen
ției United Press International i l-a /'șl 
atribuit, românul fiind 1 singurul jucăitor 
de tenis indus pe lista, celor mai bjuni 
10 sportivi din lume i ai anului 1973. Tre
buie să amintim, de asemenea, că Ilie 
Năstase a cîștigat anul acesta 16 tarnee 
internaționale (dintre care 7 pentru Ma
rele premiu) și a contribuit Ia calificarea , 
echipei României pînă în semifinalele in
terzonale ale „Cupei Davis", ceea ce este ; 
un veritabil tur de forță, un bilanț rar 
tatîlnit dacă nu chiar unic, în palmaresul / 
celor mai faimoși jucători din istoria / 
„Sportului; alb". p

întrebat; de ziariștii afflați la Boston desy- 
pre proiectele sale imediate. Iile Năstasfe 
a declarat că săptămîna aceasta va pl'f- 
ca împreună cu soția sa ta Jamaica, pe n
tru un turneu de demonstrații, duipă core 
se va reîntoarce la București. ,

ȘAH: Meciul de ba
raj Gheorghiu—Cio- 

cîltea
Biroul federației române 

de șah, întrunit într-o șe
dință specială, a hotărit ca 
meciul de baraj pentru de-; 
semnarea câștigătorului celei 
de-a 37 finale a campiona
tului național să se dispute 
între 18 și 23 decembrie. Pri
mele două partide se vor 
juca în zilele de 18 și 19, iar 
următoarele două în zilele de 
21 și 22, 20 decembrie fiind zi 
de odihnă, iar 23, zi în care 
vor continua partidele între
rupte. Meciul de baraj va a- 
duce la masa de joc, după 
cum se știe, pe Florin Ghe
orghiu și Victor Ciocîltea, 
primului fiindu-i suficient și 
un scor egal pentru a intra 
în posesia titlului de cam
pion. deoarece are un coe
ficient Soneborn mai bun 
decît al adversarului său.

RUGBI: Educafie 
pe „treisferturi" ?

și sperăm că la viitoarele 
privind tehnica jocului. îi 
comportament pe un teren

• Finala turneului interna
țional de tenis de la Sao 'Paulo 
se va disputa între spaniolul 
Manuel Santana și brazilianul 
Thomas Koch. în semifinale, 
Santana l-a învins cu 7—6, 6—2 
pe Ion Țiriac, iar Koch l-a eli
minat cu 6—4. 3—6, 7—5 pe 
Cliff Drysdale (R.S.A.). în sfer
turile de finală, jucătorul român 
Ion Țiriac îl întrecuse cu 6—4, 
7—6 pe brazilianul Mandarini».

• Tn runda a 7-a a „Cupei 
campioanelor europene la șah 
s-au terminat doar 3 partide : 
Veroczi-Vokralova 0—1 ; Braun- 
lin-Jurcinska remiză ; Angelleri- 
Lysi 0—1. în clasament condu
ce maestra sovietică Alia Kușnir 
cu 5,5 puncte (1). Reprezentanta 
României, Gertrude Bauma- 
tark. ocupă locul 4, cu o partidă 
întreruotă în poziție complicată

O Echipa Mexicului a învins 
cu scorul de 8—0 (4—0) selecțio
nata Antilelor olandeze.. în tur
neul pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal 
(zona Americii de Nord, Cen
trale și a Mării Caraibilor), care 
se desfășoară la Port au Prince.

• în ziua a doua a turneului 
final al „Cupei campionilor eu
ropeni" la polo pe apă echipa 
Mug Moscova a învins cu sco
rul de 4—3 formația O.S.C. 
Budapesta, Partizan Belgrad a 
întrecut cu scorul de 7—3 (2—0, 
2—2, 1—1. 2—0) echipa Canot- 
tieri Neapole.

• Stadionul Tineretului a cunoscut, ieri, aceeași animație
specifică întilnirilor de rugbi dintre echipele de juniori. Și poate 
am fi subliniat numai victoria meritată a Școlii sportive Nr. 2 
in dauna Clubului Sportiv Școlar cu scorul de 17—3, dacă nu ar 
fi ieșit la iveală o carență îngrijorătoare. Aceasta pentru că 
arbitrul Spirea a trebuit. să dicteze nu mai puțin decit 7 eli
minări. Șapte tineri, elevi ai diferitelor școli au părăsit terenul 
de joc pentru acte de indisciplîțiă : lovirea intenționată a ad
versarului. Credem că conducerile cluburilor, Comisia muni
cipală. antrenorii echipelor. proP. M. Lucescu și prof. N. Vi
zitiu vor lua măsurile ce se impun ......................
antrenamente, pe lingă cunoștințele 
vor Învăța pe elevii lor și modul de 
sportiv.

• Biroul federal luînd în discuție apropiatul turneu de ju
niori, care va avea loc In primăvara anului viitor in R. F. 
Germania, a desemnat următorul colectiv de antrenori : F.<L 
Denischi, L. Balcan, Tr. Doiciu și D. Dineulescu.

• După 1 ianuarie 1974 dintr-un lot de 40 de jucători pro- 
vemți de la cluburile Grivița Roșie, C.S. Școlar, Școala Sportivă 
Nr. 2, Energia. Farul, Chimia și C.S.M. Sibiu vor fi selec
ționați cei mai in formă juniori , susceptibili de a îmbrăca tricoul național.

GABRIEL FLOREA

TIR: Campionii armelor
cu aer comprimat

Peste 200 de trăgători (arme cu aer oomprimat) reprezentind 
cluburile bucureștene cu secții de tir — 90 la pistol și 120 la 
pușca s-au aliniat la startul Campionatului Capitalei un prim 
și important criteriu de selecție in vederea C.E., care vor avea 
loc in a doua jumătate a lunii februarie 1974, in Olanda Tirul 
nostru cu aer comprimat, ne amintim, a repurtat importante 
succese Ia precedentele confruntări continentale : Dan Iu ca 
(pistol) și Petre Sandor (pușcă) — medalii de aur. campioni 
europeni ; Amșoara Matei — argint în proba de pistol rezer
vată fetelor : bronz pentru echipa feminină de pistol. O tre
cere in revistă a rezultatelor tehnice ale recentelor întreceri, 
desfășurate timp de 2 zile in sala specială a poligonului Di
namo". ne obligă la consemnarea, in primul rind, a două si 
valoroase noi recorduri naționale. O tînără și talentată sportivă 
Dumitra Matei (Dinamo), muncitoare la „Electronica", a izbutit 
~ CUJ3"? Puncte în moba de pușcă — să stabilească un nou 
record R.S.R. (v.r. 380 p.) și să egaleze totodată cea mai bună 
performanță masculină a seniorilor deținută de P Șandor I Altă 
performantă remarcabilă, a înregistrat și echipa dinamovistă a 
junioarelor, stabilind un nou record național. La băieți, juniori 
noul campion al Capitalei este Marian Burcuș (Steaua) — 866 
de puncte. Rămânind Ia capitolul „pușcă — 40 de diabolouri" să 
consemnăm succesul stelLstului Ion Trăscăveanu (330 p) urmat 
de șt. Caban și P. Șandor. ambii cu cite 378 de puncte La se
nioare a Cîștigat Veronica Strop, de la Dinamo — 375 d» puncte 
Pistolul cu aer comprimat. 40 de diabolouri — seniori, proba 
cea mai spectaculoasă, a reunit toată elita tirului nostru. Meda
liatul cu argint la J.O., Dan Iuga, s-a impus din nou. cu un re
zultat remarcabil (386 p.) înaintea steliștilor Ciotloș si Gered. 
Ceilalți pretendenți — Tripșa, Roșea. Atanasiu. Giușcă, Ferio- 
reseu — n-au evoluat pe măsura așteptărilor. La senioare. Ana 
Buțu. de la Olimpia, in permanentă ascendență valorică, s-a 
impus eu 379 de puncte. înaintea principalelor contracandidate 
Anișoara Matei (367 p.) și Monica Șerban (364 p.).

VIOREL RARA

întîmplat la Orșova unde Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei deși a tergiversat cam 
mult, totuși, la această oră, aicj 
s-a construit în locul bazei 
sportive vechi desființate un 
stadion de toată frumusețea.

în context se ivește, însă, o 
constatare deloc îmbucurătoare.

Asemenea desființări și deza
fectări de baze sportive și ne- 
înlocuirea lor, apar acolo unde 
beneficiarii — organele și orga
nizațiile U.T.C., asociațiile spor
tive, conducerile de școli, ins
pectoratele școlare, unitățile de 
învățămînt superior etc. —• nu 
manifestă suficientă grijă și de
cizie in apărarea și păstrarea 
patrimoniului sportiv — in speță 
avutul obștesc — nu demon
strează destulă ambiție în apă
rarea unor drepturi, pe care de 
fapt le apără însăși legea. Le
gile și reglementările în vigoare 
pe care, din păcate — am avut 
prilejul să constatăm acest lu
cru — nu le cunosc, nu le stă- 
pînesc, și, ca atare, nu recurg 
la ele în situații ca cele pe care 
vi le-am prezentat. Trebuie. însă, 
înțeles un lucru : în condițiile 
în care se cere dezvoltarea 
mișcării sportive de masă, baza 
materială existentă trebuie nu 
numai apărată și întreținută, 
dar și dezvoltată, in continuare, 
pentru a lărgi posibilitățile de 
cuprindere a unor mase cît mai 
largi de tineri și oameni ai 
muncii Ia activitățile sportive.

VASILE CABULEA

VOLEI: Acum turneul final
Ieri s-a desfășurat ultima etapă a returului diviziei A de volei, 

avind programate citeva jocuri importante pentru definitivarea 
clasamentelor pe serii și care aveau să desemneze echipele ce 
se vor întrece in turneele finale pentru locurile 1—6. Au reținut 
atenția derbi urile dintre formațiile feminine Constructorul Bucu
rești—farul Constanța și Rapid—Medicina București, cotate prin
tre fruntașele campionatului. Constructorul avea nevoie de am
bele puncte pentru a obține calificarea și, in final, a reușit 
să-și atingă ținta. Prestind un joc maj bun, a terminat învin
gătoare cu scorul de 3—1, in timp ce Medicina a cedat cu 0—3 
in fața campioanei, Rapid, care ocupă primul loc în seria întil, 
cu 18 puncte. Pe locurile 2 și 3 se află Constructorul și, respec
tiv, Farul, la egalitate de puncte ; 17. In turneul final, pentru 
locurile 1—6, s-au mal calificat Dinamo, ciștigătoarea seriei a 
doua. Penicilina Iași și C.S.M. Sibiu. Studentele de la I.E.F.S., 
deși au realizat 9 puncte în cele cinci meciuri disputate in retur, 
au ratat calificarea, ocupind doar locul 4 In serie. Tot in Capi
tală a avut loc și meciul dintre I.T.B. și Universitatea Timișoara, 
in care victoria a revenit formației timișorene, cu scorul de 3—1.

Voleibaliștii de la Viitorul Bacău au cîștigat meciul decisiv 
cu C.S.U. Galați, de care au dispus cu 3—2, obținînd calificarea 
in ultimul moment, „U“ Cluj a cîștigat la Baia Mare, cu scorul 
de 3—0, iar Universitatea Craiova a întrecut, tot cu 3—0, for
mația Progresul București. Astfel, In turneul final s-au califi
cat : Dinamo, Explorări Baia Mare, „U“ Cluj, Steaua, C.S.U. Ga
lați și Viitorul Bacău.

M. LERESCU
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de peste hotare
I.

(Urmare \ din pag. I)

fel, ar fi rămas, poate, închise 
pentru totdeauria".

Convorbirile \ româno-ameri- 
eane s-au desfahurat sub aus
piciile dorinței cDonune de a da 
noi dimensiunii relațiilor bila
terale. de a le textinde pe toate 
planurile, pornjndia-se de la 
interesele reciproce și de la 
convingerea că singura bază cu 
adevărat trainică \pe care se pot 
clădi relații intre state o con
stituie respectarea deplină și 
scrupuloasă a principiilor ega
lității in drepturi, suveranității 
și independenței 'tnaționale, 
neamestecului în trebârile in
terne. S-a verificat încă o dată 
că existenta unor vederi deo
sebite asupra unor probtleme nu 
poate să împiedice un dialog 
fertil, ci dimpotrivă trdbuie să 
stimuleze căutarea căilor care 
să ducă la reglementăTi reci
proce acceptabile. De_ ta vizita 
președintelui Nixon în- Româ
nia — prima vizită a unui pre
ședinte al S.U.A. într-o 'țară so
cialistă — mersul evenimente
lor a ilustrat valoarea deosebită 
a contactelor directe între fac
torii de răspundere ai fțtatelor 
pentru o mai bună înțelegere 
mutuală.

Schimbul de păreri dintre cei 
doi președinți — caracterizat 
prin cordialitate, stimă și res
pect reciproc — a evidențiat 
dezvoltarea pozitivă a legături-; 
lor dintre România și S.U.A. ca. 
și perspectivele existente pen-* 
tru lărgirea lor în continuare. 
Fără îndoială. în această pri
vință va exercita o puternică, 
influentă Declarația comună a 
președintelui Consiliului de 
Stat al României și președinte
lui S.U.A.. document care mar
chează o etapă nouă în. relațiile* 
dintr.ș țările noastre. Semnarea, 
acestei declarații între două 
țări diferite atit ca orinduire 
socială, cit și ca mărime, re
flectă procesele înnoitoare din. 
lumea 1 contemporană, demon
strează faptul că este posibil ca 
țări rrtari. mijlocii și mici să 
conlucreze în raporturi de de
plină egalitate în condițiile res
pectului reciproc, al indepen
denței și - dreptului fiecărei na
țiuni de a se dezvolta cores
punzător dorințelor ei. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
..Am dori ca relațiile dintre 
România și Statele Unite — îb- 
tre două țări cu orînduiri so

LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U.

niÎn Comitetul pentru problemele .politice și de securitate 
Adunării Generale a continuat examinarea punctului „Coope
rarea internațională in folosirea pașnică a spațiului extraatmos- 
feric“.

Luînd cuvîntul. reprezentantul 
român, Traian Chebeleu, a re
levat necesitatea intensificării 
cooperării interxiaționale multi
laterale în ceea ce privește cer
cetarea științifică și a spațiului 
și aplicațiile pașnice ale tehno
logiei spațiale în scopul dezvol
tării economice și sociale a tu
turor statelor. O contribuție pre
țioasă în acest sens — a arătat 
vorbitorul — ar putea-o aduce 
elaborarea și punerea în prac
tică a unor programe concrete 
de cooperare tehnică și științi
fică în diversele sectoare ale a- 
plicațiilor spațiale. O.N.U. tre
buie să devină, prin intermediul 
Comitetului, un adevărat centru 
de promovare a cooperării in
ternaționale în acest domeniu.

în continuare, reprezentantul 
român a apreciat că este nece
sar ca, în cadrul lucrărilor Co
mitetului și subcomitetului său 
juridic, să se acorde prioritate 
examinării problemelor juridice 
pe care le ridică aplicațiile prac
tice ale tehnicilor spațiale, în 
special folosirea sateliților de 
radiodifuziune directă și tele- 
observarea Pămîntului prin sa
teliți, ce prezintă un interes 
deosebit și imediat, pentru un 
număr tot mai mare de țări, în 
vederea elaborării unor princi
pii general acceptabile car© să 
guverneze și să încurajeze co
operarea internațională în acest 

■ domeniu. Delegația română, a 
subliniat vorbitorul, consideră că 
este necesar să se stabilească 
în mod clar obligațiile și răs
punderile statelor în ceea ce 
privește conținutul emisiunilor 
directe recepționate în alte state, 
astfel îneît această activitate să 
se desfășoare cu respectarea de
plină a suveranității statelor 
care recepționează emisiunile și 
a neamestecului în treburile lor 
interne, precum și în deplin a- 
eord cu normele eticii și moralei 
internaționale. România — a 
declarat vorbitorul — este inte
resată în dezvoltarea tehnicilor 
de teleobservare a Pămîntului 
prin sateliți, fiind convinsă că 
există largi posibilități de ex-

[Wneme
EVADAREA : Festival (orele 9; 

11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45).
ANATOMIA DRAGOSTEI : Cen

tral (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20.30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Lumi
na (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45), Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.15) .

TORINO NEGRU : Patria (orele 
11 30: 14: 16,30; 19; 21.15), Luceafă
rul (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 18.30; 
20.45), Favorit (orele 10; 12,30;
15 30; 18; 20,30), Modern (orele 9; 
11’15; 13.30; 16: 18.15; 20.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 11,15; 17:).

OTHELLO : Doina (orele 9.15; 
12.30: 14,45; 18.15; 20.30).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK: Scala (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.30; 21). Bucu
rești (orele 8.45 : 11 ; 13,30 : 16 :
18,30; 21). Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20.30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : Capitol (orele 9.30; 11.45; 14;
16.15) .

GALA FILMULUI ROMANESC 
DE ANIMAȚIE : Capitol (ora 20).

RĂZBOIUL DOMNITELOR t 

ciale diferite și deosebite ca 
mprime, după cum bine știți — 
sa constituie, dacă se poate 

i spune așa, un exemplu de fe- 
Jlul cum se poate colabora, por
nind de la principiile de egali
tate și respect reciproc. Am 
•dorj ca istoria să poată spune : 
lat(i două popoare — un popor 
maze, altul mai mic — care, în 
coniCliții grele, au știut să con
lucreze și să contribuie la așe
zarea relațiilor pe o bază mai 
dreaptă și mai bună“.

Declarația comună semnată 

Un dialog rodnic, 
sub auspiciile 
egalității și 

respectului reciproc
deicei doi președinți este un 
document de importanță istori
că icare consfințește principiile 
situate la temelia relațiilor ro- 
mâno-americane, principii care 
trebuie, în general, să guver
neze relațiile dintre statele dor
nice să contribuie activ la fău
rirea unei lumi a păcii. Sem
narea acestei declarații ilus
trează atit progresele înregis
trate în relațiile româno-ame- 
rihane. cît și schimbările pro- 
ddse în climatul politic mon
dial.

• Un alt document de mare im
portanță este Declarația co
mună cu privire la cooperarea 
economică, industrială și tehni
că dintre Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale 
Americii. Declarația exprimă 
satisfacția față de ritmul re
marcabil de creștere al comer

reprezentantul

ploatare a rezultatelor obținute 
în vederea studierii resurselor 
terestre ale omenirii și dezvol
tării economice a tuturor țări
lor, în special a țărilor în curs 
de dezvoltare, precum și în con
trolul mediului înconjurător. 
Este necesar. însă ca statele 
care desfășoară activitatea de 
teleobservare să pună la dispo
ziția celorlalte state datele Ob
ținute în urma cercetării teri
toriilor acestora.

în încheiere.
român a relevat necesitatea in
tensificării eforturilor statelor 
membre pentru creșterea rolu
lui O.N.U. în promovarea coope
rării internaționale în vederea 
transpunerii în viață a obiecti
vului Tratatului asupra spațiu
lui, care prevede că „folosirea 
spațiului atmosferic trebuie «ă 
se facă pentru binele și în in
teresul tuturor țărilor.

R.D, VIETNAM : Lucrări de extindere a capacității de producție și modernizare la Uzina de în
grășăminte azotoase Ha Bac.

Timpuri Noi (orele 9,15—20.15 în 
continuare).

BUNĂ SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Victoria (orele 8,45; 
11; 13.15: 15,45; 18,15; 20,45). Au
rora (orele 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20 15), Arta (orele 15; 17,45; 20,15).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Buzești (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30).

OMUL DIN LA MANCHA : Me
lodia (orele 9.30; 12; 15.30; 18; 
20 30), Flamura (orele 9,30; 12; 
15.30; 18; 20,30).

IN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE : înfrățirea (orele 15.30; 
18; 20,15).

VIFORNIȚA : Flacăra (orele 9.15; 
11,30; 13.45: 16; 18.15; 20.30)

ULTIMILE ȘASE MINUTE : Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30), Giulești (orele 15.30: 18;
20.15).  Volga (orele 9; 11.15; 13.30; 
15.45; 18,15; 20.30).

NUNTA : Lira (orele 16; 18; 20).
GENERALUL DOARME ÎN PI

CIOARE : Gloria (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18.15: 20,30)

RĂZBOI ȘI PACE : (seria I—II) : 
Viitorul (orele 15.30; 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA

țului româno-american, care 
s-a mărit de patru ori față de 
anul 1969, estimind că în anul 
1974 și în anii următori schim
burile dintre cele două țări vor 
continua să crească în același 
ritm sau chiar într-un ritm 
mai înalt. Prin întregul său 
conținut, documentul dă expre
sie dorinței de a îmbogăți și a 
extinde cooperarea economică, 
industrială și tehnică româno- 
americană. Constituirea Consi
liului româno-american pentru 
promovarea relațiilor economi

ce, semnarea unor convenții și 
acorduri, vor facilita raporturi
le pe acest plan între statele 
noastre, vor stimula investiga
rea unor noi căi pentru dezvol
tarea lor accelerată. Convorbi
rile la nivel înalt au evidențiat 
— după cum se remarcă și în 
comunicatul comun — că ..tre
buie întreprinse măsuri concre
te pentru a da un nou impuls 
cooperării economice". Nu în
cape nici o îndoială că acor
darea clauzei națiunii cele mai 
favorizate României ar crea 
condiții mai bune pentru extin
derea colaborării, ar crea o 
egalitate pe piața americană 
între produsele românești și 
cele apartinînd altor țări. In 
declarația comună se arată că 
președintele Nixon a reafirmat 
angajamentul său de a cere

• Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii (U.N.I.C.E.F.) 
și Liga societăților de cruce 
roșie au anunțat că vor in
tensifica eforturile lor de 
sprijinire a victimelor foa
metei care a lovit o mare 
parte a populației din Etio
pia, ca și din regiunile de 
sud ale Saharei (Sahel), un
de un număr important de 
persoane din cinci state sînt 
afectate de mai mult timp 
de lipsa apei. în cursul anu
lui viitor, a anunțat 
U.N.I.C.E.F., va consacra 
trei milioane de dolari pen
tru a ajuta pe copiii' etio
pieni și pe mamele acestora 
să înlăture efectele subnu
triției cauzate de o secetă 
îndelungată, ajutor care este 
eșalonat pentru mai mulți 
ani. Potrivit autorităților e- 
tiopiene, peste 1.6 milioane 
de persoane, din care 30 la 
sută sînt copii, suferă efec
tele malnutriției. La rîndul 
ei, Liga societăților de cruce 
roșie a cerut intensificarea 
sprijinului din partea socie
tăților membre ale organiza
ției din țările dezvoltate în 
vederea asigurării unei ali
mentații bogate în proteine,; 
care să fie distribuită în 
cunsul anului viitor.

GRĂ : Floreasca (orele 15.30; 18;
20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Moșilor (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

FERMA DIN ARIZONA : Dacia 
(orele 9; 12 30; 16: 19,15).

MONOLOG : Unirea (orele 15,30; 
18 ; 20.15).

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

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVA : Crîngași (orele 15.30; 
18: 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Fe
rentari (orele 16: 18; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Pacea (orele 15,45; 18; 20.15).

loo DE LEI : Progresul (orele 
15.30; 18; 20.15).

ALBĂ CA ZAPADA ȘT CEI 
ȘAPTE PITICI : Rahova (orele 16; 
18; 20).

PAMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Vitan (orele 15.30; 18; 20.15)

OMUL DE DINCOLO ; Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15). 

autorizarea de a acorda Româ
niei această clauză.

Dialogul româno-american la 
nivel înalt a oferit posibilitatea 
examinării problemelor cardi
nale ale actualității mondiale. 
S-a făcut un larg tur de orizont 
asupra vieții internaționale, a- 
bordîndu-se aspecte ale situa
ției din Europa, Orientul Apro
piat, Asia de sud-est, ca și ale 
activității O.N.U. întregul curs 
al evenimentelor demonstrează 
că în zilele noastre marile pro
bleme cu care umanitatea este 
confruntată nu se pot rezolva 
efectiv decit cu participarea ac
tivă a tuturor statelor, indife
rent de orînduirea socială, de 
mărimea teritoriului sau de nu
mărul locuitorilor, de forța 
economică sau de puterea mili
tară. Toate națiunile sînt che
mate, în complexele condiții 
ale realității contemporane, 
să-și aducă contribuția . la re
glementarea problemelor vitale 
ale prezentului. în acest sens 
România socialistă — conștien
tă de rolul activ pe care tre
buie să-1 joace fiecare stat, rol 
care nu poate fi condiționat de 
mărimea țării — acționează 
statornic, militînd energic pen
tru sprijinirea cursului nou, 
din viața internațională. în
dreptat spre destindere, pentru 
o largă conlucrare cu toate po
poarele. pentru o pace care să 
dea fiecărei națiuni garanția 
liberei sale dezvoltări, la adă
post de orice act de forță sau 
imixtiune din afară.

Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al României în 
S.U.A. reflectă politica realistă 
a României, politică în deplină 
concordantă cu cerințele timpu
lui nostru, ale cauzei păcii și 
progresului. Acestei politici îi 
sînt caracteristice spiritul con
structiv, desăvîrșita consec
ventă. fermitatea principială. 
Dezvoltarea unei ample conlu
crări cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, repre
zintă un imperativ al zilelor 
noastre, o condiție esențială a 
statornicirii unei păci durabile, 
a asigurării securității interna
ționale.

Un dialog rodnic cu rezulta
te bogate — iată, sintetic, 
bilanțul călătoriei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în S.U.A., 
călătorie pe care întregul nos
tru popor a urmărit-o cu senti
mente de profundă satisfacție 
și deplină aprobare.

O hotârîre a F.M.I.
• FONDUL MONETAR IN

TERNAȚIONAL a hotărît să 
renunțe la aranjamentul in vir
tutea căruia Republica Sud- 
Africană îi vindea, începînd din 
1969, o parte a 
de aur. anunță 
al F.M.I., ’
Washington.

Agenția FRANCE PRESSE 
menționează că guvernul de la 
Pretoria va continua să plaseze, 
pe piața liberă, cantitățile de 
aur nou produse, pentru procu
rarea valutei liber-convertibilă 
necesară echilibrării balanței 
sale de plăți.

producției sale 
un comunicat 

dat publicității la

Sesiunea A.O.P.E.C.
• LA KUWEIT a fost dat 

publicității, duminică, un comu
nicai privind reuniunea de o 
zi a miniștrilor de finanțe și ai 
petrolului din țările arabe pro
ducătoare de petrol. Documen
tul anunță că producția de pe
trol a țărilor arabe va fi redusă 
eu 5 la sută in ianuarie 1974,

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Mun
ca (orele 15.30: 18; 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Cosmos (orele 15.30; 18;
20,15).

L
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PROGRAMUL III

9.00 Știri.. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei ; ..Cîmpiile dacice" 
de C. Palade. 10.00 Clubul adoles
cenților. 11.00 Cronica ideilor. 11,10 
Profil pe portativ : Aurel Ma- 
nolache. 11.30 Geografie folclori
că Zona „Codru". 12,00 Transmi
siuni directe din țară. 12,10 Invi
tație în fonotecă. 12.55 Melodia zi
lei. 13,00 închiderea emisiunii. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17,05

Rezultatele 
alegerilor 

din Bahrein
CORPUL ELECTORAL 

ȘI-A EXPRIMAT PREFERINȚA 
PENTRU POLITICIENII 

MAI TINERI, 
CU OPINII SOCIALISTE

în sultanatul Bahrein din 
Golful Persic au fost anunțate 
rezultatele alegerilor parlamen
tare desfășurate la 7 decembrie, 
primele alegeri din isoria aces
tui stat, care și-a recăpătat re
cent independența. 30 000 de 
alegători au votat pentru de
semnarea a 30 de membri ai 
Adunării Naționale, din 115 
candidați. Cei zece candidați ai 
grupării politice denumite „Blo
cul popular de stingă" au fost 
aleși. Agenția France Presse 
notează că, astfel, corpul elec
toral „și-a exprimat preferința 
pentru politicienii mai tineri, 
cu opinii socialiste, abandonind 
într-o oarecare măsură perso
nalitățile tradiționaliste", dintre 
care o parte au fost învinse in 
aceste alegeri.

Senatul american a aprobat — 
cu 82 de voturi pentru și nici 
unul contra — alocarea a 20 
miliarde de dolari pentru pu
nerea în valoare în următorii 
10 ani, a unor noi resurse ener
getice. Proiectul — al cărui o- 
biectiv îl constituie asigurarea 
din resurse proprii a necesaru
lui de energie al Statelor U- 
nite — a fost înaintat spre dez
batere Camerei Reprezentan
ților.

Aprobarea măsurii a survenit 
la scurt timp după ce Comite
tul pentru comerț al camerei 
superioare s-a pronunțat favo
rabil asupra legislației de ur
gență prezentată de Adminis
trație în problema crizei de e- 
nergie. Proiectul de lege confe
ră prședintelui depline puteri 
pentru a face față situației în 
domeniul energetic, inclusiv ca
pacitatea de a institui, în caz 
de nevoie, raționalizarea consu
mului.

în comparație cu luna decem
brie ă.c. Această reducere nu 
va afecta livrările destinate ță
rilor membre ale Pieței comu
ne, eu excepția Olandei.

Episod neobișnuit în 
parlamentul rhodesian

• EPISOD NEOBIȘNUIT în 
istoria parlamentului rhodesian : 
în plină reuniune parlamentară, 
un deputat s-a ridicat pentru a 
protesta împotriva tratamentu
lui la care sini supuși nume
roși africani, izgoniți din locu
rile lor de baștină din regiunea 
nord-estică a țării, chipurile 
„amenințate" și constrînși să 
trăiască, în condiții inumane, în 
adevărate lagăre de concentra
re. Grija pentru așa-zisa „pro
tejare" a africanilor, proclamată 
sus și tare de autoritățile rasis
te de la Salisbury, înseamnă, în 
realitate, dorința lor de a evita, 
pe cît posibil, contactele popu
lației de culoare cu forțele pa
triotice din țară, în ultimul 
timp, din ce în ce mai active în 
zona de nord-est. Din această 
cauză, taberele de concentrare 
sînt pline pînă la refuz, ajun- 
gîndu-se ca, pe o suprafață de 
doi acri, să fie înghesuite peste 
6 009 de persoane. Mortalitatea 
infantilă atinge, aici, proporții 
catastrofale, depășind nivelul de 
patru decese pe zi, iar condi
țiile de trai. în general, sînt to
tal inadecvate.

RENE MAHEU, directorul ge
neral al UNESCO, care se află 
la Teheran, unde a asistat la 
lucrările celei de-a patra adu
nări a Comitetului consultativ 
internațional de alfabetizare, a 
fost primit, de șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. în cursul întrevede
rii, care — potrivit declarației 
lui Rene Maheu — a depășit 
cadrul unei simple vizite de 
curtoazie, a fost evocat, în spe
cial, rolul pe care îl poate avea 
Iranul în dezvoltarea relațiilor 
culturale pe plan internațional.

Alo. Radio ! — muzică ușoară la 
cerere. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Literatura. 18.10 Muzică simfonică. 
18,55 Melodia zilei. 19.00 In direct... 
de la Timișoara. Finala pe țară ă 
Olimpiadei tinerilor strungari și 
frezori. 19.30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri .,Turnabout-Vox“. 20,00 
Munca — izvor de bucurie și îm
pliniri. 20.30 Pagini din opera 
..Somnambula" de Bellini. 21,00 
Radio-super-top. Interpreți români 
de muzică ușoară. 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22,35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23,15 Poe
tica. Miron Cordun. 23,20 Selecțiunl 
din opereta ..Cetățeanul sentimen
tal". 23,55—24.00 Ultimele știri.
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Teatrul Național (Sala Come
dia) : PRIZONIERUL DIN MAN
HATTAN — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : A 12-A NOAPTE — 
ora 20; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : AUDIȚII MUZICALE — 
ora 19: Teatrul „Victor Ion Popa" 
din Bîrlad (La Teatrul Mic) : 
MONTSERRAT — ora 19.30.

DOSARUL „SCÎNTEII TINERETULUI

DREPTURILE OMULUI: 
EXAMENUL REALITĂȚII

In a zecea zi din decembrie, în 1948, Aduna
rea Generală a O.N.U. adopta sub auspicii 
solemne Declarația universală a drepturilor o- 
mului. In epoca noastră, memoria individuală 
și colectivă este solicitată de nenumărate docu
mente dar declarația aprobată în urmă cu 25 
de ani se înscrie printre actele cele mai de 
seamă ale comunității internaționale. Din prima 
frază, a preambulului se proclama că „recu
noașterea demnității inerente tuturor membrilor 
familiei umane și a drepturilor lor egale și ina
lienabile constituie fundamentul libertății, drep
tății și păcii în lume". O lume zguduită 
de cataclismul mondial abia încheiat, o 
lume care privea mormintele proaspete și 
ruinele ce se mai păstrau, năzuia să si
tueze raporturile între indivizi și între națiuni 
pe fundamentul dreptății, al unei echități reale. 
Documentul din 1948 dădea expresia acestor 
speranțe. Declarația universală a drepturilor 
omului consacra, astfel, pentru prima oară în
tr-un document de o asemenea factură și an
vergură, cu forța pe care i-o conferea adezi
unea popoarelor, a guvernelor, drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului.

• Toate ființele umane 
se nasc libere și egale.-

„Toate ființele umane se nasc 
libere și egale în demnitate și 
în drepturi. Ele sînt înzestrate 
cu rațiune și conștiință și tre
buie să se comporte unele față 
de altele în spiritul fraternită
ții" — proclamă articolul 1 al 
declarației.

Drepturile omului nu sînt o 
temă abstractă pe marginea că
reia să se mediteze, ci realități 
concrete ale existenței umane 
de fiecare zi. Drepturile confe
rii© omului sînt inseparabile de 
îns&și natura sa, de aspirații și 
necesități transmise în succesi
unea generațiilor, de imperati
vele progresului civilizației.

Kșrepturilc consacrate prin de
clarația din 1948 pot fi plasate 
în două categorii : cele politice 
și civile precum și cele econo
mice, sociale și culturale. între 
aceste drepturi există o certă 
interdependență, fără drepturi 
economice, cele politice n-au o 
semnificație reală. Și invers. 
Cele 30 de articole ale declara
ției enumera drepturi funda
mentale civile și politice : la 
viață, libertate, siguranța per
soanei, libertatea presei, conști
inței, a opiniei și a exprimării, 
a organizării etc. Capitolul so
cial-economic cuprinde dreptul 
la muncă, la un salariu egal pen
tru o muncă egală, la învăță
tură. la odihnă, la ocrotirea fa
miliei și altele.

în mod firesc se naște între
barea : această declarație are 
putere de lege în toate țările 
lumii ? Adunarea Generală a 
O.N.U. a proclamat declarația 
„ca ideal comun spre care tre
buie să tindă toate popoarele 
și toate națiunile". Declarația 
— după cum sublinia o lucrare 
editată de serviciul de informații 
al O.N.U. — nu este un ansam
blu de reguli cu aplicare obli
gatorie. Dar adoptarea sa de 
către un număr atît de mare de 
state relevă voința acestor state 
de a promova principiile enun
țate în documente, fapt verificat 
în practică. în acest sens se 
poate afirma cu certitudine că 
documentul a exercitat o influ
ență pozitivă. De asemenea, 
este evident că formulările de
clarației au inspirat redactarea 
constituției multora din statele 
care și-au dobîndit recent inde
pendența.

C< Decalaje intre dreptu
rile proclamate și si
tuațiile de fapt

Răsfoim declarația universală 
a drepturilor omului. Privirile a- 
ieargă peste paginile tipărite și 
sc opresc la cel de-al 5-lea ar
ticol : „Nimeni nu va fi supus 
la torturi, nici la pedepse sau 
tratamente crude, inumane sau 
degradante". Informațiile de 
fiecare zi pe care ni le aduc ga
zetele reflectă distanța care des
parte, în anumite condiții, ide
alul proclamat și realitatea co
tidiană. Victimele torturilor din 
Mozambie, locuitorii satelor arse, 
rostesc un act de acuzare la a- 
dresa acestei realități. Anul a- 
cesta, Ia 10 decembrie, începe 
sub auspiciile O.N.U. „Deceniul 
de luptă împotriva rasismului 
și discriminării rasiale". Opinia 
publică este chemată să acțio
neze pentru eliminarea oricărei 
forme de rasism și de discri
minare rasială din viața Terrei. 
Deocamdată, apartheidul cu va
riantele lui practicate de regi
murile minoritare albe din par
tea sudică a Africii rămîne o 
sfidare la adresa conștiinței u- 
mane, a oricăror norme de mo
rală și legalitate internațională.

Decalajele dintre drepturile 
proclamate și situația de fapt 
le constatăm pe diverse planuri 
— limitarea sau chiar anula
rea libertăților cetățenești (să 
ne amintim de cele întimplate 
în Chile), transformarea dreptu
lui la muncă într-o simplă fă- 
găduială pentru milioane și mi
lioane de oameni care în lumea 
capitalistă șomează ca și exis
tența obstacolelor în calea însu
șirii unei instrucțiuni elemen
tare ceea ce are drept rezultat 
paradoxul creșterii continue a 
numărului de analfabeți (1960 :

700 milioane, 1970 : 783 mili
oane). în Guatemala 70 la sută 
din adulți sînt analfabeți. în 
Nepal, 94 la sută ! Ființele u- 
mane se nasc egale, dar dreptu
rile și posibilitățile de care dis
pun nu poartă în toate împre
jurările pecetea egalității. în 
Europa, din 100 copii, născuțî 
în 1945, 96 au frecventat școala 
primară, ceilalți patru murind 
înainte de a atinge vîrsta de 5 
ani. Din cei 96, studiile au fost 

Școlarii de la colegiul Marion din Dublin (Irlanda) au orga
nizat un experiment electoral pentru a se familiariza cu îndato
ririle cetățenești. Experimentul a avut loc în perioada premer
gătoare alegerilor generale din Irlanda

terminate de 93, iar 81 au in
trat in primul ciclu al învăță
mântului secundar. în schimb, 
în țările africane situate în su
dul Saharei, din 100 copii năsT 
cuți în 1945 doar 79 au atins 
vîrsta de 5 ani. Doar 38 dintre 
ei au intrat în școala primară, 
12 au terminat această școală 
și... 5 au pătruns în învățămîn- 
tul secundar (după „Les jeunes 
et F aiphabetisation" de Arthur 
Gillette). După date furnizate de 
anuarul statistic al U.N.E.S.C.O. 
1972, în lume există 42 țări și 
teritorii în care nu sînt promul
gate legi asupra obligativi
tății învățământului. Printre a- 
ceslea se găsesc Bostwana, Da
homey. Arabia Saudită, Lesotho. 
Somalia, Gambia, Yemen și al
tele.

în 39 de țări, femei ocupă pos
turi conducătoare în stat și 
chiar la președinția Adunării 
Generale a O.N.U. s-au aflat 
două femei. Declarația Națiuni
lor Unite privind eliminarea 
discriminării la adresa femeilor 
reflectă transformările din lu
mea contemporană, afirmarea 
ideii egalității între bărbat și 
femeie. Progresele considerabile 
nu ne pot face să uităm, însă, 
că în multe cazuri discrimină
rile persistă : de la salarii infe
rioare la dificultatea de a găsi 
un loc de muncă. Uneori, prac
ticile discriminatorii persistă 
și după dispariția lor din tex- 
iele de lege, mai ales in ma
terie de căsătorie și familie.

• 55 la sută din locui
torii planetei — 
soarta lor...

55 la sută din populația lumii 
are sub 25 de ani ! în o serie 
de țări în curs de dezvoltare 
ponderea tinerilor este chiar 
mai mare. Unele din aceste 
țări înregistrează 45 la sută din 
numărul locuitorilor la catego
ria de vîrstă a celor sub 15 ani. 
Care este situația tinerilor în 
lume ? U.N.E.S.C.O. a realizat 
o mare anchetă internațională 
pe tema „drepturile și responsa
bilitățile tinerilor". Concluziile 
ei Ie desprindem într-un studiu 
publicat în „Courrier de 
l’U.N.E.S.C.O." (octombire 1973) 
sub titlul sugestiv : „Pentru ce 
căsătorit de 16 ani, major la 18 
ani și alegător Ia 21 de ani 
Studiul desprinde cîteva conclu
zii. în primul rînd constată scă
derea vîrstei la care tinerii be
neficiază de o serie de drepturi 
asigurate pînă acum doar adul- 
ților. Concomitent, tinerii bene
ficiază o durată mai lungă de 
timp de o serie de drepturi și 
măsuri specifice de protecție, ca 
urmare a prelungirii duratei 
studiilor. Se relevă, în același 
timp, recunoașterea drepturilor 
tineretului (prin măsuri pentru 
democratizarea învățămîntului 

superior!, tentative de a asigura 
participarea elevilor și studen
ților la activitatea instituții
lor de învățămînt etc.) In sfîrșit, 
se înregistrează eforturi pentru 
crearea de instituții menite să 
asigure realizarea drepturilor 
tineretului. Firește, ne averti
zează studiul din „Courrier de 
l’U.N.E.S.C.O.", „această ten
dință nu este uniformă în toate 
țările și în toate regiunile lumii", 
începînd cu vîrsta minimă pen
tru căsătorie și cu vîrsta majora
tului și coniînuînd cu cea la care 
tinerii se pot prezenta în fața 
urnei de vot, drepturile lor nu 
sînt aceleași în toate țările. De 
pildă, în Belgia, Malta, Colum
bia, Coasta de Fildeș, Nigeria, 
Italia, Sierra Leone, tinerii pot 
vota la 21 de ani. în Italia pen
tru a lua parte la alegerile se
natoriale trebuie să atingi 25 
de ani. în schimb, în Belgia, la 
18 ani poți vota în cadrul scru- 
tinurilor locale. Menținerea u- 
nei virate ridicate (21 de ani) 
pentru participarea la alegerile 
parlamentare este de natură să 
limiteze prezența activă *n viața 
politică. Dar în timp ce tinerii 
nu pot să voteze decît Ia 21 de 
ani, ei sînt chemați la o vîrsta 
mai redusă să facă față îndato
ririlor sociale (serviciul militar, 
responsabilitatea penală, admi
tere în cîmpul muncii). Drep
turile politice nu se identifică, 
pe planul viratei, ou obligațiile 
față de societate. Puternicele 
acțiuni întreprinse de organi
zațiile de tineret au determinat 
reforme legislative care au dus 
Ia scăderea vîrstei de vot (20 
de ani în Norvegia, Noua Zee- 
landă și Danemarca. 19 ani in 
Suedia. 18 ani în S.U.A.). Un 
tablou sugestiv este alăturat stu
diului din revista U.N.E.S.C.O., 
intitulai : „O vîrsta pentru 
drepturi, o vîrstă pentru dato
rii". Constatăm că în multe ca
zuri majoratul civil sau vîrsta 
responsabilităților penale nu 
corespunde cu cea a drepturilor 
politice. In Norvegia, căsătoria 

poate fi contractată de băieți la 
18 ani, de fete Ja 16 ani, respon
sabilitățile penale încep la 16 
ani dar posibilitatea de a vota 
se obține doar la 20 de ani. în 
Belgia fetele se pot casatori la 
15 ani dar pot vota Ia... 21 ani. 
în Columbia nu există limită 
de vîrstă pentru căsătorie dar 
există pentru drepturile politice : 
21 de ani. în Danemarca, majora
tul penal intervine la 15 ani și 
cel electoral la 20 de ani ! în 
Singapore tînărul este chemat în 
fața legii pentru actele sale de 
Ia 12 ani. însă el este admis în 
cabina de vot abia după 9 ani : 
la 31 de ani.

•i Exemplul României
socialiste

Studiul U.N.E.S.C.O. amin
tește în mai multe rinduri Ro
mânia evidențiind atît preocu
parea pentru generația tânără, 
cît și raportul echitabil stabilit 
în țara noastră între drepturile și 
datoriile tineretului. 18 ani este 
vîrsta cînd tinerii pătrund larg 
pe porțile vieții și această vîrs
tă aduce nu numai răspunderi 
față de societate, q și drepturi 
largi — inclusiv depline drepturi 
politice. Suplimentul publicat dc 
ziarul nostru (nr. 7S37 din 8 
decembrie a.c.) ilustrează pe 
larg situația tineretului român. 
Caracteristic României socialiste 
este faptul că drepturile nu nu
mai că sînt recunoscute și con
sacrate prin lege, dar ele sînt 
și garantate prin noile realități 
socialiste din țara noastră, prin 
totalitatea măsurilor luate de 
partid. România oferă exemplul 
unei țări aj cărei cetățeni sînt 
pe deplin liberi, stăpîni ai des
tinului lor, încrezători în ziua 
lor de mîine. Politica partidului 
și statului nostru este îndreptată 
spre afirmarea nestingherită a 
personalității umane, spre dez
voltarea pe toate planurile a o- 
mului societății socialiste — 
făuritor și beneficiar al vastului 
proces constructiv pe care țara 
noastră îl cunoaște, spre adîn- 
cirea și perfecționarea democra
ției socialiste, pentru lărgirea 
participării maselor populare la 
viața politică. După cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidulurdlu

„PREOCUPAREA FUNDA
MENTALĂ A PARTIDULUI. 
ȚELUL SUPREM AL POLITI
CII SALE, RAȚIUNEA ÎNSĂȘI 
A CONSTRUCȚIEI ORÎNDUI- 
RII SOCIALISTE ȘI SENSUL 
A TOT CEEA CE ÎNFĂPTUIM 
ESTE CREȘTEREA BUNĂSTĂ
RII MATERIALE ȘI SPIRITU
ALE A MASELOR, SATISFA
CEREA CÎT MAI DEPLI
NA A NEVOILOR ÎNTREGU
LUI POPOR, ASIGURAREA
CONDIȚIILOR 
NIFESTAREA

PENTRU MA- 
PLENARA A

PERSONALITĂȚII UMANE".

EUGENIU OBREA
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