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N
ecesitatea realizării unor economii 
de' combustibili și energie electrica, 
problemă majora cu care este con
fruntată întreaga economie națio
nală, a declanșat și în cadrul or
ganizațiilor de tineret atmosfera 

dorită, de căutări creatoare, de operativitate în 
adoptarea măsurilor celor mai eficiente. Din 
știrile sosite la redacție se desprinde un fapt 
îmbucurător - majoritatea organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderi și instituții au abordat această 
problemă, ny ca pe o sarcină administrativă, de

• „FIECARE TINAR - UN
BUN GOSPODAR LA LOCUL

SAU DE MUNCA". Unul din-

tre giganții industriei Capita
lei — întreprinderea de mașini 
grele și-a asumat sarcina de a 
realiza economii corespunzătoa
re „calibrului" său — 3888,8 t 
combustibil convențional și 5.930 
milioane Wh energie electrică. 
Tinerii au defalcat, din planul 
de măsuri la nivelul întreprin
derii, pe cele la care își pot a- 
duce o contribuție importantă 
— modernizarea cuptoarelor dc 
tratament termic, instalarea de 
aparate de măsură și control în 
punctele de consum maxim, izo
larea în întregime a porțiunilor 
încă neizolafe din rețeaua de 
termoficare, folosirea arzătoare
lor toroidal® la cuptoare, evi
tarea funcționării în gol a ma
șinilor. Tinerii care lucrează în 
sectorul transporturi, foarte Im
portară în întreprindere, s-au 
angajat să lucreze 2 zile pe lună 
cu benzină economisită, să spo
rească productivitatea pe tonă 
a utilajelor cu 17 Ia sută, să 
realizeze un coeficient de 108 
la sută anual pentru parcursul 
mediu zilnic. Sarcinile au fost 
dezbătute pe fiecare organizație 
in parte ; s-a demonstrat că nu 
extată ’oc de muncă, de la pro
iectare pînă la serviciul ener
getic sau secțiile de prelucrare, 
unde gospodarii să fie... de pri
sos !

Proletari din toate țările uniți-vă I

moment, cl ca pe o acțiune de durata, urmă
rind în mod deosebit educația tinerilor, forma
rea deprinderilor lor de buni gospodari. Vâ pre
zentam astâzi cîteva asemenea acțiuni, grupate 
datorita unui punct de pornire comun : asu
marea de către tineri a unor responsabilități 
concrete asupra calității muncii lor, dorința de 
a contribui cu elanul 
specifice 
proaspăt 
de mare

tinereții, cu 
dobîndlte, la 
Importanța.

I și forța de muncâ 
cunoștințele moderne, 
rezolvarea unei sarcini

GOSPODARI
ai energiei și
combustibilului

dunării* orga, zațillor U.T.C. 
au avut o temă unică : Împăr
tășirea „secretelor" acelor con
ducători auto oare s-au dove
dit, de-a lungul anilor, buni 
drămuitori al combustibililor În
credințați. Tinerii au aprofun
dat mai lnttf teoretic, apoi prac
tic, lucruri cărora nu le dădeau 
întotdeauna importanța cuveni
tă : executarea corectă a porni' 
rilor șl opririlor, respectarea 
vitezei economice și normelor 
de consum de carburant etc. 
Primele angajamente ale tine
rilor după a-ceste „lecții" au 
început să prindă contur — 
construirea prin muncă patrio
tică a unor stații de alimentare 
cu carburanți, În eadrnl secții
lor de exploatare și economii,

preconizate pînă la sfirșltul B-
nuluî, <5® 147.260 litri benzină și 
13.700 litri motorină.

• „FIECARE TINAR SPE-
CIALIST RĂSPUNZĂTOR

DE CARACTERISTICILE UTI

LAJELOR PROIECTATE". A-

reasta a fost ideea pe baza că
reia Comitetul U.T.C. de la 
I.C.P.E.T. șl-a alcătuit progra
mul său de acțiune în vederea 
obținerii de economii și de rea
lizare a unor echipamente ter- 
moenergetlce cu fiabilitate șl 
randamente superioare. Cei 500 
de ingineri și prolectanți ai in
stitutului și-au asumat sarcini 
în elaborarea unor proiecte In

concepție proprie : realizarea 
unor cazane cu debit de 1—10/ 
oră cu lignit, pentru termoflca- 
rea urbană și rurală (economii 
de combustibili lemnoși, gaz 
metan, păcură) îmbunătățirea 
proiectelor 
losite în 
de blocuri 
mentului 
economie 
zan), elaborarea 
de execuție pentru 
de abur de 520 t/h, 
nînd cu șișturi bituminoase 
și a proiectelor pentru sala de 
mașini, echipată cu . turboreac
toare de mare capacitate de la 
Anina — (economii 1,2 milioa
ne t păcură/an), elaborarea pro
iectelor de execuție pentru ca
zanele recuperatoare și insta
lațiile de recuperare a resurse
lor secundare (economii anuale 
de 8.000 t c.c.).

pentru cazanele fo- 
centralele termice 

(o sporire a randa- 
cu 10 la sută și o 
de metal de 2 t/ca- 

proiectelor 
cazanele 
functio-

• „SE VOR CREA TOATE

FIE RESPECTATE". Una din-

CONDIȚIILE PENTRU CA

TERMENELE DEVANSATE SA

prolecte- 
centrale. 
proiecta 

totalizînd

tre sarcinile cele mal Impor
tante pentru îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare a bazei 
energetice naționale o consti
tuie proiectarea șl construirea 
noilor centrale hidroenerge
tice. Specialiștii I.S.P.H. fint 
confruntați în această perioadă 
cu problema devansării cu cir
ca 5 ani a elaborării 
lor pentru viitoarele 
Pînă în 1980 b® vor 
102 grupe electrice,
2.000 MW într-un ritm de 29 
grupuri pa an. Țlnlnd cont de 
acest ritm pretențios de lucru, 
organizația U.T.C. a alcătuit un 
program special de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. 
In cadrul „cercului tehnic" BÎnt 
prezentate șl studiate cele mal 
bune realizări în domeniul hi
droenergetic din țară și străi
nătate ; se creează premisele 
utilizării de către tinerii specia
liști a unor proiecte tipizate, 
precum șl folosirea unor pro
iecte de la amenajări similare.
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SĂRBĂTOAREA
MAJORATULUI

18 ANI
o virstă pentru drepturi,

o virstă pentru datorii
In pagina a 2-a un grupaj 

de acțiuni și însemnări 
consacrat celor mai tineri cetățeni

• DRUMUL
• „SA ÎNVĂȚĂM DIN EX

AM DEVENIT
UTECISTDUCĂTOR AUTO". La între

prinderea utilaj transport, a- MONICA ZVIRJINSCHI

PERIENȚA BUNULUI CON-

• ACUM, ClND

STUDENȚII EXAMENEIN

nesedi-

Fotografille de VASILE RANGA C.STANCULESCU

acestea 
grupei

Ni- 
Ionescu, 

Pantila cu

alei. Ia 
se află 
desfășu- 

competiția 
cea mai

agitația vi- 
dedicată se- 

este plină 
fantezie și 

Numerele

MUNCII Șl AL

Împlinirii

r Finala^conciirsului nation al

Rezultatele pri
melor examene tra- 
duo statistic un e- 
fort sporit al stu
denților față de a- 
nul trecut, pentru 
clesăvîrșirea cali
tății pregătirii pro
fesionale. Dealtfel, 
este vorba și de un 
angajament al a- 
sociațiilor studenți
lor comuniști din 
Centrul universitar 
București de a ob
ține un procent 
ele promovabilitate 
mai ridicat cu 10 
la sută față de se
siunea similară din 
iama trecută.

La examenul de 
„Mașini $i insta
lații termice", Fa
cultatea de foraj 
(I.P.G.G.), tovară-

șul șef de lucrări 
A. Covaci, ascultă 
grupa 211, anul II 
subingineri. „Este 
o serie bună, foar
te conștiincioasă, 
disciplinată și fără 
absente. Materia, 
deși este complexă 
și dificilă, a fost 
parcursă integral 
de majoritatea stu
denților. O notă 
bună în plus pen
tru activiștii aso
ciației, a căror 
pregătire poate fi 
un model pentru 
colegii lor". Re
zultatele finale ale 
grupei 211 îndrep
tățesc aprecierile 
examinatorului: 50 
la sută dintre stu- 
denți au obținut 
note între 8 și 10.

La Facultatea de 
tehnologie, grupa 
302, anul I, bote
zul focului se face 
Ia o disciplină di
ficilă „Mecanica 
tehnică". Primul 
examen al studen
ției esie onorat 
fără emoții, cu o 
pregătire temeini
că. Printre frun
tași : Elena Marcu, 
Doina Chiru, 
culina 
Elena 
nota 9, Elena Roșu 
cu 10. Singurele 
remarci negative 
ale examinatoru
lui, conf. M. Do- 
robanțu, se referă 
la pregătirea ofe
rită de liceu. „Deși 
manualul de fizică 
este bun. multi

profesori nu res
pectă programa, 
fac doar anumite 
capitole, iar stu
denții anului I 
întîmpină reale di
ficultăți. Sîntem 
nevoiti să. reluăm 
în cursul primului 
semestru o serie 
de noțiuni pentru 
precizări, pentru a 
redefini o serie de 
noțiuni 
mentate".

Cu toate 
rezultatele „ . 
302 confirmă o a- 
profundare temei
nică a disciplinei. 
Saltul calitativ față 
de anul trecut (20 
de restantieri din 
30 de studenți) este 
elocvent. Nu este 
mai puțin adevă-

că, 
I.P.G.G., 
in plină 
rare 
pentru 
bună grupă șl cel 
mai bun an din 
institut. Așa cum 
ne declara pre
ședintele consiliu
lui A.S.C. pe in
stitut, Gheorghe 
Matei, „rezultatele 
din ultimii ani ne 
fixau mereu la ca
pitolul exemplelor 
de pregătire neco
respunzătoare. în 
acest an, marea 
majoritate a stu
denților e hotărîtă 
să reînnoade tra
diția bunelor re
zultate".

Si intr-adevăr, 
seriozitatea pre-

g&tlrll profesiona
le a confirmat din 
primele zile ale 
sesiunii angaja
mentul studenților.

La Universitate, 
la facultățile de 
istorie. geologie- 
geografie și filo
logie 
zuală 
siunii 
de 
umor, 
speciale ale gaze
telor, afișele, ca
ricaturile, urările 
și oglinzile dc 
examen invită la 
prezentare și pro
movare integrală. 
Semnalăm o ini
țiativă a istorici
lor : notele slabe 
vor fi comunicate 
de Consiliul A.S.C.

părinților. Plnă a- 
cum rezultatele nu 
indreptățeso ase
menea măsuri : a- 
nul IV istorie a 
obtinut Ia cursuri
le speciale nu
mai note de 9 
și 10 ; grupa 421, 
anul III a obținut 
la Istoria univer
sală 17 note între 
8 și 10, anul II geo
grafie a obținut 
la examenul de 
microclimatologie 7 
note de 9 și 16 
note maxime. Iar 
Ia Geografie ru
rală grupele 308 și 
309 din anul III 
n-au coborît șta
cheta sub 8. Succes 
în continuare î

agricul

OCTAVIAN MILEA 
Fotografii : VASILE RANGA

cîștigă

„Cine știe

• Sîmbâtâ au fost desemnați 
cei mai buni agricultori ai 
țării

• Premiul tinereții și Diploma 
de Onoare, acordate de 
GC. al U.T.C., au fost cu
cerite de Elena loanifescu

Act final, în aula Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, al concursu
lui național „CINE ȘTIE AGRICUL
TURA CÎȘTIGĂ". După un adevărat 
maraton de intrecere, a cărui fază de 
masă a numărat peste două sute de 
mii de țărani cooperatori sau lucrători 
din fermele de stat, la București au 
sosit 105 finaliști, lucrători care s-au 
dovedit a fi cei mai pricepuți în me
seria pe care o practică. Pentru a ob
ține titlul suprem, au trebuit să treacă 
prin „furcile" exigențelor de la lucră
rile scrise și prin întrebările puse de 
un juriu competent și pretențios.

Pînă la ediția viitoare a acestui con
curs al cooperatorilor, iată pe cei cinci 
fericiți câștigători care se pot mîndri 
că sînt, în specialitățile lor, cei mai 
buni agriculturi din țară :

• cultura plantelor de cîmp : MIHAI 
BOSTAN, C.A.P. Girov, județul Neamț.

• creșterea animalelor: ANDREI 
DOBRICA, C.A.P. Nuntași, județul 
Constanța.

• legumicultura : CRIST ACHE CER- 
CHIA, C.A.P. Ttehiilești, județul Brăila.

• viticultură: STAN TUDOR,
C.A.P. Smeeni, județul Buzău.

• pomicultură: ONIȚA VlRTOP,
C.A.P. Geoagiu, județul Hunedoara.

Ne-am bucurat să aflăm printre 
ocupanții primelor locuri și nume de 
tineri, pe care anii puțini de meserie 
nu i-au împiedicat să fie foarte bine 
pregătiți, făuritori de recolte record.

Alături de Andrei Dobrică și Onița 
Vîrtop, Petre Mus-a de la C.A.P. Pu- 
chenii Mari — Prahova (locul II la le- 
gumicultură), Antonica Mihai de la 
cooperativa agricolă Dumbrăveni — 
Suceava (mențiune la pomicultură), Si- 
mion Moldovan de la C.A.P. Sebeș — 
Alba (mențiune la creșterea animalelor) 
sînt doar cîțiva dintre ei.

Anul acesta, pentru prima dată, 
C.C. al U.T.C. a acordat și un „Pre
miu al tinereții" și Diploma de onoare, 
celui mai valoros participant tînăr. 
Distincțiile au fost cucerite de tînăra 
crescătoare de animale ELENA IOA- 
NIȚESCU de la cooperativa agricolă 
de producție Brazii, județul Ilfov.

Tuturor le adresăm felicitări și ura
rea de a obține producții cit mai mari 
în 1974 !

învestitura 
educatorului

de ACULIN CAZACU

SPORT • SPORT • SPORT Calculul minutului

Mentalitatea consacrării 
doar prin diplomă este astăzi, 
prin forța lucrurilor, supusă 
eroziunii sociale. Cîndva, di
ploma era materializare a 
aspirației. Era finalitate. 
Acum nu este decît sancțiune 
premială a unei etape, a unei 
trepte în suișul formației per
manente. ■ România este prin
tre primele țări din lume 
care a instituit- prin lege, o- 
bligativitatea recurenței pro
fesionale și a construit un 
sistem pe scară națională 
pentru perfecționarea cadre
lor. In organizarea acestui 
sistem sînt conexate, cu func
țiile lor, numeroase instituții 
și organisme centrale sau zo
nale. în toată această rețea 
de evaluare a competențelor, 
de atestare a acordului dintre 
om (ca valoare) și loc (ca 
ocupație), examenul de defi

nitivare tn tnvățămînt pentru 
tinerele cadre didactice deține 
un spațiu aparte, dar uneori 
prea lesne trecut cu vederea 
și sensibil afectat în semnifi
cații. Noua sesiune a definiti
vatului bate la ușă și mă gîn- 
dese acum, cina primim pe 
toate canalele directivelor 
imboldul de a ne perfecțio
na, în totalitatea lor, treburi
le sociale, că atestarea cali
tății de cadru didactic, de 
Educator, nu poate fi doar 
urmarea unui examen asupra 
cunoștințelor de specialitate. 
Deziderat din timpuri vechi 
al corpului profesoral, inamo
vibilitatea este garantată în 
societatea noastră. Dar ea 
trebuie să fie și cucerită, de 
către fiecare în parte, prin 
ingerința unui autoexamen de

(Continuare în pag. a Il-a)

• ROMÂNIA —
VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ
LA HANDBAL FEMININ

• CAMPIONATUL NATIONAL 
DE TRÎNTĂ A DESEMNAT 
CAMPIONII SATELOR

* Cupa tineretului
• Actualitatea pe scurt
• Știri de peste hotare
* Cine îi scoate din im

pas pe aeromodeliș- 
tii Tîrgoviștei ?

Zăpada abundentă, timpul 
în general frumos au deter
minat pe cei aflați în ex
cursie sau localnici să por
nească din nou la săniuș.

D. MATALĂ

gia electrică ci de lumina soarelui, echiva
lează și ea cu o economie de circa o sută 
milioane kilowați ore. Cîteva simple operații 
aritmetice ne pun ușor la îndemînă rezulta
tul : valoarea unui minut se ridică din nou 
la cifre de ordinul milioanelor. Un minut în
seamnă, în acest caz, energie.

Am pronunțat, de pildă, de multe ori, fie
care din noi o frază ale cărei reproșuri și-au 
rătăcit uneori sensurile din cauza prea de- 
sei întrebuințări : „Am pierdut o zi din viață". 
Mult mai puțini sînt cei ce își zic „am pier
dut o oră din viață". Dar nu mai știu cîți 

anume sesizează această pier
dere de la primul minut, cîți 
anume se alarmează de irosirea 
timpului după acel minut care 
le amenință o oră sau o în

treagă zi. Dacă și-ar pune cît mai mulți 
oameni această întrebare încă de diminea
ță, și nu la timpul trecut, inoperant, ci cu 
dorința expresă de a interveni în viito- 
torul cel mai apropiat, atunci toate orele 
și zilele noastre s-ar transforma în 
cîștiguri. Un minut este cărămida de la 
temelia oricărui mare edificiu. Un mi
nut este unitatea de măsură a veșniciei în
săși, așa cum omenirea este compusă din 
oameni. Să nu uităm că, nu peste multă 
vreme, în noaptea de anul nou, tot un mi
nut ne va despărți de acest an și ne va pro
iecta în altul șl că acele 365 de zile care 
ne vor însoți mal departe existența vor în
cepe, firesc cu minutul ce se va consuma 
neobservat la miezul nopții.

Am trecut, fără îndoială, de multe ori pe 
lingă un minut tot așa cum a trecut și el 
pe lingă noi, poate nu tocmai nepăsători unul 
față de celălalt, însă în orice caz subapre- 
ciindu-i valoarea, limitîndu-i Importanța la 
semnificațiile trecătoare ale unei simple uni
tăți de măsură a timpului. Raportat la un 
singur individ și la ceea ce poate încăpea 
în 60 de secunde, minutul devine poate, în- 
tr-adevăr, o cantitate neglijabilă, însă o sim
plă operație de translație la nivelul unei 
colectivități sau de apreciere pe plan na
țional dezvăluie dintr-o dată consecințe și 
semnificații amețitoare. „Irosi
rea unui singur minut din timpul 
de lucru al personalului pro
ductiv din industrie echivalează 
cu o producție de 3,3 milioa
ne lei". Este un calcul la care ne invita nu 
de mult însuși secretarul general al parti
dului, în cuvîntarea sa la plenara din 
27-28 noiembrie a.c. Știam, desigur, 
și noi că „timpul înseamnă bani" însă o 
știam mai mult teoretic, dintr-o maximă oa
recum inofensivă ; un asemenea calcul ne 
arată exact, în cifre, volumul de pierderi al 
unui singur minut de neglijență.

Demonstrația poate fi extinsă cu aceleași 
rezultate și în alte domenii. Un minut irosit 
în agricultură, din cele peste 185 000 ale 
unui singur an de muncă, se traduce prin- 
tr-o pierdere de peste 80 tone cereale. Ne
însemnata unitate de măsură a timpului 
costă, în acest caz, nu numai bani, ci și o 
cantitate de produse precis delimitată. Mo
dificarea programului de lucru al instituțiilor 
cu numai o oră, pentru a profita nu de ener
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18 ANI o virstă pentru drepturi 
o virstă pentru datorii

j n orașul Titu, s-a desfășu-
I rai o amplă manifestare 

cultural-artistică consacra
tă 'sărbătoririi tuturor tinerilor 
care fac în această perioadă pri
mii pași în anotimpul maturită
ții, împlinind vîrsta de 18 ani. 
Programul acestei entuziaste ac
țiuni tinerești — organizate de 
Comitetul orășenesc U.T.C. — a 
cuprins întâlniri ale tinerilor cu 
oameni de cultură și artă, juriști, 
specialiști din întreprinderile ora
șului, părinți și profesori, care au 
făcut expuneri pe tema „Majo
ratul, etapă de o importanță deo
sebită în viața tânărului". In ca
drul unei festivități, Vasile Mu- 
șetescu, primarul orașului, a 
adresat celor peste 160 de tineri, 
elevi la Liceul industrial și Școa
la profesională de mecanici agri
coli, cu ocazia împlinirii vîrstei 
de 18 ani, un călduros salut, în- 
mînîndu-le diplome.

ȘTEFAN ILIESCU

Comitetul municipal U.T.C. a 
organizat la Casa de cul
tură a sindicatelor sărbă

torirea majoratului, manifestare 
la care au participat 400 de ti
neri muncitori și elevi. Manifes
tarea a fost deschisă de tovară
șul Ion Dobrescu, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Buzău. în continuare au luat cu- 
vîntul tinerii Mișcă Laura,„elevă 
la Liceul „Mihai Eminescu**, Tă- 
nase Gheorghiaș, muncitor la fa
brica de geamuri, Papuc Victor, 
elev la Liceul pedagogic. Procu
rorul Gheorghe Racoți a vorbit 
tinerilor despre drepturile și în
datoririle ce revin cetățenilor 
majori. In partea a doua a avut 
loc un program artistic.

BRATU IOANA

Zilele trecute, în sala de 
festivități a Liceului 
„Vasile Roaită‘* din mu

nicipiul Rm. Vîlcea, s-a des
fășurat o impresionantă ma
nifestație — sărbătorirea ma
joratului elevilor acestui edi
ficiu de cultură vîlceamă.

Festivitatea a fost deschisă 
de către secretarul U.T.C. pe 
liceu, elevul Constantinescu 
Viorel. Au luat apoi cuvîntul 
tovarășii Mircea Diaconescu, 
judecător la Tribunalul jude
țean Vîlcea, profesorul Dumi
tru Ionescu, îndrumătorul 
U.T.C. și profesorul Gheorghe 
Negoi ță, directorul liceului. Ei 
au relevat frumusețea vîrstei 
de 18 ani, vîrstă a înfiripării 
idealurilor de viitor și impor
tanța acestui moment pentru 
creșterea contribuției celor 
mai tineri cetățeni la edifica
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

A urmat îminarea felici
tărilor scrise celor mai buni 
și activi uteciști, în timp ce 
corul de cameră al liceului, 
sub conducerea profesorului 
Alexandru Ionescu, le ura 
simbolicul „La mulți ani“. 
Corul a continuat cu cîteva 
piese din repertoriul său, 
creînd o atmosferă caldă și 
subliniind caracterul festiv al 
întregii manifestări.

Festivitatea s-a încheiat cu 
un program de muzică și 
dans, la care, alături de alți 
elevi, nu au lipsit sărbătoriții, 
uteciștii anilor IV din Liceul 
„Vasile Roaită“.

P. AURELIAN VIDU 
elev, Rîmnicu Vîlcea

MANIFESTĂRI
CULTURAL - ARTISTICE T

inerii erau in sală 
foarte liniștiți. Se 
auzeau rîsete scur
te, aplauze nestăpî- 
nite, la scenă des
chisă, o anume 

încordare străbătea sala, mă 
uitam, cei care aplaudau, cel 
care rîdeau, erau oameni 
maturi, cei care simțeau o 
încordare neobișnuită, ca In 
fața unei mari revelații.

Dar tinerii erau În sală 
foarte liniștiți. „Ce slabă 
sală — șoptește lingă mine 
un domn cu un distins aer 
de familiar al teatrului șl 
cărții — o sală nereceptivă". 
Apoi, spectacolul acesta 
neobișnuit, febril și crud, de 
o nesfîrșitâ tristețe ascunsă 
în aerul său trepidant de 
veselie, cu accente de grotesc 
și morbid, proprii peste tot 
expresionismului german, s-a 
terminat.

Și atunci tinerii — erau 
teribil de mulți tineri In sală,

Duminică, s-au încheiat ma
nifestările organizate în jude
țul Hunedoara cu prilejul îm
plinirii unui secol de la naște
rea lui Ovid Densusianu, ani
versare înscrisă în programul 
Comisiei Naționale române pen
tru UNESCO. La acțiunile co
memorative dedicate sărbători
rii centenarului nașterii savan
tului român, care s-au desfășu
rat în zilele de 15 și 16 decem
brie, au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, activiști cul
turali, profesori, cadre didacti
ce universitare din țară și de 
peste hotare. Programul festivi
tăților a început în comuna 
Denuș, localitatea de baștină a 
părinților savantului, cu dezve
lirea bustului lui Ovid Densu
sianu. A urmat apoi la Deva o 
consfătuire dedicată, acestui e- 
veniment, la care au participat 
președinții filialelor din țară a 
societății de științe filologice. 
A avut loc, de asemenea, un 
spectacol folcloric omagial.

In orașul de reședință de ju
deț a avut loc în ultima zi sim
pozionul cu tema „Ovid Den
susianu — omul și opera". în 
cadrul căruia au rostit alocu
țiuni reprezentanți ai Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, ai Comisiei Naționale ro
mâne pentru UNESCO, al Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului și ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Au 
fost susținute 20 de referate și 
comunicări cu privire la viața 
și activitatea marelui cărturar, 
filolog, istoric, folclorist și poet.

„Disc-dub"
Clubul cu acest nume a luat 

ființă ieri la Casa de cultură 
din Galați. Un program adecvat: 
acțiuni de educație muzicală 
pentru cunoașterea celor mai 
valoroase creații, colocvii, con
cursuri dotate cu premii, topuri, 
jocuri distractive etc. Solicitanțî 
și beneficiari — tinerii din șco
lile și întreprinderile municipiu
lui Galați. (C. Ion).

Teatrul dramatic „George 
Bacovia" din Bacău a împlinit 
un sfert de veac de existență. 
La adunarea jubiliară care a 
avut loc duminică, colectivul 
artistic a fost salutat de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, de numeroși 
oameni de litere, cronicari dra
matici și actori. Vasile Sporici, 
directorul teatrului, a înfățișat 
bilanțul activității desfășurate 
de-a lungul celor 25 de ani de 
către prestigioasa instituție.

în telegrama adresată, cu a- 
cest prilej, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
se spune, printre altele : „V^ 
rugăm să primiți sentimentele 
noastre de recunoștință pentru 
minunatele condiții de creație 
asigurate, pentru grija nețăr
murită pe care conducerea 
partidului, Dumneavoastră per
sonal. o manifestați față de cul
tura și arta din societatea noas
tră, față de teatrul românesc 
contemporan".

Jumătate de veac
Locuitori! satului Bucești, co

muna Ivești, județul Galați, au 
sărbătorit duminică 50 de ani 
de la înființarea căminului lor 
cultural. Bilanț bogat: formații 
artistice, puternice, o activitate 
seară de seară bogată și atrac
tivă. Cei din Bucești, tineri și 
vîrstnici, nu uită nici o clipă că 
aici s-a născut Ștefan Petică, 
poet dar și activist cultural de 
aleasă dăruire. (C. Ion).

MARIAN GRIGORE

să 
în-

in- 
al

utecist

Acum, cînd 
am devenit muncii și 

al împlinirii OGĂSANU
7

„Păi aici, între noi, între
prinderii îi spunem «unitate 
utecistă», că vîrsta medie e 
ceva sub 23 de ani**...

Așa mi-a motivat Costică 
Bicoiu, un tânăr primit zile
le trecute în organizația de 
tineret, gestul său de anga
jare 'politică — înaintarea 
cererii de primire în U.T.C. 
La Întreprinderea de mașini 
și utilaj terasier din Buzău, 
venea direct de la cursul de 
calificare la locul de muncă, 
de doi ani, pe care îl făcu
se la întreprinderea „Pro
gresul** clin Brăila. Ajunsese 
acolo, împreună cu alți ti
neri din comuna Mînzălești, 
comuna sa natală, după 
terminarea școlii generale. 
Auzise că e o meserie fru
moasă, că fabrica în care va 
lucra va fi înzestrată cu uti
laje din cele mai perfecțio
nate.

Realitatea nu i-a dezmințit 
visurile. N-ar mai pleca de 
aici — spune — și deduci 
ușor că nu o spune dintr-o 
convențională complezență 
față de tiparele deja statorni
cite de răspunsurile la o a- 
semenea întrebare. Pentru 
că se înfierbîntă povestind 
cum se nasc din mîinile lui, 
îngemănate în gesturi cu ale 
echipei, elegantele carcase 
ale rulourilor compresoare. 
It simți, ascultându-l, dragos
tea pentru lucrul făptuit în

această „uzină vie** căreia i 
s-a alăturat. Primindu-l în 
organizație, „uzina titedstă** 
îl făcuse să se simtă mai de
plin al ei, aducând un plus 
de înțelegere matură aderen
ței pe care o avea la munca 
lui de fiecare zi.

— Ce îți dorești pentru 
viitor, l-am mai întrebat, 
cheind șirul convențional 
interviului ad-hoc.

— Să fac liceul seral, 
ajung maistru pentru a-i 
văța și pe alții frumusețea
acestei meserii. îmi place 
să-mi ajut colegii, așa cum 
tn-a bucurat și mă bucură 
ajutorul primit...

O dorință demnă de un 
utecist pe care a și început 
să o pună în practică, aju- 
tînd ucenicii, arătîndu-le 
încă puținele lucruri pe care 
el însuși le știe din tainele 
meseriei pe care încă o în
vață practicînd-o, dar mai 
ales, căutând să le insufle 
dragostea pe care o resimte 
pentru muncă.

Costică Bicoiu a împlinit 
anul acesta 18 ani și a fost 
primit în organizația U.T.C. 
1973 a fost pentru el anul 
majoratului muncitoresc, al 
celui civic și al celui politic; 
anul începutului unei ma
turități ce va să devină, fi
resc, în timp.

Elena Badea a terminai 
departe de casă școala pro
fesională, la Sibiu, în urmă 
cu un an. Dar s-a întors ca 
muncitoare între oltenii ei, la 
Fabrica de confecții din Cra
iova. Avea 17 ani. Pentru a- 
ceastă tînără începea lungul 
drum al muncii și al împlini
rilor...

Cu tinerii muncitori de-a- 
bia teșiți de pe băncile școlii 
trebuie să ai răbdare: să 
mai învețe meserie, să se in
tegreze in colectiv, să de
prindă conștient abecedarul 
politic al conștiinței muncito
rești. Așa e firesc. Dar aceas
tă.’* ~ ~ . .. .
de 
de 
an 
în

mătoarele: a absolvit școala 
profesională printre fruntașele 
promoției: media notelor — 
peste 9,50. Chiar în prima 
lună de muncă și-a depășit 
sarcinile de plan cu 16 pro
cente. Și, apoi, lună de lună, 
cu cite 20—30 de procente. 
Dacă muncitorii din fabrică 
știu să execute cite 5 opera
ții interfazice, Elena Badea 
le cunoaște pe toate; la u- 
nele produse numărul lor a- 
junge și la 30.

Și dacă astăzi Elena Ba
dea este cea mai bună mun
citoare în ramură și în a- 
celași timp și un om dis
ciplinat înseamnă 
tențiile colectivului 
bune și au rodit în 
elnic. O dovadă în 
lele acestea Elena 
fost primită în partidul co
muniștilor.

La cei 18 ani ai Elenei Ba
dea, bilanțul existenței sale 
muncitorești este scurt, plin 
și pasionant. Acum, cînd tâ
năra pășește pragul majora
tului, cînd viitorul său și l-a 
modelat cu mîinile sale mă
iestre și cu inima sa mare, 
Elena Badea este un om în
treg. O conștiință muncito
rească matură care își dato
rează și sieși dar și colectivu
lui, oamenilor, împlinirea.

că in- 
au fost 

teren pri- 
plus ? Zir 
Badea a

EMANUEL ISOPESCU

tînără le-a oferit colegilor 
toate vîrsiele o surpriză 
proporții după numai un 
de meserie: a câștigat — 
finala recent disputată la 

Satu Mare — titlul de cea 
mai bună muncitoare confec- 
ționeră din țară și trofeul 
„Mîini măiestre**.

Lungul drum al muncii și 
al împlinirilor... Dacă la 18 
ani, după numai un an de 
muncă, realizezi asemenea 
performanță, se cheamă că 
ai marcat repede un punct 
important, că poți, adică, să 
calci apăsat și responsabil pe 
drumul tău, ales de tine.

La capitolul plus al aces
tei biografii muncitorești de 
numai un an putem trece ur-

Simpozionul „Teatrul de ama
tori in oontextul mișcării artis
tice de masă" și un spectacol 
cu „Răspintia cea mare", de 
Victor Ion Popa, au încheiat, 
duminică, săptămlna teatrală 
severinean^, acțiune inițiată de 
către Casa municipală de cul
tură cu prilejul împlinirii unul 
veac de activitate teatrală de 
amatori și a unui deceniu de la 
Înființarea teatrului popular din 
localitate

LIBRĂRIA

Învestitura educatorului
(Urmare din pag. I) 

conștiință în preparativele pen
tru definitivare pe post. Cu 
atât mai mult cu cît meseria 
de educator nu este una ca ori
care alta, ci una în care ma
teria primă este conștiința 
omului, iar produsul este per
sonalitatea acestuia. Este 
vorba deci de o meserie în 
care și prin care se dezvoltă 
procese profund umane și se 
dobîndesc valori de vîrf în 
orice ierarhie axiologică. Mi-a 
fost dat nu o dată să aud și 
să citesc că nimic nu este 
mai dăunător sensului acțiunii 
și misiunii sociale a educato
rului decît treaba făcută 
meșteșugărește și rutinier, 
fără pasiunea de a descoperi 
cum crește în mîinile tale 
ființa umană, căreia îi faci 
din cultură deopotrivă un 
mijloc și un scop prin edu
care. Mă întreb atunci, în 
consecință, dacă definitivarea

pe un post didactic nu ar 
trebui să fie considerată, mai 
mult, mai explicit, mai mani
fest ca un act social major, 
ca o recunoaștere nu doar a 
capacității totale de a produce 
oameni. Pregătirii pentru exa
menul de definitivat i se 
acordă o prea mică atenție 
sub acest aspect. Recursul la 
distribuirea de programe, te
matici și bibliografii (el în
suși destul de deficitar și de- 
sincronizat în anume cazuri), 
precum și la serii de cursuri 
pregătitoare mi se pare a fi, 
în condițiile actuale ale exi
gențelor sociale și profesio
nale, insuficient. Cred că ar 
trebui să se lucreze mai mult 
pentru consolidarea conștiin
ței profesionale a tânărului 
profesor, așa cum se lucrează 
la fortificarea condiției sale 
sociale. Cred că ar trebui să 
se facă un efort mai mare 
pentru reactivarea, în unită
țile de bază, în școli în pri
mul rînd, a unui domeniu de 
reflecție și acțiune peste care

se trece adesea în fugă, fără 
cumpănire matură și dura
bilă . acela al deontologiei 
profesionale Spațiul relațiilor 
educaționale solicită, mai mult 
poate decît oricare altul, 
imersiunea constantă și pro
fundă a normei etice si a 
valorilor morale. Judecînau-se 
și acționîndu-se astfel, cred 
că se va putea depăși stadiul 
în care mulți, prea multi ti
neri educatori se lasă domi
nați, in idee și în comporta
ment, de imaginea unui de
finitivat pe care îl socotesc 
doar ca 1tn examen în sine, 
comparabil cu oricare altul 
pe care l-au dat în anii de 
școală.

Nu mă gîndesc, cum ar pu
tea crede unii, la un cere
monial social de amploare al 
definitivatului sau la include
rea între probele sale a uneia 
de etică. Mă gîndesc însă la 
faptul că dispunem de pîrghii 
numeroase pentru a rupe cu 
structurile de mentalitate și 
de procedură care fac din de

finitivarea pe post o treabă 
relativ anonima și puțin în
cărcată cu semnificații morale. 
O nouă sesiune a definitiva
tului se apropie. Un nou con
tingent de tineri și mai puțin 
tineri vor primi, din partea 
societății noastre, investitura 
deplină de educatori. O în
vestitură nobilă, o premisă 
pentru continua perfecționare 
ulterioară. Dacă fiecare școală 
va fi un mediu cît mai bun 
conducător de energie mora
lă, atunci această recunoaș
tere de jure va fi precedată 
de cea mai eficientă probă, 
aceea a autoconștiinței intime 
a jiecăiuia probă ale cărei 
rezultate nu pot fi nicidecum 
măsurate cu șublerul didacti
cismului și rigorii docimolo- 
gice. Iar procentul de insuc
cese acolo în fața comisiilor 
Institutului Central de Per
fecționate a Personalului Di
dactic va fi mai mic în 
esența sa teală și nu doar la 
cifrele meticulos așezate în 
tabele de catastif.

EDITURA POLITICA: 
Nicolae Ceaușescu — Cuvîntare 
la plenara comună a Comitetu
lui Central al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României
— 28 noiembrie 1973.

EDITURA ȘTIINȚIFICA ; Vlă- 
duțcscu G. — Filozofia neoto- 
mistă în Franța ; BibirI E. — 
Forme moderne de comerț. 
EDITURA DIDACTICA ȘI PE
DAGOGICA : Nicolae C. — Or
ganizarea și conținutul învăță- 
mîntului profesional și tehnic 
din România — Aspecte din pe
rioada 1864—1948.

— Filozofie și socialism știin
țific. Culegere de lecții pentru 
radioteleșcoală.

Herescu I. Gh., Motrescu V.
— Caiet de aritmetică pentru 
clasa I, parte * a 2-a.

Prodescu Mihăescu Georgeta, 
Țugui p. — Culegere de texte 
literare și didactico-științifice 
pentru clasele I—IV (ed. a Il-a 
revizuită și adăugită).

EDITURA UNIVERS : J. G. 
Herder — Scrieri ; Stendhal — 
Romane și nuvele ; Marzano N.
— Cîțiva Maigret italieni (Col. 
Enigma) Kant N. Nu vreau să 
fiu ministru (roman).

EDITURA MINERVA : G. T. 
Lampedusa— Ghepardul (BPT).

EDITURA EMINESCU : P. 
Popescu — Să crești intr-un an, 
cît alții într-o zi (roman).

EDITURA JUNIMEA : Cazi-

mir Otilia : — Inscripții pe mar
ginea anilor.

EDITURA SCRISUL ROMÂ
NESC : Constant Eugen — 
Vibrații republicane — versuri.

EDITURA MILITARĂ : Ghe
orghiu Constantin — Aurel 
Vlaicu — viața și opera sa. 
Stoica loan — îndrumar juri
dic privind Apărarea Națională.

EDITURA DACIA : Poantă P.
— Modalități lirice contempo
rane.

EDITURA MERIDIANE : Mo- 
rariu M. — Goya — Capricii: 
(Col. Cabinetul de stampe nr. 1).

EDITURA PENTRU TURISM :
— Turismul — ramură a econo
miei naționale.
•— România turistică — album.

EDITURA ALBATROS : Mau- 
rois A. — Mașini de citit gin- 
d urile.
— O sută de ani de sonet ro- 
mânsc (Col. c.m f.p.).

Drîmbă Ov. — Teatrul de la 
origini și pînă azi (Col. Lyceum).

EDITURA I. CREANGA : Ba- 
lint T. — Năzdrăvăniile robo- 
țelului Robi.

Kruger M. — Mărgică albas
tră.

Hiopolos I. — 1.2.3, A.B.C. 
(Carte de colorat).

EDITURA CERES: Ciocirdia I.
— Mașini de săpat gropi.

Szudyga K. — O nouă ciu
percă de cultură. Stropharia ru- 
goso annulata.
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oferă cititorilor săi un bogat sortiment de literatură română 
contemporană, literatură universală precum și literatură 

pentru copii și tineret.

întreprinderile, instituțiile și școlile pot achiziționa și prin 
virament cărțile necesare pomului de iarnă.

abia acum se observa, s-au 
ridicat în picioare și au 
aplaudat îndelung și ritmic, 
cu seriozitate și chiar cu o 
anume încrîncenare — sem- 
nînd parcă un veritabil ma
nifest. Iar părinții și frații 
lor mal mari și necunoscuți, 
frați și părinți In princip u, 
i-au privit emoționați și >•’ 
lidari și cu înțelepciune.

Ei se regăsiseră acolo, în 
piesa aceasta ciudat de ade
vărată, ca un studiu sever 
asupra psihologiei adolescen
tine făcut cu cele mai înalte 
mijloace ale artei, ie regă
siseră așa cum sînt, cum se 
cuvine să fie — curați, ti
mizi, agresivi din timiditate, 
plini de pudoare cu marile 
lor sentimente, apți de mari 
gesturi existențiale și de 
mari aventuri ale spiritului 
și vulnerabili, teribil de 
vulnerabili, avînd nevoie de 
maturi, așa cum au avut ne
voie de laptele primordial. 
„Atenție, părinți" — strigă 
autorul, iar pe scenă, suavul 
lungan, precipitat în. mișcări, 
întrerupt și încurcat în 
vorbe, de un farmec nespus, 
cu dezlănțuită patimă de a 
trăi, vorbind argoul tuturor 
timpurilor de adolescență și 
tuturor meridianelor, purtînd 
ascuns în sîn volumul făcut 
ferfeniță al lui Goethe se
lansează In marele shaw
„Blue-jans“, patetică decla- 
râțiâ- despre drepturile omu
lui tînăr. despre felul lui de 
a fi și de a se bucura de via
ță, viață și iar viață, un tînăr, 
care moare, vorbește frenetic 
despre viață, despre bucuria 
de a trăi. Gestul genial al lui 
Virgil Ogășanit ih final, cînd 
adolescentul rșt povestește 
moartea, și debutul poves
tirii este tot ufrenetic și vioi, 
și ; dintr-odată, un mic scîn- 
cet, o scurtă și reprimată 
izbucnire în plîns întrerupe 
ritmul, gestul acesta de 
plîns face din dramă cutre
murătoare tragedie. Tinerii 
se ridică în picioare și 
aplaudă îndelung și cu serio- 

; zitate, oamenii maturi, care 
au rîs și s-au precipitat tot 
timpul spectacolului aproape 
nu aplaudă, duși pe gînduri...

„Noile suferințe ale tînă
rului „W“ — cu Virgil Ogă- 
șanu în rolul principal, eve
niment teatral de maxințiă 
importanță, o piesă despre 
tineri, o piesă pentru maturi. 
Nu pierdeți acest spectacol 
de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — sala de vis-a- 
vis de Grădina Icoanei, gră
dină unde atîți tineri „W" 
fără de moarte, și-au plîns 
iubirile pentru pierdute 
Charly...

SMARANDA JELESCU
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B România-film prezintă

producție o studiourilor cehoslovace 
regia : Juraj Heri eu : Iva Jamurovâ, Josef Abrhâm, Nina 

Diviiakovâ.
■

Întreprinderea de confecții 
SI TRICOTAJE BIJCI RESTI 

cu sediul în Bulevardul Armatei Poporu
lui nr. 7 sect. 7 primește

TINERI Șl TINERE 
pînă la vîrsta de 25 ani pentru a se califica 

în meseria de confectioner la mașină.
Cursurile au durata de 6 luni, cursanții 

primesc o îndemnizație de 400 lei lunar.
La terminarea cursului, absolvenții pri

mesc certificat de muncitor calificat, fiind an
gajați în fabrică.

Candidații cu domiciliul stabil la 50 km 
față de București se pot prezenta la Biroul 
învățămînt al întreprinderii cu următoarele 
acte :

— buletin de identitate
— adeverință de absolvire a 8 clase
— analiza sîngelui și microradiografie
— certificatul de naștere original — 

copie
Mijloace de transport pînă la sediul între

prinderii tramvaiul 13, 25, autobuzul 36, 80, 
74, 39 troleibuzul 90 și 93.

I

O vacanță poate fi la fel de plăcută și în 
sezonul alb ! Petreceți zile de adevărată re- 
creere, într-un decor pitoresc, la hanurile 
cooperației de consum, care vă asigură con
diții bune de cazare și masă. Rețineți deci:

Hanurile CHEIA și SLĂNIC din judejul Pra
hova ; Hanul BRAN — jud. Brașov; Hanul 
RUCĂR — jud. Argeș ; Motelul TOPOLOG
— jud. Vîlcea; Hanul URSUL NEGRU-Sovata
— jud. Mureș ; CASA ARCAȘULUI de la Tg. 
Neamț; Hanul BUCURA-Hațeg — jud. Hu
nedoara ; Hanul DRĂGUȘENi și Motelul

ILIȘEȘTI — jud. Suceava.

Acestea sînt numai cîteva dintre numeroa
sele unități turistice ale cooperației de con
sum care vă oferă ospitalitate și iarna.
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Sosirea tovarășului Stane Dolanț
Duminică dimineața, a sosit în 

Capitală tovarășul Stane Dolanț, 
secretar al Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care, la invita
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, face o 
scurtă vizită prietenească de 
lucru în țara noastră.

Tovarășul Stane Dolanț este 
însoțit de Vlado Obradovici, șe
ful Secției pentru relații și le
gături externe a Prezidiului 
U.C.I., $1 Angelko Blajevici, di
rector în Secretariatul Federal 
pentru Afaceri Externe.

Delegația guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de 
colaborare economică și telinico- 
științifică, s-a întors duminică 
dimineața de la Sofia, unde a 
participat la întîlnirea de lucru 
a președinților celor două părți 
in această comisie.

La sosire, în Gara de Nord, 
se aflau tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Spaa Gospodov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

Duminică a plecat la Belgrad 
o delegație de activiști ai C.C. 
a' P.C.R., condusă de tovarășul 

•’ isile Marin, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al

CRONICA 
U. T. C.

S-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Sofia, delegația 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului con
dusă de Ovidiu Radina, di
rectorul Centrului, care, la 
invitația Centrului de cer
cetări sociologice privind pro
blemele tineretului de pe lin
gă Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist, a făcut o vizită 
în R. P. Bulgaria.

pregătirea tinerilor pentru apărarea patriei

PROGRAME CARE SĂ CONTRIBUIE 
LA FORMAREA MULTILATERALĂ 

PENTRU MUNCĂ SI VIATĂ
S-au împlinit, în toamna a- 

ceasta, cinci ani de la institui
rea formelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei. Aniversarea prilejuiește, 
deopotrivă, atît un bilanț cît și 
o ocazie potrivită pentru de
clanșarea unor noi acțiuni con
crete care să intensifice din 
toate punctele de vedere aceas
tă atît de importantă preocu
pare a organizațiilor U.T.C.. 
Contactul cu activitățile unui 
comandament județean și ale 
unor centre de pregătire din 
municipiul Constanța, ca și o 
discuție purtată la secția de 
specialitate a C.C. al U.T.C. 
ne-au prilejuit câteva observa
ții care merită atenție. Anali
zele detaliate ale precedentei 
perioade de pregătire, 1972—1973, 
au pus din nou în evidență fap
tul că îmbunătățirea conținutu
lui activității de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei a constituit preocuparea 
principală a activității desfășu
rate in centre, detașamente si 
grupe. Compartimentarea acti
vității pe cicluri de pregătire, 
realizarea unei mai bune se
lecții a comandanților de cen
tre și detașamente, precum și 
unele progrese realizate pe li
nia asigurării bazei materiale, 
au determinat o îmbunătățire 
calitativă a ședințelor, de pre
gătire. au sporit gradul de a- 
tractivitate’ al acestora. în per
spectiva noului ciclu oare a și 
început, este așteptată contri
buția comandanților de grupă 
pregătiți în cele 87 de tabere cu 
peste 30 000 de participant or
ganizate de U.T.C. Tot cu aceas
tă ocazie au fost instruiți și co
mandanți de detașamente de 
pionieri care urmează să par
ticipe la activitatea de pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. Iată, așadar, 
un element nou : pe fon
dul unei colaborări mai, strîn- 
se U.T.C. — organizația de pi-1 
onieri se regăsesc, concret, 
forme tranzitorii, de corelare a 
activităților pionierești cu ele
mente apropiate, specifice pre
gătirii tineretului, pentru apă
rarea patriei „...astfel incit in
trarea tânărului în cadrul pri
mului ciclu să mi constituie un 
element de absolută noutate, ci 
o preluare — este de părere se
cretarul cu probleme de sport, 
turism și pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei a Co
mitetului județean Constanța al 
U.T.C., Constantin Șerban. A- 
vem de-a face cu un aspect nou 
asupra căruia ne concentrăm a- 
tenția, împreună ou Consiliul 
organizației pionierilor. Nuclee
le școlare din municipiu — li
ceele nr. 1, 2, 3, 4 — vor ilustra, 
credem, primele, cel mai bine 
această cerință".

La Constanța, în cadrul a trei 
Centre de pregătire mai repre

La sosire în Gara Băneasa, se 
aflau tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Ciubotaru, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

P.C.R., care, la invitația Prezi
diului U.C.I., va face o vizită 
în schimb de experiență în 
R.S.F. Iugoslavia.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășul Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R.S.F.I. la Bucu
rești.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, Octavian Cărare a fost 
numit în calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Ghana, în lo
cul lui Gheorghe Iason, care a 
fost rechemat în centrala Mini
sterului Afacerilor Externe.

Delegația Comitetului muni
cipal București al P.C.R., con
dusă de Nicolae Matei, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid care, la invitația C.C. al 
P.C. din Cuba a făcut între 2 
și 10 decembrie o vizită pen
tru schimb de experiență în a- 
ceastă țară, s-a înapoiat In Ca
pitală.

Liceul industrial de mecanică 
agricolă din Craiova a găzduit 
duminică un simpozion prilejuit 
de aniversarea a 70 de ani de 
la înființarea Societății Numis
matice Române. în cadrul aces
tuia, cercetători, cadre didac
tice universitare șl din învăță- 
mîntul de cultură generală au 
prezentat comunicări și refera
te despre cele mal semnifica
tive aspecte ale activității nu
mismatice desfășurate în Ol
tenia.

(Agerpres)

zentative, — I.T.C., C.F.R. și 
Liceul industrial construcții — 
tinerii incluși în pregătire au 
realizat La instrucția tragerii un 
procent de îndeplinire ridicat : 
80 La sută. Eforturile lor, ca și 
ale celor care i-au pregătit, sînt 
răsplătite de acest rezultat. Ce 
se intimplă, însă, cu cele 20 de 
procente de neindepliniri ? A- 
ceeași întrebare este valabilă și 
pentru orice alt comandament 
județean din țară, intrucit ni
căieri nu s-a atins gradul ma
xim de îndeplinire. în sistemul 

de instruire al anului trecut, 
tinerii care nu îndeplineau ba
remul la încheierea ciclului de 
pregătire rămîneau cu un sta
tut nedefinit ; acum se va re
lua pregătirea cu cei care din 
diverse cauze (dar de cele mai 
multe ori datorită unor carențe 
ale instruirii propriu-zise) nu 
îndeplinesc haremurile. Nu tre
buie înțeles că tinerii în unifor
me albastre din Constanta se 
ocupă numai de tir și instrucția 
focului. La centrul D.N.M., de 
pildă, pregătirea este deosebit 
de diversificată, cu accent pe 
caracterul practic-aplicativ al 
activităților. Acest colectiv poa
te oferi, în mic, un exemplu al 
tendinței și eforturilor care se 
fac pentru a se conferi pregăti
rii, în viitorul cel mai apro-piat, 
un caracter larg și nu unul ex
clusiv militar. „Sîntem membri 
ai aceluiași colectiv de munci
tori, mulți dintre noi prieteni 
— spunea Radu Petreanu, co
mandant de grupă. înțelegem 
cu toții că prin instruirea aceas
ta, ne pregătim in primul rînd 
pentru munoa pașnică ; este fi
resc deci să desprindem cît mai 
multe lucruri folositoare în 
viață". Interlocutorul nostru a 
enunțat însăși o cerință nouă a 
pregătirii care se conturează cu 
mai multă pregnanță acum, la 
începutul celui de-al șaselea 
an. Forme ale pregătirii sani
tare, de pildă, sau în legă
tură cu topografia, orienta
rea turistică au existat și 
pînM acum. Creșterea ponde
rii lor alături de alte pre
ferințe ale tinerilor — precum 
planorismul, parașutismul, a- 
viația, radioamatorismul, schiul, 
înotul sportiv și cu caracter a- 
plicativ — devine o cerință de

PITEȘTI: Finala campionatului național sătesc de triată

CAMPIONII SATELOR
Timp de trei zile — vineri, 

sîmbătă și duminică — în Sala 
sporturilor din Pitești s-au des
fășurat întrecerile finalei pe țară 
a Campionatului național sătesc 
de trîntă, ediția a V-a, competiție 
inițiată și organizată de U.T.C., 
la a cărei etape de masă au par
ticipat peste 15 000 de tineri 
sportivi din mediul rural. Au 
fost prezente toate județele ță
rii cu echipe formate din cîte 
6 sportivi. Pasionantele și dîrzele 
întreceri de la Pitești au relevat 
încă o dată faptul că aceasta com
petiție oferă posibilitatea afir
mării unor talente pentru spor
tul luptelor, disciplină, cu o 
mare pondere olimpică unde 
țara noastră a fost reprezentată, 
de fiecare dată, cu succes. Nu 
puțini sportivi de mare perfor
manță și-au descoperit vocația, 
talentul în asemenea confrun
tări ale sportivilor săteni: Ni
colae Martinescu, Simion Po
pescu, Ion Baciu etc. care au 
cucerit titlul de campioni o- 
limpici, mondiali și europeni.

Anul acesta competiția s-a des
fășurat în cinstea Zilei Republi
cii. La întreceri au participat 
240 de campioni județeni cla
sați pe primul loc la cele 6 ca
tegorii. Printre aceștia i-am întîl- 
nit pe cîțiva dintre cîștigătorii e- 
dițiilor precedente : Trifan Mi
hai din Galați, Bucevschi Con
stantin — Suceava, Mustață 
Constantin — Iași, care se pot 
mîndri cu o performanță demnă 
de invidiat, aceea de a fi luat 
parte la întrecerile tuturor edi
țiilor. Se remarcă, de asemenea, 
prezența unor elemente foarte 
tinere. Disputele au fost ofici
ate de arbitrii federației române 
de lupte. întrecerile au fost deo
sebit de atractive» participanții 
apărîndu-și șansele la titlu cu o 
mare ardoare. Față de alți ani 

prim ordin. Se prevede, de alt
fel, ca în competițiile de masă 
cu caracter republican să se 
instituie finale pe țară la două 
din probele specifice de largă 
audiență : tirul și orientarea 
turistică. Tînărul, de la pionier 
la student,, trebuie să ia contact 
și să se inițieze în cit mai multe 
ramuri sportive-aplicative. Pen
tru fete — I.I. Lină din Con
stanța alcătuiește un centru re
dutabil — s-a trecut la execu
tarea, cu mici diferențe de în
cărcare și furată, a unui pro
gram similar cu al băieților. Și 
nu se poate spune că ele vor 
rămine mai prejos. Dimpotrivă, 
de la bun început ele dețin în- 
tiietatea la un capitol la care 
băieții se dovedesc mai „vulne- 
rabili“ : disciplina. Lucru demn 
de relevat, la Constanța, este 
creșterea numărului și eficien
ței acțiunilor organizate pe li
nia pregătirii militare care vi
zează educarea patriotică a ti
neretului. Au fost inițiate par
ticipări ale tinerilor la depune
rea jurămîntului militar, sim
pozioane pe teme de marină, 
vizite la punctul muzeistic „9 
Mărășești" și Muzeul Marinei. 
Proces instructiv și educativ, 
deopotrivă, pregătirea tinere
tului pentru apărarea patriei, 
cu toate îmbunătățirile preconi
zate — rezultat al fructificării 
experienței atît de diverse acu
mulate . în cei 5 ani de pînă a- 
cum — care au și început să 
fie traduse în practica grupe
lor, detașamentelor, centrelor 
resimte totuși lipsa unui cadru 
mai solemn. Ar apărea, credem, 
ca foarte potrivit, în spiritul 
înaltelor îndatoriri față de pa
trie ale fiecărui tînăr, ca înce
perea ciclului I să fie marcată 
de un angajament solemn — 
expresie a unui act de bărbă
ție. Marșurile, însemnele, ge
neralizarea uniformei ar com
pleta foarte potrivit caracterul 
solemn, angajant al diverselor 
forme de pregătire.

In perspectivă se impune îm
bunătățirea calității și conținu
tului acestei activități, in sen
sul de ari conferi un caracter 
mai complex pentru a răspunde 
și mai deplin indicațiilor con
ducerii partidului. Și ne gîn- 
dim, în primul rînd, la complec- 
tarea programelor de pregătire 
cu mai multe acțiuni specifice 
organizației U.T.C., care să con
tribuie la educarea patriotică a 
tinerilor, la formarea sentimen
telor de înaltă răspundere ci
vică a acestora, precum si Ia 
diversificarea programului prac
tic care se cere să răsnunrl* 
mai plenar cerințelor de pregă
tire și formare multilateral* 
pentru muncă și viață a tine
rilor.

VIOREL BABA 

victoria s-a decis după două re- 
prive. Arbitrii și-au conturat 
bine elementele de trîntă, pro- 
movându-se lupta dreaptă „priză 
la priză". Comitetul județean 
U.T.C., cu sprijinul altor factori, 
a organizat pentru oaspeți o se
rie de acțiuni educative, cultu
rale și distractive : vizite în ju
deț, la obiectivele economice — 
întreprinderea de autoturisme 
Dacia, Combinatul de articole 
tehnice de cauciuc, Fabrica de 
stofe „Argeșana", Combinatul 
petrochimic, spectacole la Casa 
sindicatelor, o întîlnire a spor
tivilor săteni cu sportivi de 
mare performanță. Cei mai buni 
sportivi, clasați pe primele 
locuri la această ediție în număr 
de 30—40 vor putea petrece cî- 
teva zile într-o tabără de ins
truire și odihnă.

In urma disputării celor 500 
de întîlniri, cei mal buni și pu
ternici, cei mai, ambițioși și mai 
bine pregătiți, s-au dovedit a fi 
următorii tineri sportivi săteni 
care, după o luptă îndârjită, au 
cucerit titlurile de campioni na
ționali sătești la trîntă, în cele 
șase categorii prevăzute de pro
gram : Dorel Magiar — Timiș 
(cat 55 kg); Ion Stroiescn (Ar
geș) — cat. 61 kg.; Ion Bidilică

Cupa tineretului
• PLOIEȘTI. „Cupa tineretului" — manifestare ce va an

trena in actuala ediție, peste 100 000 de copii, elevi și tineri 
muncitori din județele Prahova, Buzău și Dîmbovița — a 
fost rezervată duminică concursurilor de patinaj, schi și 
săniuțe, desfășurate pe patinoarele naturale de Ia Ploiești, 
Tirgoviște, Buzău și Cimpina și pe pirtiile cu strat de zllpa- 
dă favorabil de Ia Sinaia, Bușteni, Poiana Țapului, Moreni 
și Nehoiu.

In localitățile fără zăpadă, la casele de cultură, in clubu
rile și căminele culturale, au continuat să se desfășoare con
cursuri de șah și tenis de masă.

qclualîfuTea
• HOCHEI : Pregătirile pentru confruntările 

internaționale
în următoarele zile, lotul^ re

publican de hochei pe gheață va 
susține o serie de noi confrun
tări initemațiOnale, avînd ca 
obiectiv principal verificarea 
stadiului de pregătire pentru 
ediția 1974 a Campionatului 
mondial, grupa B. Mîine și 
miercuri 19 decembrie hocheiștii 
noștri întîlnesc formația divizio
nară cehoslovacă Slezan Opava 
Ambele meciuri se dispută la 
patinoarul acoperit din Miercu
rea Ci.uc. în continuare, ho
cheiștii noștri se vor pregăti 
pentru un turneu de nouă zile 
(27 decembrie—4 ianuarie) în 
Elveția. Amintim că, în prezent, 
la conducerea tehnică a lotului 
se află antrenorul sovietic Vik
tor Șuvatov și antrenorii eme- 
riți Mihai FLamaropol și Ion 
Tiron. Vineri 28 și duminică 30 
decembrie, selecționata de ho
chei va juca cu reprezentativa

Cine îi scoate din impas 
pe aeromodeliștii Tirgoviștei ?

De 25 de ani la Tirgoviște 
. funcționează, cu rezultate re
marcabile, un club de aeromo- 
delism. De ce remarcabile ? In 
primul rînd fiindcă din cele 
cinci titluri de maestru emerit 
și maestru al sportului pe care 
le-au cucerit vreodată sportivii 
dîmbovițeni tot atîtea aparțin... 
aeromodeliștilor care au activat 
sau activează în amintitul” club 
sportiv. Aici, la clubul aeromo
deliștilor tîrgovișteni, și-au fă
cut ucenicia zburători de pres
tigiu, nume sonore ale aviației 
românești. In sfîrșit, tot de aici, 
s-au remarcat aeromodeliști 
componenți ai loturilor națio
nale ce au reprezentat țara cu 
cinste în diverse concursuri in
ternaționale. Aici, la clubul 
aeromodeliștilor își desfășoară 
activitatea un grup de pasionați 
care pun mult suflet și fac 
multe sacrificii pentru propăși
rea aeromodelismului, pentru 
atragerea unui număr cît mai 
mare de tineri la practicarea a- 
ceștui atît de frumos sport. Aș 
aminti numele cît'orva dintre 
ei, numele celor pe care i-am 
cunoscut, cu care am discutat, al 
căror ecou mă fac în cele ce 
urmează : antrenorii Liviu
Ionescu, tehnician proiectant la 
întreprinderea de utilaj petro
lier Tirgoviște (I.U.P.T.), și Ion 
A. Radu, profesor instructor la 
Casa pionierilor, Ion Pricop, 
operator chimist la I.U.P.T., 
Gheorghe Băcăuanii, maestru 
al sportului, Ion Dobrescu, teh
nician proiectant la I.U.P.T.

— Prahova (cat. 68 kg); Ghe- 
orghe Brezoianu — Argeș (cat. 
76 kg). în rest, Mihai Trifan — 
Galați (cat. 84 kg) cel mai popu
lar concurent, devine campion 
pentru a patra oară și Ștefan 
Murvai — Satu Mare (peste 84 
kg) acesta din urmă în greutate 
de 128,5 kg, față de 84 cît a cîn- 
tărit adversarul său, au obținut 
victoria cu mult înainte de li
mită. In cadrul festivităților de 
premiere s-au făcut aprecieri e- 
logioase la adresa județelor: 
Argeș — cu cei mai mulți cam
pioni la trîntă; Dîmbovița — 
care a cucerit la campionatul 
aotual cele mai multe locuri 
fruntașe ; pentru Dorel Magiar
— ca cel mai tehnic luptător; 
pentru elevul Andrei Iancu 
(Cluj) — cel mai tîn&r concu
rent și care a ocupat locul 6 la 
categoria sa. etc.

Specialiști și tehnicieni, pre
zenți la finala de la Pitești, au 
exprimat aprecieri și opinii 
favorabile la adresa întrecerilor, 
a nivelului de cunoștințe tehnico- 
tactice ale tinerilor săteni, evi
dențiind competiția oa o sursă 
permanentă de descoperire a u- 
nor talente autentice — ca și în 
cazul de față, actualii campioni
— pentru sportul de perfor
manță.

Elveției, după care va susține 
o serie de meciuri cu echipe de 
club.

o Intre 6 ianuarie și 13 fe
bruarie, toți componenții lotu
lui vor participa la jocurile diij 
a doua parte a Campionatului 
republican, în cadrul echipelor 
din care fac parte : Steaua, Di
namo, Sport Club Miergurea 
Ciuc, Agronomia Cluj și Dună
rea Galați. Apoi, la 26 februarie, 
selecționabilii vor participa la 
competiția internațională „Tur
neul celor șase nat,iuni“, care se 
desfășoară la Budapesta.

Jocurile oficiale din noua edi
ție a grupei B a C.M. de hochei 
au loc la Liubliana (Iugoslavia), 
intre 21—31 martie. Intre 8—17 
martie 1974, la București, pe pa
tinoarul „23 August", se va des
fășura Campionatul european de 
juniori.

M. L.

Alături de ei activează alți 40 
de sportivi legitimați, 15 nele
gitimați și încă circa 100... po
sibili. Dar iată că am ajuns 
într-un punct asupra căruia va 
trebui să ne oprim. De ce 15 ne
legitimați și circa 100 posibili ? 
De ce nu sînt toți legitimați ? 
Adică intrați în legislație ?

Paradoxal la prima vedere, 
dar clubul aeromodeliștilor tîr
govișteni nu există. Adică nu 

Pe teme ale sporturilor 
tehnico - educative

are sediu, nu are nici un spri
jin. Se menține numai datorită 
entuziasmului unui grup restrîns 
de pasionați și înțelegerii pe 
care au găsit-o la conducerea 
I.U.P.T. în 25 de ani clubul și-a 
mutat sediul de 19 ori. Acum, 
de curînd, au rămas, pur și sim
plu, pe drumuri. Cu mobilier, 
cu aparatură, cu aeromodele cu 
tot. Fiecare lucrează pe cont 
propriu și se descurcă cum 
poate, dacă poate. Nu e posibil 
să muți tot inventarul clubului 
într-o cămăruță de 3/4 metri, 
insalubră, cu tavanul căzut, 
igrasioasă, cu pardoseala dis
trusă și fără sobă cum este cea

în handbalul 

feminin ROMÂNIA -
vicecampioană mondială

• Coautoare a unui frumos spectacol sportiv, aplaudat de 7 000 de specs
tatori prezenți sîmbătă în Palatul sporturilor „Pionir" din Belgrad

Sigur, am fi dorit să fi 
cucerit și la handbalul femi
nin titlul suprem. Nu «-a în- 
timplat astfel. Dacă avem, 
insă, în vedere munca și pre
gătirea plină de consecvență 
și dăruire a fetelor, guvernată 
de atîtea privațiuni, felul 
exemplar în care au evoluat 
la această ediție — a cincea 
— a C.M„ saltul valoric înre
gistrat de echipă, în ansam
blu, și de fiecare Jucătoare în 
parte, și dacă ne gîndlm că, 
în general, handbalul feminin 
a promovat noi echipe repre
zentative cu o mare forță de 
joc pe lingă cele ale Iugosla
viei, U.RJS.S., Ungariei, Ceho
slovaciei — este vorba de Po
lonia și R. D. Germană — 
atunci trebuie să apreciem re
zultatul dobîndit de sporti
vele — locul doi și medaliile 
de argint, întrecute fiind doar 
de reprezentativa Iugoslaviei 
—■ într-o confruntare de ase
menea anvergură reprezintă 
indubitabil un succes care 
onorează, Îmbogățește cartea 
de vizită a sportului româ
nesc.

Am urmărit meciul la tele
vizor, cu interes ca toată lu
mea șl cu mare emoție. 
Nu-mi dau seama care ar fi 
fost rezultatul în această 
spectaculoasă și aplaudată fi
nală, dacă sportivele românce

• GIMNASTICĂ: Trambulină a elementelor 
tinere

Și în acest an Cupa federa
ției încheie sezonul oompetițio- 
nal intern al gimnaștilor noștri 
fruntași. Tradiționala întrecere 
reunește, la finalul fiecărui an, 
pe cei mai buni reprezentanți 
ai gimnasticii sportive și mo- 
derhe La fiecare categorie de 
clasificare, precum elementele 
tinere de mare perspectivă. Pri
mele evoluții la Galați, la gim
nastica sportivă, s-au încheiat 
cu victoriile lui Ferencz Iena- 
chi (Tg. Mureș), Dumitru Sîr- 
bu (Lugoj). Mariana Stănescu 
(Gh. Gheorghiu-Dej) și Gheor
ghe Păunescu (Dinamo). Tre
buie subliniat pregnantul pro
ces de omogenizare valorică ‘ce 
se exprimă printr-o clasă ridi
cată a gimnasticii sportive, re
flectată, în special, în evoluția 
multor speranțe ca Iuliana Si- 
monfi (Baia Mare), Victoria 
Bălan (Dinamo București), Au
rica Strat (Gheorghe Gheor
ghiu-Dej), ceea ce este merito
riu pentru antrenorii din pro

de pe Bd. Bălcescu nr. 207, pusă 
la dispoziție de Consiliul popu
lar municipal Tirgoviște prin 
adresa nr. 9 400 din 31 octom
brie 1973. Să nu se creadă că 
aeromodeliștii au stat cu 
mâinile în sin. Nu. S-au dus 
peste tot, dar nicăieri n-au gă
sit audiența și înțelegerea ne
cesară. Consiliu] județean pen
tru educație fizică și sport, vă- 
zind că lucrurile se complică, 

i-a transferat la A.S. „Metalul", 
rezervîndu-și patronajul clubu
lui similar de la Liceul nr. 2, 
care și așa mergea mai bine. 
Despre federație nici să nu mai 
vorbim. Nu știm în ce măsură 
Federația Română de aeromode- 
lism este la curent cu activita
tea aeromodeliștilor tîrgovișteni, 
dar un lucru este sigur : în ul
timii ani nici un specialist sau 
salariat al federației n-a trecut 
pe la Tirgoviște.

Așa stînd lucrurile, trebuie 
oare să ne mai mirăm că situații 
similare întîlnim și la cluburile 
din Brașov Cimpina, Ploiești, 
Neamț, Deva. Bistrița, Constan

ar fi jucat și în repriza se
cundă la fel de bine ca în pri
ma parte a meciului. După un 
început în care au avut șansa 
și au ratat de trei ori, 1 s-a 
oferit posibilitatea echipei 
gazde să puncteze și să acu
muleze un avantaj pe care fe
tele noastre nu l-au mai pu
tut spulbera. Ele au egalat de 
trei ori în prima repriză: 
5—5, 6—6, și 7—7 la fluier, 
deci au intrat în pauză cu un 
rezultat de egalitate, dar, nici
odată, nu au reușit să preia 
conducerea. In acest, caz lupta 
a devenit mai dificilă, adver
sarele avînd mereu un avan
taj de puncte, — pe cînd efor
tul handbalistelor tricolore se 
consuma pentru refacerea te
renului pierdut, ceea ce în
seamnă un real handicap. 
Apoi în repriza secundă 
echipa a evoluat mai slab, 
n-a mai acționat cu forța, si
guranța și luciditatea nece
sare. Atacul n-a mai fost tot 
atît de eficient și agresiv ca 
al campioanelor, iar apărarea 
s-a lăsat surprinsă deseori și 
bătută cu ușurință. De fiecare 
dată ratările noastre însem
nau recuperări și contra
atacuri fulgerătoare pentru 
adversare care au excelat 
prin promptitudinea, dîrzenia 
și eficacitatea atacurilor, prin 
precizia și forța aruncărilor

vincie, care au pregătit acești 
sportivi. Cu regret notăm sla
ba reprezentare a gimnasticii 
moderne în a doua zi de con
curs, simțindu-se lipsa sporti
velor Sabina Șerbănescu (IEFS) 
câștigătoarea ediției trecute, 
precum și a unor sportive de 
perspectivă, tinere talente, din 
cîteva orașe din țară printre 
care : Marilena Topiiceanu
(Brăila) și Alice Sumeg (Timi
șoara). Onoarea gimnasticii mo
derne a fost salvată, totuși, 
de prezența Rodicăi Pintea și 
a Cristinei Sima ambele de la 
Școala sportivă nr. 2 București, 
care au dominat întrecerea și 
au cîștigat primele loctfri. Și 
de această dată ,moderna" a 
fost bătută, la scor mare, de 
către „sportivă". Competiția 
Cupa federației rămine una 
dintre cele mai interesante și 
valoroase întîlniri care deschide 
porțile talentelor tinere.

IRINA ȚONEA

ța ? Nu este cazul, și locul, 
credem, să facem aci o lungă 
teorie. asupra aeromodelismului, 
a frumuseții, utilității și pers
pectivelor sale. Ele -sînt cunos
cute tuturor și au fost adesea 
subliniate. Ceea ce este mai 
greu de explicat este tocmai a- 
cest dezinteres manifestat âtit 
pe plan local, cît și la nivelul 
federației de specialitate.

Problemele sînt, cu adevărat, 
complexe. De aceea, deocam
dată, ne limităm la atît, aștep
tând o intervenție operativă și 
eficientă din partea Consiliului 
popular municipal Tirgoviște — 
pentru repunerea în drepturi a 
clubului de aci — ca și din par
tea C.J.E.F.S. Dîmbovița» căruia 
îi reproșăm nu numai neajun
surile de la clubul tîrgoviștean, 
ci și pe cele de la cluburile din 
Pucioasa, Găiești și Moreni, a 
căror activitate este, din mo
tive similare, sub nivel.

Așteptăm ca Federația Româ
nă de Aeromodelism să-și re
considere activitatea și să ia 
toate măsurile pentru a aduce 
cluburile din orașele amintite 
cel puțin la nivelul celor din 
Cluj, Oradea, Buzău, Pitești, 
pentru a reda acestui sport ca
racterul de masă, pentru a oferi 
posibilități corespunzătoare mii
lor de tineri dornici să se afir
me în acest sport al minții și 
inventivității, al curajului și 
perseverenței, sport ce se bu
cură de o frumoasă tradiție în 
țara noastră.

AL. DOBRE

de la 9 metri. Toata acesta 
atu-uri, jucătoarele care au 
obținut victoria, le-au avut 
nuimai datorită căderii, in
tr-un fel inexplicabile a echi
pei noastre, în ultima parte a 
meciului : rezultatul reprizei 
secunda este concludent, în 
acest sena 1 9—4 pentru
gazde (17).

Dar pentru o analiză mal 
amănunțită, din care să se re
țină învățăminte pentru vii
tor, mai e timp. Acum e mo
mentul felicitărilor. Pe care 
fetele noastre, în frunte cu 
D. Cojocaru, căpitanul echi
pei, E. Ionescu, L. Stan, S. Ar- 
ghir, R. Sos, D. Furcoi, C. Pe- 
trovici, M. Mtkloș, I. Oancea, 
C. Ilie, El. Frîncu etc — le 
merită cu prisosință. Echipa, 
în fond, a mers cu obiectivul 
declarat să urce pe podium. 
Chiar dacă în subsidiar, fe
tele și antrenorii C. Popescu 
și D. Bălășescu vizau cea mai 
înaltă treaptă a acestuia. E- 
chlpa a reiușit, deci, ce și-a 
propus. S-au întors cu o me
dalie. Destul de strălucitoare. 
Măcar dacă s-ar comporta și 
ar obține și alți sportivi al 
noștri, care au la fel condiții 
bune de pregătire și dezvol
tare, asemenea performanțe.

V. CABULEA

• Halterofilul vest-german 
Rudolf Mang a stabilit, la Mtln- 
chen u-n nou record mondial 
la categoria super-grea. stilul 
smuls cu performanta de 183 
kg. Vechiul record, deținut do 
belgianul Serge Reding era de 
182,500 kg.

• La Dortmund, tn meci tur 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa 
vest-germană V.F.L. Gummer
sbach a întrecut cu scorul de 
22-14 (12-5) formația T.S.K.A. 
Moscova. Jocul retur va avea 
loc la 21 decembrie,

• La Hanovra, In finala Cupei 
europene de tenis pe teren a- 
coperit, echipa Suediei a învins 
cu 2—1 selecționata Italiei. Re
prezentativa suedeză rfstigi 
pentru a 6-a oară. !n 25 de edi
ții, trofeul pus In joc — „Cupa 
regelui Suediei". In meciul pen
tru locurile 3—4, echipa R.F. 
Germania a Întrecut cu 2—1 se
lecționata Spaniei.
• Selecționata cluburilor do 

fotbal din U.R.S.S., aflată in 
turneu in America de Sud a 
intilnit, la Campo Grande o 
selecționată locală. Partida s-a 
terminat cu scorul de 2—0 (0—0) 
in favoarea gazdelor.

• Disputat la Wintbertur, 
meciul dintre echipele masculi
ne de handbal ale Olandei si 
elveției (preliminariile C.M.) 
s-a încheiat cu scorul de 16—13 
F.” ih favoarea jucătorilor o- 
landezi. In urma acestei infrln- 
gen, echipa elvețiană este ell- 
minată din competiție.

• „Cupa campioanelor euro« 
pene Ia șah". Partidele din pen
ultima rundă a „Cupei campi
oanelor europene la șah" s-au 
terminat cu următoarele rezul
tate : Lyssi-Kușnir 0—1 ; Kru- 
mova-VeroGzi 0—1 ; Stadler- 
Pihaihei remiză ; Braunlin-Ah- 
gelleri 1—0. Restul partidelor 
s-au întrerupt. Maia Ranniku 
are un pion în plus în partida 
cu Baumstark. înaintea ultimei 
runde și a disputării partidelor 
întrerupte, în clasament condu
ce Alia Kușnlr (U.R.S.S.) cu 
9,5 puncte, urmată de Veroczi 
(Ungaria) 8,5 puncte, Baumstark 
(România) 7,5 puncta (1).

• La Montevideo in meciul 
dintre echipele de tenis ale 
Braziliei șl Republicii sud Afri
cane, contînd pentru zona ame
ricană a Cupei Davis, după ziua 
a doua conduc tenismanii sud- 
africani cu soorul de 3—0. In 
proba de dublu, Bob Hewitt șl 
Frew MacMillan au Învins cu 
6—0, 6—0, 6—1 perechea Koch- 
Mandarino. Calificată in urma 
acestui rezultat, echipa R.S.A. 
va inttlni în etapa următoare 
formația Ecuadorului.
• Turneul Internațional de 

box de la Leningrad a continuat 
cu a doua gală a semifinalelor. 
In limitele categoriei grea, pu- 
giliștul român Anghel Iancu l-a 
învins la puncte pe Serghei Na
zarov (U.R.S.S.). In finală, A. 
Iancu 11 va intllnl pe boxerul 
sovietic Serghei Plisov. La ca
tegoria cocoș, finala va opune 
pe francezul Aldo Cosentino și 
cubanezul Alebertlno Perez. In 
semifinale, Cosentino l-a Între
cut la puncte pe Mihail Stiopin 
(U.R.S.S.), ' iar pugilistul din 
Cuba a ciștigat in fața lui Vik
tor Kalașnikov (U.R.S.S.).



de peste hotare DOSARUL „SCÎNTEJf TINERETULUI^

ORIENTUL APROPIAT
* Conferința de pace amînatâ pentru 21 de
cembrie • 1 500—2 000 de ziariști așteptați la 
Geneva ® Turneul lui H. Kissinger.

CAIRO. — „Deschiderea Con
ferinței de pace privind Orien
tul Apropiat, programată pentru 
18 decembrie la Geneva, a fost 
amînată pentru ziua de 21 de
cembrie, întrucît contactele di
plomatice în vederea pregătirii 
acestei conferințe sînt încă în 
curs de desfășurare" — anunță 
agenția M.E.N., citind o decla
rație oficială a ministrului egip
tean de externe, Ismail Fahmy.

Șeful diplomației egiptene a 
menționat că, în cursul întreve
derilor avute cu conducătorii 
sirieni, s-a stabilit că „există 
o coordonare totală între cele 
două țări în ce privește lucră
rile viitoarei Conferințe de la 
Geneva". El a precizat, de ase
menea, că a avut contacte cu 
misiunea egipteană la Națiuni
le Unite și a conferit cu am
basadorii U.R.S.S., Franței, Li
banului, precum șl cu Însărci
natul cu afaceri al Statelor 
Unite la Cairo.

ză un purtător de cuvînt militar, 
în cursul zilei de sîmbătă s-a 
produs un al treilea incident în 
sectorul de nord al liniilor de 
încetare a focului siriano-israe- 
liene. Forțele israeliene au în
cercat să-și consolideze pozițiile 
avansate din acest sector. Ar
mata siriană a intervenit, distru- 
gînd mai multe vehicule. Agen
ția menționează, totodată, că, în 
jurul orei 16,05 israelienii au de
clanșat un tir de mortiere și ar
tilerie împotriva pozițiilor sirie
ne din sectorul central al fron
tului. Artileria siriană a ripos
tat. fiind distruse mai multe ve
hicule militare.

Un alt incident siriano-israe- 
lian — al cincilea — a opus cele 
două forțe în sectorul central al 
frontului. In noaptea de sîmbătă 
spre duminică, forțele israeliene 
au încercat să reia lucrările de 
geniu amintite, antrenînd inter
venția artileriei siriene.

ANGLIA. - Mare afluență de câlâtorl In gara Waterloo din Londra, ca urmare a grevei 
feroviarilor.

Securitatea europeană 
și repudierea forței

„Propunerea României în domeniul abolirii 
forjei răspunde însăși esenței securității euro
pene". Această apreciere a reprezentantului 
Italiei la Conferința general-europeană pentru 
securitate și cooperare reflectă larga prețuire 
de care se bucură proiectul prezentat de țara 
noastră privind adoptarea unui complex de 
măsuri menite să facă ineficace apelul la 
forță sau la amenințarea cu forța. Documentul 
românesc, inițiativă majoră, impus ca un docu
ment de bază pentru activitatea Conferinței 
răspunde unor cerințe de însemnătate funda
mentală ale asigurării securității și promovării 
cooperării pe continent. Edificarea securității 
europene e de neconceput fără interzicerea 
categorică și expresă a utilizării forței, indife
rent de motiv și de forma de manifestare.

GENEVA. — Bîmbfitft, eu so
lit la Geneva aproximativ 200 
de reprezentanți ai presei, a- 
creditați la lucrările conferin
ței de pace privind Orientul 
Mijlociu, care urmează să în
ceapă săptămlna viitoare. Con
form declarațiilor unul purtă
tor de cuvînt al Organizației 
Națiunilor Unite, sînt așteptați 
să sosească între 1500 și 2 000 
de ziariști.

AMMAN.. — Secretarul de 
stat Henry Kissinger a făcut o 
vizită la Amman, unde a avut 
întrevederi cu regele Hussein.

înainte de a părăsi capitala 
iordaniană, secretarul de stat a 
declarat că întrevederile sale cu 
șeful statului iordanian au 
condus la o completă identitate 
de vederi.

Totodată, Kissinger a preci
zat că amînarea deschiderii Con
ferinței de pace privind Orien
tul Apropiat nu a modificat in
tențiile sale. „Proiectele mele 
sint cele deja anunțate — a a- 
firmat secretarul de stat ame
rican. Este vorba de a depune 
eforturi pentru ca această con
ferință să-și Înceapă lucrările 
și să se consacre unei păci juste 
și durabile în regiune".

La rindul său, primul mi
nistru iordanian, Zeid Rifai, a 
declarat că întrevederile dintre 
liderii iordanieni și secretarul 
de stat american au fost fruc
tuoase și că ele au dus la un 
acord total asupra subiectelor 
abordate.

DAMASC. Potrivit agenției 
siriene de informații, care citea-

întilnire precipitații
la Lisabona

O preocupare majoră In lume

Folosirea rațională a energiei

Rezoluție 
a Consiliului

de Securitate
Consiliul de Securitate a a- 

doptat, sîmbătă, cu 10 voturi 
pentru și cinci abțineri, o re
zoluție în problema Conferinței 
de pace de la Geneva privind 
Orientul Apropiat, prezentată 
de țările nealiniate membre ale 
Consiliului, la care s-au adăugat 
Austria și Australia.

Consiliul de Securitate, se 
spune în document, considerînd 
că a hotărît, prin Rezoluția sa 
nr. 338 din 21—22 octombrie 
1973, că aplicarea Rezoluției 242 
din 22 noiembrie 1987 trebuie 
să aibă loc sub „auspicii adec
vate", rem^reînd că o conferin
ță de pace asupra situației din 
Orientul Mijlociu trebuie să în
ceapă în curînd la Geneva sub 
auspiciile Națiunilor Unite își 
exprimă speranța că această 
conferință va face progrese ra
pide pe calea instaurării unei 
păci juste și trainice în Orien
tul Mijlociu. Consiliul își expri
mă convingerea că secretarul 
general al O.N.U. va juca un 
rol deplin și efectiv la Confe
rința de pace, conform rezolu
țiilor Consiliului de Securitate, 
și că va prezida dezbaterile 
dacă părțile doresc aceasta.

Totodată, Consiliul roagă pe 
secretarul general să-1 țină la 
curent cu evoluția negocierilor 
și să furnizeze tot ajutorul și 
toate serviciile necesare pentru 
lucrările conferinței.

La Lisabona i-a consumat 
un eveniment asupra căruia 
autoritățile au încercat să 
păstreze cea mai mare dis
creție. Timp de patru zile, 
ministrul sud-afrîcan al apă
rării, Pieter Botha, a conferit 
cu omologul său portughez, 
recent numit în această func
ție, Ioaquim Silva Cunha 
(fost ministru al „teritoriilor 
de peste mări" pînă ia rema
nierea guvernamentală făcută 
de premierul Marcello Cae? 
iano după o săptămînă de 
Ia alegerile legislative din 
octombrie a.c.) și cu alte o- 
ficialități de la Lisabona.

Printre problemele discu
tate (atit cit s-a putui afla, 
fiindcă presa portugheză a 
publicat doar comunicate la
conice) : situația dc pe fron
turile de luptă și sprijinul 
pe care Africa de Sud îl 
acordă Portugaliei în răz
boiul ce-1 duce în Mozam- 
bic împotriva Frontului de 
Eliberare (FRELIMO) și re
lațiile dintre Republica Sud- 
Africană, Rhodesia și Por
tugalia în materie de ,,apă
rare" (citește în materie de 
război colonial) in Africa 
australă.

Ce a determinat această 
„întilnire precipitată", cum 
o denumesc comentatorii po
litici lusitani, nu este greu 
de dedus. Mișcarea de elibe
rare din Mozambic, FRELIMO 
și-a întărit permanent po
ziția militară, în ultimul 
timp și controlul asupra 
unei mari părți din impor
tantul district Tete și și-a 
extins operațiunile la sud in 
Manica și Sofala, dînd pu
ternice lovituri trupelor co
loniale. Incursiunile asupra 
unor posturi militare por
tugheze situate în zone care 
pînă nu demult erau consi
derate sigure, ferite de atacu
rile patrioților, au provocat 
inamicului importante pier
deri in oameni și tehnică 
de luptă, precum și distru
geri parțiale a unor obiecti
ve strategice, cum este ca
lea ferată și șoseaua care 
leagă Rhodesia de portul 
mozambican Beira. Pierderi 
mari au suferit, de aseme
nea, trupele rhodesiene care 
acționează alături de solda
ți! portughezi în provincia 
Tet6. Un fapt și mai îngri
jorător pentru colonialiști 
este că un număr tot mai 
mare de soldați aflațl în 
armata portugheză trec de 
partea patrioților, nemai- 
vrînd să participe la răz
boiul colonial absurd. Toa
te aceste succese ale forțe
lor FRELIMO sînt un stimu
lent pentru mișcările de 
eliberare din Rhodesia și 
Republica Sud-Africană care 
— așa cum recunosc înseși 
autoritățile rasiste din aceste 
țări, — „își intensifică lupta 
și se bucură de un sprijin 
tot mai larg din partea popu
lației".

© După trei zile de dezba
teri, Camera Reprezentanților a 
S.U.A. a aprobat cu 265 de vo
turi contra 112 hotărîrea de a 
acorda președintelui Richard 
Nixon autoritatea de a proceda 
la instituirea unor măsuri de 
raționalizare a produselor pe
troliere. Proiectul de lege ur
mează însă să fie supus săptă- 
mîna viitoare unei conferințe 
comune a Camerei Reprezen
tanților și Senatului. S-a decis, 
totodată, ca, în privința altor 
măsuri vizînd conservarea ener
giei, președintele american să 
ceară aprobarea Congresului.

De menționat că, în timpul 
dezbaterilor, au fost examinate 
nu mai puțin de 50 de amenda
mente, referitoare. Intre altele, 
la raționalizarea produselor pe
troliere, suspendarea normelor 
antipoluare pentru gazele de

eșapament, oprirea transportu
lui obligatoriu al elevilor cu 
autobuzul, sistem ce Încuraja 
integrarea rasială, etc.

Camera Reprezentanților a 
hotărît, apoi — cu 201 voturi, 
contra 172 — să suspenda orice 
livrări de carburanți, destinați, 
în scopuri militare, Indochinei.

0 Guvernul suedez s-a reu
nit, sîmbătă, într-o ședință spe
cială, la care au fost invitați 
expert! în domeniul energetic, 
pentru a elabora un program 
de raționalizare a consumului 
de combustibil și energie elec
trică. Detalii ale noilor măsuri 
urmează a fi date publicității 
luni. Potrivit presei suedeze, 
obiectivul îl constituie realiza
rea unei reduceri a consumu
lui cu 25 la sută față de ni
velurile actuale.

T-Ttr-
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TORINO NEGRU : Patria (orele
11.30) ; Excelsior (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melodia 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45) ; Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria — Gala filmului românesc — 
(ora 20).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ;
20.30) ; Capitol (orele 8,30 ; 11.30 ;
14.30 ; 17.30 ; 20,30).

ÎNTÎMPLARI CU COSA NOS
TRA : Sala Palatului (orele 17 ; 
20,15) ; Scala (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21) ; București (orele
8,45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21);
Favorit (orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ;
18.15 ; 20.30).

FATA DIN ISTANBUL: Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 18.30;
20.45) .

JULIANE : Lumina (orele 9,30 ; 
12 ; 14 30 ; 17,30 ; 20.30).

MORGIANA : Central (orele
9.15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

PETRECEREA 1 Victoria (orele 
8,45 ; 11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45).

CORTUL ROȘU : Doina (orele 
8,45 ; 12.45 ; 17,15 ; 20) la ora 11.30 
desene animate pentru copii.

EVADAREA : Dacia (orele • î
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Grivița (orele 9 ; 11,18 :
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); Aurora
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Premierul sud-african Vor- 
ster și cel rhodesian Smith 
au pledat încă de anul tre
cut, cu ocazia unei vizite la 
Lisabona, pentru organizarea 
unei veritabile „cruciade" a 
oelor trei state împotriva pa
trioților mozambicani. Mi
litarii sud-africani și rhode- 
sieni, care „par tot mai con
vinși că împotriva patrioți
lor nu au prea multe șanse 
să facă față singuri, încear
că să-i determine pe cei por
tughezi să-și alăture trupe
le lor, faimoase pentru a- 
trocitățile comise în rîndul 
populației civile africane, 
pentru ca împreună să for
meze „frontul alb" în Afri
ca australă (LE MONDE 
DIPLOMATIQUE").

Recenta întilnire de la Li
sabona succede, de fapt, al
teia, „mai misterioasă" (JEU
NE AFRIQUE), care a avut 
loc tot în capitala lusitană. 
Subiectul discuțiilor era ace
lași. Difereau numai musafi
rii. în vizită la șeful de
partamentului „teritoriilor de 
peste mări" din Direcția Ge
nerală a Siguranței (D.G.S.) 
din Portugalia se aflau 
prezentanți ai secțiilor 
Siguranța sud-africană 
rhodesiană, specializate 
„acțiuni de diversiune"
potriva mișcărilor de elibe
rare din Africa australă.

O mărturisire recentă a 
șefului regimului minoritar 
rasist de Ia Salisbury, Ian 
Smith, făcută într-un inter
viu acordat revistei PHAR- 
MER, este semnificativă pen
tru rezultatul discuțiilor de 
atunci. Ian Smith a recu
noscut — pentru prima dată 
— existența unui acord cu 
autoritățile coloniale portu
gheze din Mozambic, potri
vit căruia forțele sale de 
securitate „sînt autorizate să 
treacă, în caz de nevoie, 
frontiera dintre cele două 
țări, pentru urmărirea lup
tătorilor de guerilă care ac
ționează în Rhodesia".

înțelegerea dintre autori
tățile rasiste de la Salisbu
ry și Pretoria și cele colonia
le portugheze vizează, de 
fapt, interese cu mult mal 
largi : desfășurarea unor ac
țiuni comune, nu numai 

• împotriva patrioților rhode- 
sieni, ci și împotriva luptă
torilor Frontului de Elibera- 

. re din Mozambic. Această 
colaborare dintre două re
gimuri anacronice, condam
nate de istorie pentru înăbu
șirea luptei de eliberare din 
sudul Africii, nu este de na
tură să-i intimideze pe pa- 
trioți. Comunicatele de pe 
cîmpurile de luptă din Mo
zambic relevă succesele ob
ținute de forțele patriotice și 
hotărîrea lor de a duce lup
ta pînă la eliberarea totală 
a țării de sub dominația co
lonialiștilor și rasiștilor.

GH. SPRINTEROIU

Consecințe posibile ale penuriei 
de energie

Țările occidentale afectate direct sau indirect de criza energe
tică — relevă agenția France Presse într-un comentariu consa
crat consecințelor actualei penurii de energie — se tem din ce 
în ce mai mult de o recesiune economică. în aproape toate ță
rile occidentale industrializate s-au luat sau se vor lua măsuri 
de prevenire ori de încetinire a ritmului activității economice, 
în Marea Britanie, de exemplu, unde conflictele sociale au de
venit din ce în ce mai puternice, criza petrolieră este puternic 
resimțită. Primul ministru, Edward Heath, a anunțat că o serie 
de ramuri industriale vor trebui să-și reducă cu 35 la sută con
sumul de electricitate. S-a hotărît ca în numeroase sectoare ale 
industriei, începînd de la 1 ianuarie 1974, să se introducă săptă- 
mîna de lucru de trei zile, cu reducerea corespunzătoare a sa
lariului, ceea ce face ca în fața cetățenilor britanici, potrivit pre
sei londoneze, „să apară zilele cele mai sumbre după cel de-al 
doilea război mondial".

în Japonia, precizează agenția, există o evidentă tendință spre 
pesimism. Eimi Yamashita, viceministru al comerțului interna
țional și industriei, a declarat că, dacă livrările de petrol sînt 
menținute la actualul nivel pînă în aprilie 1974, economia japo
neză „ar putea fi cuprinsă de panică". Dacă problema petrolului 
nu este rezolvată — declara Yamashita — economiei japoneze 
îi vor trebui trei ani pentru a se restabili.

DUPĂ REUNIUNEA DE LA COPENHAGA 
A ȚĂRILOR MEMBRE ALE C.E.E.

Președintele Comisiei Pieței 
comune, Francois-Xavier Ortoli, 
a apreciat că în cadrul lucrărilor 
conferinței de la Copenhaga a 
șefilor de state și guvern din ță
rile membre ale C.E.E. s-au rea
lizat progrese semnificative. Co
misia C.E.E., a declarat Ortoli, 
va prezenta Consiliului ministe
rial propunerile cuprinse în do
cumentul final al conferinței pri
vind resursele de energie.

Cancelarul Willy Brandt a de
clarat ziariștilor că reuniunea 
șefilor de stat și guvern de la 
Copenhaga „a fost fructuoasă, 
avînd în vedere împrejurările 
destul de complicate în care a 
avut loc", el a subliniat că ,,par- 
ticipanțil au fost confruntați cu

o situație extraordăaar de difi
cilă".

Șeful guvernului vest-german 
a opinat că hotărîrile privind 
politica energetică a Pieței co
mune constituie capitolul cel mai 
important al dezbaterilor din 
capitala Danemarcei.

Ministrul de externe al Fran
ței, Michel Jobert, a declarat 
ziariștilor că, după opinia sa, la 
conferința la nivel înalt a Pie
ței comune de la Copenhaga s-a 
realizat acordul asupra a două 
probleme importante. Prima, a 
precizat el privește hotărîrea 
„celor nouă" de a vorbi „într-un 
singur glas", cea de-a doua — 
stabilirea unei proceduri de con
sultări la nivel înalt între mem
brii Pieței Comune.
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(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15) .

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Viito
rul (orele 16 ; 18 ; 20).

MONTE CARLO : Timpuri Noi 
(orele 9.15 — 20,15 în continuare).

ÎN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE : Glulești (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Bu- 
cegi (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Lira 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Arta
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

ANATOMIA DRAGOSTEI î Pa
cea (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK: (orele 9; 11.15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ; 
20,30); Modem : (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

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

CU CĂRȚILE PE FAȚA : înfră
țirea (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

100 DE LEI : Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,15)

BUNĂ SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Drumul Sării (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) Cotrocenl (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR î Mun
ca (orele 16 ; 18'; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

MONOLOG: Rahova (orele 
15,30 ; 18 ; 20.18).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

OMUL DIN LA MANCHA : Vol
ga (orele 9,30 ; 12.15 ; 15 ; 17.45 ; 
20,15).

LOVE STORY : UNIREA (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

A ÎN ARȘIȚA NOPȚII: Crlngași 
(orele 15.30 : 18 ; 20,15).

OMUL DE DINCOLO î Vltan 
(orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Moșilor (orele 9 ; 12,30 ; 
18 ; 19,30).

O AFACERE PE CINSTE i Pro
gresul (orele 15.30 ; 18 ; 20.15)

VAGABONDUL : Flacăra (orele 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,15).

PROGRAMUL III
9.00 — Știri ; 9,05 — i.Incognlto"

— program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei : „Cinstire tie, 
patrie" de Ioan D. Chirescu ; 10.00
— Clubul adolescenților. Drum 
bun în viață ! Emisiune dedicată 
celor care-și sărbătoresc majora
tul ; 11,00 — Cronica ideilor ; 11.10
— Profil pe portativ — Vicky
Leandros ; 11,30 — Geografie
folclorică. Zona Codru ; 12,00 —

Transmisiuni directe din țară ; 
12.10 — Invitație în fonotecă ; 12,55
— Melodia zilei ; 13,00 — Închide
rea emisiunii ; 17.00 — Știrile du
pă amiezii ; 17,05 — Alo, Radio !
— muzică ușoară la cerere ; 18.00
— Șapte zile, șapte arte. Litera
tura ; 18.10 — Panoramic muzical ; 
18,55 — Melodia zilei ; 19,00 — în 
direct... de la Muzeul de Istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării 
democratice și revoluționare din 
România ; 19,30 — Știri ; 19,35 — 
Casa de discuri .,Vox“ ; 20.00 —
Munca — izvor de bucurie și îm
pliniri ; 20,30 — Pagini din opere ; 
21,00 — Radio-super-top. Interpreți 
români de muzică ușoară ; 22.00
— Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport ; 22.30 — Melodia zi
lei ; 22.35 — Vedete ale muzicii
ușoare ; 23,15 — Poetica. Ion Crîn- 
guleanu ; 23,20 — Opereta. Con
tesa Maritza de Kalman ; 23,55— 
24,00 — Ultimele știri.

Avanpremiera săptămînil ; 18,10 — 
Muzică ușoară cu Dida Drăgan și 
Sergiu Ciolu ; 18,25 — La ordinea 
zilei. Azi județul Bacău ; 18.40 — 
Căminul ; 19.00 — „Hăulita" — mu
zică populară ; 19.15 — Publicita
te ; 19,20 — 1001 de seri ; 19.30 — 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor ; 20,00
— Cîntecul săptămînil : „Drag 
mi-e jocul românesc" de Remus 
Teodori&scu ; 20,05 — Mai aveți o 
întrebare ? Originea și evoluția 
omului în lumina noilor descope
riri ; 20.40 — Scene de balet ; 20,55
— Revista literar artistică TV. ; 
21,40 — Roman foileton : Goya. 
Episodul IV ; 22.15 — 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 — Film serial : Schulmeis- 
ter; 20.55 Teleenciclopedia; 21,35
— Telex ; 21,40 — Viața economi
că a Capitalei Astăzi — Sectorul 
VI; 22,00 — Romanțe pentru mai 
tîrzlu ; 22,15 — Cărți șl idei.
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17.30 — Curs de limba franceză. 
Lecția 73 ; 18,00 — Telex ; 18,05 —

Luni 17 dec.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : DONA 
DIANA — ora 20 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : AUDIȚII 
MUZICALE — ora 19 ; Teatrul 
5,Lucia Sturdza Bulandra (Schitu 
Măgureanu) A 12-A NOAPTE — 
ora 20.

• Lecțiile timpului
X ntreaga experiență 

a istoriei demon
strează ou pregnan
ță că excluderea 
forței este singura 
bază reală a secu

rității. Intr-un sens mai larg, s« 
poate afirma că efortul societă
ții umane către civilizație coin
cide cu lupta pentru abolirea 
forței și a amenințării cu forța 
în relațiile dintre state, cu lupta 
pentru abolirea războiului din 
viața omenirii.

O experiență de milenii evi
dențiază cu extremă claritate 
că politica bazată pe forță nu a 
adus popoarelor securitatea — 
așa cum pretindeau promotorii, 
adepții și teoreticienii ei. Dim
potrivă, această politică a sub
minat securitatea și a dus, foar
te des, la războaie distrugătoare. 
Asemenea slogane ca „Macht 
geht vor Recht" — forța trece 
înaintea dreptului (atribuit lui 
Bismarck) sau „forța creează 
dreptul" sînt doar două exem
ple dintr-un întreg arsenal de 
doctrine și teorii care încercau 
să justifice în baza forței bru
tale politica de dominație, de 
călcare în picioare a dreptului 
altora, de dictat, agresiune și 
anexiune. începînd cu Declara
ția de la Pilnltz din 1791 prin 
care suveranii Austriei și Pru
siei amenințau revoluția fran
ceză cu intervenția, continuînd 
cu constituirea „Sfintei Alianțe* 
care a proclamat deschis „drep
tul la intervenție" și terminînd 
cu faimoasa — de tristă faimă 
— „diplomație a canonierelor" 
practicată larg de puterile co
loniale pînă aproape de zilele 
noastre — istoria consemnează 
nenumărate exemple de folo
sire masivă și fățișă a forței și 
amenințării cu forța pentru înă
bușirea mișcărilor progresiste, 
pentru dezmembrarea și spolie
rea unor state, pentru împărți
rea piețelor și sferelor de in
fluență, pentru impunerea unor 
privilegii. Această politică a 
„dreptului pumnului", a prima
tului forței brutale, și-a găsit 
una din cele mai cinice expresii 
în perioada dintre cele două 
războaie mondiale cînd anexiu
nile și dictatul brutal promovate 
de puterile fasciste au dus la 
cea mai mare conflagrație cu- 
coscută pînă azi în istorie.

Națiunilor Unite*. In condițiile 
schimbărilor progresiste de pe 
arena internațională, afirmării 
tot mai puternice a forțelor so
cialismului, păcii și democrației, 
alo apariției unul mare număr 
de state noi independente pe 
ruinele vechilor imperii oolo- 
nlale, principiul abolirii forței se 
impune mereu mai puternic gă- 
slndu-șl consacrarea într-o serie 
de documente internaționale. 
Astfel, de pildă, „Declarația cu 
privire la inadmisibilitatea in
tervenției In afacerile interne 
ale statelor și protecția indepen
denței și suveranității lor" adop
tată la a XX-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. și 
„stricta respectare a interdicției 
de amenințare cu forța său de 
folosire a ei in relațiile inter
naționale" adoptată la cea de-a 
XXI-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. proclamă că folo
sirea forței pentru a lipsi po
poarele de identitatea lor na
țională sau orice formă de in
gerințe sau amenințări îndrep
tate împotriva personalității ți
nui stat, a trăsăturilor sale po
litice, economice sau aparținînd 
patrimoniului Bău cultural sînt 
Inadmisibile.

suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului tn 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

In consens cu acest imperativ 
fundamental al contemporanei
tății, România militează consec
vent pentru abolirea forței în re
lațiile internaționale, pentru ca 
principiul nerecurgerii la forță 
să fie larg recunoscut, să devină 
o lege a relațiilor internaționale.

A enumera acțiunile șl Iniția
tivele românești in sprijinul re
pudierii definitive a forței și 
pentru instaurarea unor noi re
lații Intre state ar însemna de 
fapt să facem o amplă prezen
tare a unei laturi esențiale a 
politicii externe a României so
cialiste. Ca o ilustrare a concep
tului de înaltă valoare morală, 
politică și juridică promovat de 
țara noastră în ee privește re
pudierea forței pe planul rela
țiilor dintre state se pot aminti 
Declarațile solemne comune a- 
doptate cu prilejul vizitelor 
efectuate de președintele Consi
liului de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, In
tr-o serie de țări de pe diferite 
continente, documente de o deo
sebită însemnătate care, după 
cum se știe, au cunoscut un pu- 
ternio ecou In opinia publică 
internațională. In aceste Decla
rații solemne este afirmat anga
jamentul părților de a nu folosi 
niciodată forța sau amenințarea 
cu forța în relațiile dintre ele și 
de a promova soluționarea tu
turor conflictelor exclusiv prin 
mijloace pașnice, pe calea trata
tivelor. Pe un plan mai larg. 
Declarațiile consacră solemn 
convingerea părților că „pacea 
și securitatea Internațională tre
buie să se bazeze pe respecta
rea dreptului fiecărui stai Ia 
existență, libertate, suveranitate 
și Independență, la pace și se
curitate, pe dreptul fiecărui po
por de a dispune tn mod liber 
de soarta sa, fără nici un ames
tec din afară, fără nici un fel 
de constrîngere sau presiune".
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Inițiativă majoră

României

• „Nu dreptul forței,
ci forța dreptului"

mara experiență 
istorică constituie 
terenul pe care și-a 
croit drum, în mod 
firesc, ideea nece
sității de a se pune

capăt politicii de forță, de 
a se înlocui doctrina drep
tului forței cu cea a „forței 
dreptului". Cercetarea istorică 
atestă că dacă de-a lungul mi
leniilor relațiile internaționale 
s-au desfășurat sub semnul vio
lenței, interesele popoarelor, 
gindirea înaintată care le oglin
dește și le slujește cereau re
pudierea forței în relațiile din
tre state. Cu secole în urmă, oa
meni de cultură, juriști și filo
zofi de renume ca Erasmus de 
Rotterdam, Immanuel Kant, 
Pascal, Diderot, Voltaire, Rous
seau au luat cu vehemență pozi
ție împotriva folosirii forței, au 
pledat pentru relații interstatale 
noi, democratice. „A folosi forța 
pentru siluirea voinței unei na
țiuni este o crimă" — scria 
Rousseau.

Imperativul punerii războiului 
în afara legii și al repudierii fo
losirii forței și amenințării cu 
forța în relațiile dintre state 
și-a găsit unele consacrări în 
perioada dintre cele două răz
boaie mondiale în asemenea do
cumente ca Pactul Briand-Kellog 
(1928) sau Tratatul pentru pre
venirea războiului (Rio de Ja
neiro — 1938). Una din cele mai 
clare și mai pasionate exprimări 
a cerinței repudierii forței în 
perioada istorică amintită apar
ține eminentului jurist și om 
de stat român Nicolae Titulescu. 
A devenit celebră formula lui 
Titulescu : „nu dreptul forței, 
ci forța dreptului".

Ca rezultat al experienței dra
matice a celui de-al doilea răz
boi, imperativul abolirii forței 
ca instrument al politicii externe 
a statelor și-a găsit pentru 
prima oară consacrarea într-un 
document internațional cu o 
largă rezonanță. „Să acceptăm 
principii și să instituim metode 
care să garanteze că forța ar
mată nu va fi folosită altfel 
decît în interesul comun". Aces
ta e mesajul esențial înscris în 
preambulul Cartei O.N.U. Docu
mentul fundamental al Națiuni
lor Unite proclamă explicit 
„obligația statelor membre de a 
se abține în relațiile cil alte 
state de la amenințarea cu forța 
sau folosirea ei împotriva inte
grității teritoriale sau a indepen
denței politice sau în oricare alt 
mod incompatibil cu scopurile

• Piatra unghiulară

a securității
e impune, așadar, 
din ce în ce mai 
pregnant, ca o ce
rință actuală și, în 
același timp, ca o 
necesitate obiectivă

Istorică abolirea forței în toate 
formele sale — aiît a forței mili
tare folosită pentru intervenții 
armate și agresiuni, cit și a ori
căror alte metode, proprii im
perialismului, 'de a utiliza pu-

V

X n acest cadru se 
înscrie și participa
rea plină de dina
mism și spirit de 
inițiativă a țării 
noastre Ia Confe

rința pentru securitate șl coope
rare în Europa. In etapa pregă
tirii Conferinței ca și în fazele 
de desfășurare de pînă acum ale 
acesteia, țara noastră și-a expri
mat cu claritate opinia sa potri
vit căreia securitatea europeană 
trebuie concepută ca un sistem 
de angajamente liber* Consimțite, 
limpezi și precise din partea tu
turor statelor, însoțite de mă
suri concrete de natură să ofere 
tuturor țărilor garanții depline

„Considerdm câ dezvoltarea evenimentelor Internaționale 
demonstrează în mod pregnant câ trebuie pus cu desâvîrșire 
capât politicii imperialiste de forța, de dictat și amestec în 
treburile altor state, câ dezideratul pâcii internaționale nu 
poate realiza decît prin renunțarea la politica de război, 
orice fel de presiuni împotriva altor state".

se 
la

NICOLAE CEAUSESCU

ferea pentru presiuni economice 
și politice, pentru șantaj și dic
tat.

A devenit mai evident ca ori- 
cînd în lumina îndelungatei ex
periențe istorice că orice formă 
de constrîngere în relațiile din
tre state este de natură să ali
menteze tensiunea și neîncrede
rea, contravenind cerințelor ele
mentare ale securității. Pornind 
de Ia sfidarea flagrantă a con
ceptului de egalitate în drepturi 
a tuturor statelor, urmărind să 
asigure celui puternic privilegii 
față de cel mai slab, politica 
forței este în contradicție eu 
cerințele securității pentru că 
securitatea reală este incompati
bilă cu încălcarea de orice na
tură a principiilor echității și le
galității internaționale și, în pri
mul rind, a dreptului fiecărui 
popor de a fi pe deplin stăpîn 
pe soarta sa. Orice abatere de 
Ia imperativul primordial al ne- 
folosirii forței și amenințării cu 
forța este contrară finalității în
săși a securității internaționale 
care constă în crearea premise
lor esențiale menite să asigure 
înfăptuirea dreptului impres
criptibil al fiecărui stat la 
existență liberă, la pace și secu
ritate, să ofere fiecărui popor 
garanția că în nici o împreju
rare și sub nici un motiv nu va 
fi obiectul unui act de forță, că 
libertatea și independența sa, 
drepturile și interesele sale le
gitime sînt la adăpost de orice 
pericol. în epoca noastră, de 
afirmare viguroasă a năzuințe
lor popoarelor Europei, a tutu
ror națiunilor lumii, de a se 
dezvolta de sine stătător, in 
pace și libertate, de a lărgi 
cooperarea, abolirea forței și a 
amenințării cu forța se impune 
ca piatră unghiulară a înfăptui
rii securității europene și mon
diale. Și dacă viața a demonstrat 
elocvent raportul direct dintre 
abolirea forței și promovarea 
securității, realitatea ne-a învă
țat, totodată, că securitatea — 
în Europa sau oriunde în lume 
— nu se poate clădi pe formule 
tributare într-un fel sau altul 
politicii „de pe poziții de forță". 
Practica vieții internaționale 
demonstrează că așa numitul 
„echilibru de forțe" sau „echili
brul groazei", constituie o sursă 
de pericole permanente pentru 
pacea și securitatea în Europa 
și în lume. Iar existența blocu
rilor militare departe de a ga
ranta securitatea alimentează 
un climat de neîncredere, sus
piciune și încordare.

Rațiunea ca și experiența is
torică relevă faptul că o reală 
securitate reclamă ca o necesi
tate imperioasă, absolută, aban
donarea practicilor politicii de 
forță și așezarea relațiilor in
ternaționale pe temelia trainică 
a principiilor independenței și

că so află la adăpost de orice 
act de agresiune, că se pot dez
volta liber, în concordanță cu 
interesele și voința lor, coîabo- 
rînd între ele pe temeiul prin
cipiilor fundamentale ale drep
tului internațional.

Realitățile vieții internaționale 
arată că pentru asigurarea se
curității și întărirea păcii decla
rațiile și rezoluțiile adoptate pri
vind abolirea forței pot râmîne 
literă moartă dacă nu se adoptă 
și măsuri care să conducă la 
excluderea practică a posibilită
ților de recurgere la forță în re
lațiile dintre state. Tocmai în a- 
ceastă direcție nouă îndreaptă 
atenția documentul de lucru 
românesc aflat în atenția actua
lei faze (a doua) ” 
genei al-europene, 
privind adoptarea 
de măsuri menite 
tivă nerecurgerea 
Ia amenințarea cu _ ___ .
tul românesc primit cu viu inte
res și dezbătut profund și intens 
în principalul organ de lucru al 
Conferinței marchează o preo
cupare calitativ superioară a 
comunității internaționale de a 
se trece de la declarații de in
tenții la măsuri practice care să 
facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța. 
El constituie un ansamblu uni
tar de măsuri practice, conver
gente, de ordin politico-juridic, 
economic, militar de natură să 
contribuie ca dezideratul nere- 
curgerii la forță să fie transpus 
în viață. Documentul de lucru 
românesc prevede precizarea și 
concretizarea prin instrumente 
bilaterale și multilaterale â obli
gației statelor participante la 
Conferință de a nu recurge Ia 
forță și Ia amenințarea cu forța : 
în același sens, se sugerează 
examinarea posibilității încheie
rii unui tratat general-european 
privind nerecurgerea la forță. 
Se prevede ca statele partici
pante să se consulte atit pe 
plan multilateral, cit și pe pian 
bilateral, asupra oricărei acțiuni 
care ar pune in pericol pacea și 
securitatea în Europa și să 
caute în comun soluții cores
punzătoare pentru a înlătura 
pericolul unui conflict și a ga
ranta securitatea tuturora.

Prin profunzimea tezelor sale 
politice, prin caracterul cuprin
zător al propunerilor avansate, 
prin perspectivele., ce Ie proiec
tează pentru abolirea definitiyă 
a forței și amenințării cil forța 
în relațiile dintre statele euro
pene, documentul de lucru ro
mânesc s-a impus ca una dintre 
cele mai valoroase contribuții la 
eforturile pentru construirea u- 
nui sistem trainic de securitate 
pe continentul nostril.

a Conferinței 
document 

unui complex 
să facă el'fec- 
la forță sau 
forța. Proiec-
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