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DIN CRONICA MARII ÎNTRECERI SOCIALISTE
Minerii de la „Vulcan" și-au 
depășit substantial angaja

mentele

Minerii de la exploatarea Vul
can, unitate fruntașă pe ba
zinul Văii Jiului, au extras și 
livrat peste sarcinile de plan, în 
cinstea Congresului al XI-lea al 
partidului, de la începutul anu
lui. mai mult de 40 000 tone de 
cărbune, depășind substantial 
angajamentul asumat in chema
rea la întrecere pe 1974, lansată 
către toate colectivele de muncă 
din industria qarboniferă a țării. 
Sporul producției extractive s-a 
obținut îndeosebi datorită îmbu
nătățirii sistemului de organiza
re a muncii în subteran și ridi
cării la un nivel superior a pa

rametrilor de funcționare a ma
șinilor și instalațiilor de tăiere, 
încărcare și transportare a căr
bunelui.

Combinatul de lianți și azbo
ciment Bicaz a realizat, cu 14 
luni mai devreme, planul de 

export pe întregul cincinal

Colectivul Combinatului de 
lianți și azbociment din Bicaz 
și-a îndeplinit, cu peste 14 luni 
mai devreme, sarcinile plapului 
de export pe întregul cincinal, 
livrînd celor 40 de beneficiari 
externi importante cantități de 
ciment, plăci și tuburi din azbo
ciment. Succesul se datorează 
îmbunătățirii continue a tehno
logiilor de fabricație, care au

dus la creșterea substanțială ■ 
calității produselor, asimilării a 
numeroase sortimente de cimen
turi și var industrial.
întreprinderile din Alba lulia 
și-au îndeplinit înainte de ter
men sarcinile de plan pe primii 

patru ani ai cincinalului
întreprinderile industriale din 

municipiul Alba lulia, care 
și-au onorat cu mult înainte de 
termen angajamentele asumate 
in cinstea Congresului al XI-lea 
al partidului, anunță un nou 
succes de prestigiu : îndeplinirea 
prevederilor de plan pe patru 
ani. S-a creat, astfel, posibilita
tea depășirii sarcinilor stabilite 
pe perioada 1971—1975 cu peste 
200 milioane lei.

Actualitatea 

economică

TINERETUL
SI 
CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ

Ca în toate celelalte sec
toare ale economiei, științei 
și culturii, tineretul este pu
ternic reprezentat și în cer
cetare și proiectare. La re
centa Conferință națională a 
cercetării științifice am în- 
tîlnit un mare număr de ti
neri, veniți din toate centrele 
și institutele cu acest profil 
din țară, reprezentînd toate 
domeniile științei. Nu o dată, 
în raportul prezentat în 
luările de cuvînt, s-a eviden
țiat contribuția valoroasă și 
originală a tinerilor, partici
parea lor activă la soluționa
rea celor mai dificile pro
bleme de cercetare, proiec
tare și tehnologice ale pro
ducției, Ia cercetarea funda
mentală. S-a remarcat însă, 
mai cu seamă, faptul că țara 
noastră dispune la ora actua
lă de un uriaș potențial de 
inteligență creatoare pe care 
îl formează in cea mai mare 
parte tinerii din producție 
sau de pe băncile facultăților 
și care trebuie valorificat cu 
o eficiență mult mai sporită, 
învățînd și muncind în con
dițiile optime create de so
cietatea noastră socialistă, 
alături de savanți cu renume, 
profesori și oameni de știin
ță cu îndelungată experien
ță. tinerii au marea șansă de 
a se forma ca cercetători și 
proiectanți de cea mai inaltă 
clasă.

De la tribuna primei Con
ferințe naționale a cercetării 
științifice, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunea : 
„Aș dori să mă adresez tine
rei generații de cercetători, 
tineretului de pe băncile uni
versităților care va avea 
mîine sarcina de cinste și 
onoare de a duce mai de
parte făclia științei și cu
noașterii, de a ridica știința 
românească pe noi culmi, de 
a contribui la făurirea so
cietății comuniste în patria 
noastră. Trebuie, dragi prie
teni și tovarăși tineri, să de
puneți toate eforturile pen
tru a învăța, pentru a vă în
suși cele mai noi cunoștin
țe ! Să folosiți anii de uni
versitate pentru o temeinică 
pregătire teoretică și prac
tică. pentru a fi in stare să 
îmbinați în modul cel mai 
armonios aceste două laturi 
indisolubile ale activității u- 
mane, pentru a deveni oa
meni de nădejde în toate do
meniile de activitate, pentru 
a putea mîine. în institutele 
de cercetări, să continuați cu 
îndrăzneală efortul cunoaște
rii, evoluția ascendentă a ști
inței noastre, pentru a fi 
făuritori demni ai societății 
comuniste în România !“.

La acest fierbinte îndemn 
al secretarului general al 
partidului, îndemn izvorît din 
exigențele Programului par
tidului, ale celorlalte docu
mente ale Congresului ai 
XI-lea al P.C.K., ale timpu
lui istoric pe care îl trăim, 
tinerii trebuie să răspundă 
cu toată pasiunea, maturita
tea și conștiința lor patrioti
că. Organizațiile U.T.C. 
au căpătat o bună experien
ță în mobilizarea tinerilor din 
întreprinderi, institute și fa
cultăți la progresul tehnic, 
la legarea învățămintului de 
producție, sînt cunoscute deja 
o serie de inițiative pe linia 
stimulării participării lor la 
mișcarea de invenții și ino
vații, la cunoașterea și apli
carea în practică a celor mai 
noi descoperiri în sectorul lor 
de activitate. Aceste inițiati
ve însă trebuie mai larg ge
neralizate, mai intens susți
nute pentru ca eficiența lor 
în întrecerea pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen, pentru modernizarea 
produselor și introducerea 
tehnologiilor avansate să fie 
optimă.

Organizațiile U.T.C. trebuie 
să sădească în conștiința fie
cărui tinăr răspunderea co
munistă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de cercetare sta
bilite, pentru continua dez
voltare și perfecționare teh
nologică, pentru continua au- 
toperfecționare profesională, 
înfăptuirea mărețului Pro
gram al partidului cere o ști
ință înaltă, o tehnică supe
rioară. Pentru tinerii din do
meniul cercetării științifice 
nu poate fi mîndrîe mai mare 
ca aceea de a se situa in pri
mele rinduri ale revoluției 
tehnico-științifice, așa cum 
pentru întreaga noastră ge
nerație tînără nu poate fi 
satisfacție mai deplină ca 
aceea de a urma chemarea 
partidului în marele efort 
al națiunii pentru edificarea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comu
nismului pe pămintul Româ
niei.

BOMULLS LAL

LUMEA NOUA
Convorbire cu prof. univ. dr. doc.

periență de viață hotărîtoare 
care v-a transformat biogra
fia în destin ?

în zona a treia de 
ceea ce presupune o 

maturizare a

MIHNEA GHEORGHIU
/președintele Academiei de științe sociale și politice.

DESTINUL ACTUALEI GENERAȚII TINERE 
A PATRIEI ESTE SĂ ÎNVEȚE A CLĂDI

Întreprinderea de utilaj și forjă Rîmnicu Vîlcea. Pană Nicolae și Zamfiroiu Constantin, ucenicul și 
maistrul său, executind frezarea unor piese.

Foto i O. PLEC AN

Raportul tinerilor către Congres
MARAMUREȘ: CU PLANUL

PE PRIMII PATRU
ANI

La 7 septembrie, 
județul Maramureș 
a raportat conducerii 
partidului îndeplini
rea planului cincinal 
pe primii 4 ani. 
ră îndoială, așa cum 
subliniază și factorii 
de conducere ai eco
nomiei județului, ute
ciștii au avut o con
tribuție de seamă în 
acest, sens. In săptă- 
mînile care au mai 
rămas pînă la data de 
începere a lucrărilor 
forumului comuniști
lor, ei sînt deciși să 
muncească cu și mai 
multă pasiune, să do
vedească prin fapte 
înaltul lor patriotism 
Iată cîteva din suc
cesele obținute de «i 
în ultimul timp. Anga
jamentul de a presta 
500000 ore de muncă 
patriotică în sprijinul 
producției a fost de
pășit. Pînă în prezent, 
tinerii din întreprin
derile industriale ale 
județului au efectuat 
peste 1500 000 ore 
de muncă patriotică 
și au obținut o pro
ducție suplimentară

Fă-

Constructorii
și-au depășit

ÎNDEPLINIT
în valoare de 12 mi
lioane lei. In plus, 
ei au economisit ma
terii prime, combusti
bil și energie electri
că în valoare de pes
te 15 milioane lei. 
S-au remarcat în 
mod deosebit uteciștii 
de la Întreprinderea 
mecanică de mașini ji 
utilaje miniere, În
treprinderea metalur
gică de metale nefe
roase, Întreprinderea 
județeană de indus
trie locală, toate din 
Baia Mare și cei de 
la Combinatul de 
prelucrare a lemnulw 
din Sighetul Marma- 
ției. Tinerii mineri, 
desigur, se numără și 
ei printre cei aflați 
în primele rinduri în 
marea întrecere „Ti
neretul — factor ac
tio în îndeplini
rea cincinalului îna
inte de termen". Ra
portul lor către Con
gres se cifrează la va
lori de sute de mii 
lei producție peste 
plan. Spre exemplu, 
la Exploatarea minie
ră Cavnic, uteciștii

și-au îndeplinit îna
inte de termen anga
jamentul asumat în 
cinstea Congresului. 
Ei au realizat econo
mii în valoare de 
40 000 lei. Deosebii 
de fructuoase se do
vedesc a fi inițiati
vele organizațiilor 
U.T.C. Amintim din
tre acestea pe cele in
titulate : „Fiecare ti- 
năr să economisească 
200 KWh energie e- 
lectrică", „Să reali 
zăm economii de 
lacuri și vopsele în 
valoare de 20 000 lei", 
„Să reducem con
sumul de electrozi r;u 
5 la sută" (IMMVM 
— Baia Mare) și „Să 
lucrăm o zi pe lună 
cu material economi
sit", „Să economisim 
materii prime și ma
teriale prin folosirea 
deșeurilor" (CPL — 
Sighetul Marmației) 
care au dus Iu reali
zarea unor economii 
de 111000 lei și res
pectiv 86 000 lei.

T. POGOCEANU

RITM INTENS
IN FINAL DE CAMPANIE

Astăzi, în preajma ma
relui for al comuniștilor, cu
vintele poetului se încarcă de 
o vibrantă realitate: „Trăim 
în miezul unui ev aprins / 
Și-i dăm a-nsuflețirii noastre 
vamă". A fi înseamnă, deci, 
a participa. A participa la a- 
ceastă revoluție a existenței 
și a conștiințelor care ne 
angajează pe toți și pe fie
care deopotrivă. Așa incit aș 
dori să pornim discuția noas
tră de la această întrebare : 
Ce înseamnă, aici și acum, a 
fi revoluționar ?

— A fost participarea mea, ca 
utecist, la toate evenimentele a- 
nului 1939, de pe pozițiile stu- 
denfimii antifasciste îndrumate 
de partid. Cititorii acestui ziar 
au putut afla — din scrisul sau 
spusele martorilor acelui timp — 
în ce a constat, pentru frontul 
nostru politic și ideologic, acest 
simplu și sincer „fapt de via
ță cotidian" la care v-ați refe
rit, fiindcă mă mindrcsc și mă 
bucur de fiecare dată cind 
spun : fac parte din generația 
Nicolae Ceaușescu.

angajamentele
COLECTIVUL ȘANTIE

RULUI DIN LUPENI AL 
TRUSTULUI DE CON
STRUCȚII HUNEDOARA a 
îndeplinit, in cinstea Congre
sului al XI-lea al partidului, 
planul pe întreg anul. După 
ce au dat în folosință cele 
257 de apartamente prevă
zute și o crești, lucrătorii 
șantierului și-au concentrat 
eforturile pentru terminarea 
și predarea, peste plan, pînă 
la finele anului, a unui nou 
bloc de locuințe cu 78 de a- 
partamente.

Asemenea orașului Lupeni, 
și în celelalte centre miniere 
din Valea Jiului continuă, in 
ritm susținut, lucrările de 
îmbogățire a peisajului ur
banistic cu 
social-culturale. 
beneficiază de 
noi 1 300 de 
acest important 
nifer al țării.

Celor aproape 
partamente și locuințe indivi
duale, construite în Valea 
Jiului în anii de după elibe
rarea patriei, li se vor adău
ga altele, care vor face ima
ginea de mîine a acestor cen
tre urbane mai frumoasă. In 
cincinalul următor vor fi e- 
dificate și date în folosință 
mai mult de 4 700 de aparta
mente proprietate de stat și 
personală.

noi construcții 
Anul acesta 
apartamente 
familii din 
bazin carbo-

30 000 de a-

— Proclamînd inițiativa isto
rică a omului, Marx scria în al 
său 18-Brumar : „Oamenii își 
fac propria lor istorie, dar nu 
o fac arbitrar, în condițiile ale
se de ei. ci în condițiie date și 
moștenite". Prin urmare, orice 
revoluționar marxist știe că o- 
nnil de acțiune este acela care, 
stăpinind știința posibilului isto
ric. transformă ansamblul ra
porturilor din care face parte, 
împreună cu alți oameni care 
doresc această transformare, 
sure binele și progresul socie
tății.

Acest „ansamblu de rapor
turi" în care sintem angrenați 
nu este imobil. Viața îl modifi
că. cu timpul, uneori in bine, 
alteori în rău. Progresul econo
mic. ca și progresul moral al 
omenirii, nu poate fi însă lăsat 
Ia voia întîmplării. tntrfbarea : 
„ce este omul ?“ capătă, de aceea 
în ințelesul nostru revoluționar, 
un sens nou. Ea înseamnă : „ce 
poate omul deveni Sau, cu 
alte cuvinte. în ce măsură omul 
poate deveni făuritor al pro
priului său destin, al fericirii 
sale pe pămint și în țara lui, 
adică aici și acum.

A fi revoluționar, acum, în 
România, însemnează a răspun
de, cu un elan fierbinte și cu 
o profundă sinceritate, prin 
creația și comportamentul fiecă
ruia. la chemările cuprinse in 
Programul Partidului Comunist 
Român. însemnează, de aseme
nea. a lupta contra rutinei și 
blazării, in fața proastelor e- 
xemple ce se. pot perpetua, și a 
contribui la realizarea acestui 
program revoluționar, cu inteli
gență și pasiune, combătînd cu 
curaj : ignoranța, indiferența și 
nedreptatea sub orice formă — 
individuală sau socială. — s-ar 
manifesta ele. Deocamdată, atît, 
dacă nu uităm că inamicul nu
mărul unu al revoluției este, 
ca întotdeauna, minciuna cu 
toate aspectele ei. mai mult sau 
mai puțin înșelătoare.

— V-ați mărturisit unui 
confrate ca fiind. ..ostaș din 
primul contingent al redacției" 
în numele căreia vă adresez

Convorbire realizată de 
ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag. a II-a)

Situată 
cultură, 
mai tardivă maturizare a re
coltelor, ținutul Vîlcii este încă 
împovărat de roade. După cum 
ne spunea tovarășul inginer 
Marin Bălan, director general 
al Direcției agricole județene, 
după cum, dealtfel, aveam să 
constatăm noi înșine, aici se dă, 
în\ aceste momente, decisive, 
asaltul din finalul campaniei. 
Cele două principale lucrări de 
sezon — semănatul griului și 
recoltatul porumbului — solici
tă, în ciuda ploii, o ultimă dă
ruire de sudoare. Trăiesc această 
încredere cooperatorii din Ștefă- 
nești, Drăgășani, Amărăști, care 
recoltează porumbul de pe ulti
mele suprafețe. Ritmul sporit al 
efortului regrupează forța meca
nică din consiliile inter-coopera- 
tiste Bălcești, Berbești, Măciuca, 
Lădești și Făurești, concen- 
trînd-o către unitățile rămase în 
urmă, acolo unde discul este în- 
tilnit încă in cimpie, in timp ce 

• șămința așteaptă. La nivelul 
județului — consemnăm acum 
din spusele tovarășului Marin 
Bălan — circa 2 000 hectare aș
teaptă să fie eliberate de po-

LARGĂ PARTICIPARE LA 
COMPETIȚIA ORGANIZATA 

DE ZIARUL NOSTRU

rumb, pregătite și, în sfirșit, se
mănate. Și dacă cooperative ca 
Popești, Irimești, Știrbești, au 
încheiat sau sînt pe cale de a 
încheia această importantă lu
crare, la Făurești, Copăceni, 
Lăușata, Roiești, balanța înclină 
către „realizat" cu numai 60—70 
procente.

In Vilcea însă pe lingă griu și 
porumb o maximă atenție soli
cită și viticultura și pomicultu
ra, culturi ce se întind pe zeci 
de mii de hectare. Și aici se lu
crează din plin. Un ajutoi’ pre
țios l-au adus ca întotdeauna, 
elevii. „N-am vrea să estimăm 
cu orice preț valoric — ne spu
ne tovarășul Vasile Suciu, prim- 
secretar al comitetului jude
țean U.T.C. — dar faptul că și 
in prezent se află la muncă 
circa 1 500 de elevi, vorbește nu 
numai despre nevoia'brațelor 
lor acolo, ci și despre eficiența 
prezenței lor".

Nu se poate susține că în ju
dețul .Vilcea campania cu com
plexitatea sa de acțiuni se va 
termina în cîteva zile. Ritmul 
intens însă de la această oră, 
se impune menținut în continua
re, cu atît mai mult cu cit vre
mea devine tot mai nefavorabi
lă, astfel că finalul campaniei 
să fie cit mai apropiat de pre
zent.

ION ANDREIȚÂ

„Cupa Scînteii tineretului
la tenîs“

Relatări din București, 
Timiș, Tg. Mureș 

și Deva

• DAN GRECU
campion mondial la inele

A'te rezultate din cadrul 
manifestărilor sportive 
din țară și de peste ho

tare.
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Prezență masivă 
la campania 

de recoltare
In unitățile agricole coope

ratiste și de stat din județele 
Dolj, Gorj și Mehedinți, du
minică au fost prezenți în 
cimp peste 100 000 țărani 
cooperatori, mecanizatori, lu
crători din fermele de stat, 
elevi și studenți. Ca urmare, 
in cele trei județe a fost cu
les porumbul de pc circa 
7 000 hectare, aproape 280 de 
cooperative de producție și 
ferme de stat încheind aceas
tă importantă lucrare. A fost 
strînsă recolta de sfeclă de 
zahăr de pe 18 500 hectare, 
iar în cimpia Băileștilor s-a 
recoltat bumbacul de pe a- 
proape 10 hectare.

I

r
— Aparțineți unei gene

rații care s-a clădit și s-a a- 
firmat într-o vreme în care 
eroismul înainte de a fi con
ceput moral era fapt de via
ță cotidian. Care a fost pen
tru dumneavoastră acea ex-

STICLARII

Perdelele de vorbe nu pot camufla
lipsurile din activitatea

cultural-eilucativâ
Ziarul nostru a publicat la 11 

octombrie a.c., un articol cu 
titlul „Huligani sub perdeaua 
nopții", în care erau vizate ati
tudini de pasivitate alarmantă 
ale organizației U.T.C. din ora
șul Mizii față de comportarea 
unor tineri care, prin manifestă
rile lor, tulburau ordinea publi
că. Ne așteptam, firește, la un 
ecou din partea factorilor vizați 
și așteptarea nu ne-a fost înșe
lată. La nici 3 zile de la apariția 
articolului, am primit la redac
ție un telefon, prin care ni se 
reproșa o documentare superfi
cială și ni se servea o motivare, 
devenită șablon în asemenea si
tuații, după care „La noi sint 
și lucruri bune, tovarăși, de ce 
nu Ie vedeți și pe acestea ?“

Să ne înțelegem de la bun

început : s-a scris și despre lu
cruri bune, reporterii noștri au 
consemnat de-a lungul 
alături de 
întreaga 
eforturile 
Mizilului.
situația în acest oraș. Ea pre
zenta multe accente critice gra
ve. Și știm cu toții, a ne culca 
pe laurii unor acțiuni din dosa
rele memoriei și a „nu vedea" 
ce se întîmplă in jurul nostru, 
înseamnă a ne face singuri un 
mare deserviciu.

Insă, odată ce ne-a fost con
testată documentarea, iată-ne, 
firesc, din nou la Mizii, conti- 
nuîndu-ne ancheta, însoțiți de 
Decebal Boloangă, șeful secto
rului propagandă la comitetul 
județean U.T.C., loan Nicolae

an’lor, 
fapte de muncă din 

țară și realizările, 
depuse de locuitorii 
Dar, acum, alta era

Chițu, ofițer cu problemele ti
neretului la Inspectoratul jude
țean de miliție și Victor Adam, 
activist al ..comitetului județean 
U.T.C., membru al subredacției 
noastre.

Am trecut, cum era de aseme
nea firesc. mai întîi pe la foru
rile răspunzătoare, întrebînd 
dacă au citit articolul.

— Asemenea articole — ne-a 
declarat tovarășul Dumitru Io
na^, se'cretâr al comitetului ju
dețean de partid — contribuie 
la crearea unor opinii ferme in 
rindul maselor și va trebui să 
organizăm o dezbatere cu tine
rii, cu organizațiile U.T.C. din

MONICA ZVIRJINSCHI 
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a Ill-a)

Vaneam dinspre Ipotești spre Dorohoi - 
în acea stare a sufletului de crispare - fi
rească în aceste rare împrejurări - cînd am 
trecut printr-un loc al memoriei pe care, din 
pricina semnificației superioare, nu-l putem 
imagina ca posibil, cu un aer propriu, real. 
Ne urmărea un soare rotund și imens, săl- 
tînd elastic peste culmile dealurilor cu pă
duri albastre. Drumul acesta, pe panglica 
șoselei dintre păduri închidea o frumusețe 
de infinită melancolie, despre care vorbele 
n-au glas, ci numai suflet.

Intr-un tîrziu, foarte repede, orașul Do
rohoi de la marginile țării a venit în fața 
noastră, cu podoaba înserată a grădinilor 
parfumate, cu aerul său puțin vetust, de 
strajă, cu istoria ascunsă a 
trecerii sale prin veacuri româ
nești pulsînd în cîte o albită 

timp decorație arhitectu- 
în multele plăci memo-

, de marmură, în - mai 
ales — graba cu care oamenii 
bătoresc permanent spectacolul

Smaranda Jelescu

de aici săr- 
propriu, fă

cut cu protocol, al fascinației față de cul
tură și istorie.

La Dorohoi însă am fost la sticlari. In 
schimbul de noapte, la o fabrică a sticla
rilor. Nu văzusem niciodată cum se coace 
sticla și cum prinde ea formă. Ne imagi
nam că această alchimie de retorte magice 
o execută oameni aleși, puțin ciudați ; bern 
în fiecare zi din pahare de sticlă si ne pri-în fiecare zi din pahare de sticlă și ne pri
vim mereu în oglinzi paralele sau strîmbe, 
ovale sau egale cu noi înșine - ultima ipos
tază, atît de rară - și fără să le dăm vîrs- 
tâ, credem că sticlarii sînt oameni „rămași" 
oficiind gesturi moștenite - ca și cînd moș
tenirea însăși ar avea colb de hrisov.

Erau cu toții, sau așa ni s-a părut, foarte 
tineri. Goi pînă la brîu, credeam că îl au 
pe Hefaistos tată străbun, dar acolo, la 
fața locului am văzut că nu - poate tine
rețea lor triumfătoare, jucînd în mușchi și-n 
zîmbetul lupesc la lumina focului, ne-a fă
cut să înțelegem că ei erau fiii lui Prome-

teu. Cu soarele rotund al acelui apus ră
mas ca o undă muzicală dinspre sufletul 
Ipoteștilor în sufletul nostru crispat, ne uitam 
cum smulg cu acele suliți lungi focul din 
matcă, cum trimit ca un strigăt, de goarnă, 
magma lui în aerul fierbinte, cum îl scu
fundă cu gesturi grăbite în apă, și cum iese 
de.acolo, rotunjită, transparența' materială 
și caldă jucînd nervoasă în lumină, a for
mei. Bucuria faptei se transmite mai repede 
și_ mai ^emoționantă decît cealaltă - care 
răstălmăcește fapta și o lasă fără contur. 
„Puneți mîna și încercați" mi-a zis moale, 
moldovenește, un tînăr blond, cu sclipiri iro
nice în ochi. „Mi-e frică!" - „Să vă fie!", a 
zis, și toți au rîs, bonom și cu trufie, pentru 

că, desigur, trufia are și ea 
înțelesurile ei, atît ae ’ dife
rite. Ei împlineau - nu un ritual 
fantastic, aceasta e roman
țioasa metaforă, de care tine
rii sticlari, oameni cu plan și sa

larii mari nu au habar, sau se prefac că nu 
au. Ei împlineau, cum mi-a spus unul muca
lit, cu umorul blînd al moldovenilor „ce-am 
învățat trei ani în școală, că doar n-am păs
cut!". Ei se uită, ca toți cei ce fac obiecte 
-, cu acea superioară, ironică bonomie la 
cei care bat ain palme privindu-le munca. 
La cei care se minunează. Ei înțeleg oma
giul, dar te bat părintește pe umăr. La fel 
rîdeau, bonom, superior și cu secretă trufie, 
oțelarii hunedoreni pe care i-am cunoscut 
altădată. Dacă nu ești timid cînd îi vezi făp- 
tuind obiecte, materie, se uită prin tine ca 
prin sticla sticlarilor. Dacă ai o bucuroasă 
uimire te bat, cu simpatie, pe umeri. Ce 
mai rămîne de înțeles?

Cred că un lucru simplu, spus de mii de 
ori, înțeles o dată în plus în noaptea aceea 
eminesciană dintr-un parfum de pămînt mol
dovean: munca, sărbătoare superioară, nu 
e un spectacol. Sudoarea ei e permanență 
- și un altfel de vers, smuls de muncitor din 
foc și făcut să palpite în formă, pentru li
niștea și bucuria oamenilor.

J
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SOSIRI
Ion Pătan, viceprim-ministru 

al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, care a 
făcut o vizită oficală de priete
nie în Republica Irak, Kuweit 
și Uniunea Emiratelor Arabe, 
s-a înapoiat duminică în Capi
tală. în cadrul întilnirilor avute 
cu miniștrii, conducători ai unor 
companii, precum și cu oameni 
de afaceri, au fost analizate po
sibilitățile existente pentru dez
voltarea și diversificarea relații
lor economice ale României cu 
aceste țări.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, au fost prezenți Vasile 
Patilineț, minstrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții, Nicolae M. Nicolae, mi
nistrul secretar de stat, și alți 
membri ai conducerii Ministe
rului Comerțului Exterior și 
Coo - mării Economice Interna
ționale.

A fost de față Adil R. Al- 
Mufti însărcinat cu afaceri ad 
interim al 
București.

CRONICA
U. T. C

Ieri a părăsit Capitala, în
dreptîndu-se spre patrie, de
legația Tineretului Liber 
German (F.D.J.) din R. D. 
Germană, care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, a efectuat o vizită in 
țara noastră.

PremiatiiJ 
concursului și 

expoziției naționale 
INVENȚII Șl INOVAȚII 

STUDENȚEȘTI
I»

u

Republicii Irak la

★
seara a sosit în Ca- 

economică
Duminică 

pitală o delegație 
guvern: nentală braziliană con
dusă de Shigeaki Ueki, minis
trul minelor și energiei.

Delegația a fost întimpinată 
de Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, și de alte 
persoane oficiale. A fost de față 
Leal Barbosa, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Braziliei la 
București.

★
Duminică seara a sosit in Ca

pitală o delegație economică din 
Israel, condusă de Haim Bar- 
Lev, ministrul comerțului, in
dustriei și dezvoltării, care va 
participa la lucrările celei de a 
Vl-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-israeliene

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost întimpinată de Ni
colae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, de al
te persoane oficiale.

A fost prezent Yohanah Co
hen, ambasadorul Israelului la 
București

PLECĂRI
Ministrul planului și cooperă

rii al Republicii Africa Centrală, 
Jean Paul Mokodopo, care a 
participat la cea de-a patra 
sesiune a Comisiei mixte de co
operare economică dintre 
publica Socialistă România 
Republica Africa 
declarat înaintea .. ____  .....
țara noastră : „în cadrul lucră
rilor actualei sesiuni, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă do 
deplină înțelegere, am urmării 
să transpunem in practică ori 
entările președinților noștri. D 
ambele părți ne-am străduit sf 
ajungem Ia rezultate concrete" 
în încheiere, Jean Paul Mo
kodopo a relevat : în timpul vi
zitei am constatat efortul po
porului român pentru îndepli
nirea directivelor trasate de 
ilustrul său conducător. Nicolae 
Ceaușescu, marea maturitate 
politică a României.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oasDetele a fost 
Nicolae M. Nicolae, 
secretar de stat la 
Comerțului Exterior 
rării Economice Internaționale, 
de alte persoane oficiale ro
mâne. precum și de ambasado
rul Republicii Africa Centrală 
la București. Jean Claude Mar 
daba.

Re-
Și 

Centrală, a 
plecării din

salutat de 
ministru 

Ministerul 
și Coope-

★
Delegația Comitetului pentru 

politică externă al Adunării Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Mihailo Iavorski, pre
ședintele comitetului, care a fă
cut o vizită în țara noastră, la 
invitația Comisiei pentru politi
că externă a Marii Adunări Na
ționale, a părăsit duminică 
după-amiază, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de Mihai Da- 
lea, președintele Comisiei pen
tru politică externă a M.A.N.. 
de alți deputați, membri ai co
misiei.

★
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Comitetului so
vietic al veteranilor de război, 
condusă de generalul locotenent 
în rezervă D. T. Smirnov, Erou 
al Uniunii Sovietice, care a luat 
parte la manifestările prilejuite 
de cea de-a 30-a aniversare a 
Zilei Armatei Republicii Socia
liste România.

FESTIVAL
Duminică a început la Iași cea 

de-a IV-a ediție a Festivalului 
de poezie „Mihai Eminescu". 
Dedicată celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, ediția din 
acest an a sărbătorii poeziei 
românești capătă un plus de re
zonanță patriotică.

După un reușit spectacol de 
poezie eminesciană prezentat 
de actori din Bacău, Botoșani, 
București, Oradea și Iași a avut 
loc deschiderea Salonului cărții 
care cuprinde peste 1 600 titluri 
de volume din diferite domenii 
editate în ultimii doi ani. Cu 
prilejul vernisajului expoziției 
„Pe urmele lui Eminescu", poeți 
din întreaga țară, prezenți la 
festival, au citit din creația lor. 
Seara a avut loc un concert sus
ținut de corul „Gavriil Musi- 
cescu", sub bagheta 
Ion Pavalache.

Tot în prima zi a 
la căminul cultural 
Belcești și la Casa de cultură 
„Mihail Sadoveanu" din Paș
cani au fost organizate șezători 
literare.

VERNISAJ

dirijorului

festivalului, 
din comuna

Cu vernisajul expoziției re
trospective a pictorului Traian 
Sfințescu s-au redeschis Gale
riile de artă ale Muzeului din 
Botoșani. Aici urmează a mai fi 
prezentate publicului. între al
tele, expoziția „30 de ani de 
pictură ieșeană", o expoziție de 
grafică „Ștefan Dimitrescu", un 
grupaj de ilustrații la poezia 
lui Mihai Eminescu realizate 
de Ligia Macovei, precum și o 
retrospectivă Jean L. Cosmo- 
vici.

• PREMIUL I în valoare 
de 2 098 Ici. Eclipsor electro
nic aclimatizat, pentru sem
nalizarea la distanță, absol
vent promoția 1974, Mihala- 
che Dumitru, Institutul Poli
tehnic București.

• PREMIUL II în valoare 
de 1 509 lei. 1. Atenuatoare 
de zgomot pentru motorul 
D-103, student Ileș Marian, 
student Mihale Traian, Insti
tutul Politehnic Cluj.. 2. Ge
nerator de curent mare, du
rată scurtă, impedanța joasă, 
student Popescu Benedict, 
Universitatea București.

« PREMIUL III in valoa
re da 1 009 lei. 1. Accelero- 
metru electronic cu traductor 
biparametric de frecvență, 
student Dunca Vladimir, In
stitutul de petrol Ploi ști. 
2. Fazmetru electronic cu 
T.U.J., student Dănciulescu 
Constantin, Universitatea Ti
mișoara. 3. Proiect de re
structurare urbană a secto
rului 4 din Capitală, colectiv 
studențesc de la Institutul de 
Arhitectură „loan Mincu" din 
București. 4. Voltmetru elec
tronic automat, student La
katos V„ Institutul Politehnic 
Cluj.

0 MENȚIUNI în valoare de 
500 lei: 1. Trusă electrică uni
versală GH-24, student Gher
man Emil, Institutul Politeh
nic Timișoara. 2. Instalație e- 
lectropneumatică pentru au
tomatizarea unor dispozitive, 
absolvent Chedu Vasile, In
stitutul Politehnic Iași. 3. 
Stand pentru separarea se
mințelor după greutatea spe
cifică, absolvent Oprea Dece- 
bal, Institutul Politehnic 
București. 4. Tarozi cu posi
bilitate mărită de reascuțire 
și moment de tarodare redus, 
studenți Gyenglig S. și Han- 
nick H„ Institutul Politehnic 
Cluj.

CONCERT
După ce a dat concerte la 

Ploiești și Brașov, orchestra de 
cameră „Saint Paul" din S.U.A. 
a apărut, duminică seara, în fa
ța melomanilor bucureșteni. 
Prezenți in studioul de concerte 
al Radioteleviziunii române, a- 
ceștia au putut audia un pro
gram alcătuit în întregime din 
•reații ale compozitorilor ame
ricani. Muzicienii oaspeți au in
terpretat, sub bagheta dirijoru
lui Dennis Russell Davies, ur
mătoarele lucrări : „Suită per
sană" de H. Cowell, „Incident 
la Wounded Knee" de L. W. 
Ballard, „Dialog" de H. Overton, 
„Legendele din Badlands" de 
E. Stokes, „Commedia" de W. 
Bolcom.

MANIFESTĂRI
Cîteva colective teatrale și-au 

înscris în repertoriu noi titluri 
de piese. Teatrul Național din 
Cluj-Napoca a prezentat, în 
premieră pe țară, piesa lui Du
mitru Radu Popescu „Pasărea 
Shakespeare", în regia lui Ale
xandru Tatos. Cu acest specta
col s-a încheiat cea 
ediție a Festivalului 
naționale, menit să 
valorile dramaturgiei 
contemporane.

★
Teatrul pentru copii și tineret 

din Iași a oferit, în premieră, 
spectacolul muzical pentru co
pii „Joc la soare", pe versuri 
de Constanța Buzea, după 
scenariu de Natalia Dănăilă 
Cătălin Ciolca.

SIMPOZION

de-a doua 
teatrelor 

promoveze 
românești

un
Și

în aula Mihai Eminescu a 
niversității „Al. I. Cuza" 
Iași s-au desfășurat lucrările 
unui simpozion dedicat moște
nirii culturale a cărturarului 
Dosoftei al Moldovei de la a 
cărui naștere se împlinesc 350 
de ani, aniversare înscrisă în 
calendarul U.N.E.S.C.O. pe 1974.

(Agerpres)
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„IMN UR IL E
MUNCII-

Imnurile muncii este titlul u- 
nei interesante antologii temati
ce apărută de curînd la editura 
Minerva, sub îngrijirea lui Ha- 
ralambie Grămescu și cu o pre
față de G. G. Ursu. Dedicată 
marilor evenimente românești ale 
acestui an, ea urmărește una din
tre temele lirice deosebit de ge
neros reprezentate în poezia 
noastră. In mod semnificativ, an
tologia este deschisă de cîteva 
producții folclorice, prima poezie 
cultă reprodusă fiind împăiat și 
proletar de Eminescu. Apoi, a- 
plicînd consecvent criteriul cro
nologic, antologia include crea
ții semnate de diverși poeți mai 
vechi și mai noi, ajungîndu-se 
pînă la cea mai tînără generație 
lirică.

In Nota asupra ediției se a- 
rată că în alcătuirea Imnurilor 
muncii nu a fost întotdeauna uti
lizat numai criteriul estetic. Că 
lucrurile stau intr-adevăr așa 
probează o serie de producții a- 
parținînd unor poeți mai puțin 
cunoscuți. Includerea unor crea
ții nu deosebit de semnificative 
în ordine strict estetică trebuie 
insă considerată justificată. An
samblul culegerii dovedește că 
abordarea unui punct de vedere 
istorico-documentar nu este ne
îndreptățită, fiindcă cititorul ur
mărește, concomitent cu realiză
rile lirice incontestabile, evoluția 
unei atitudini poetice, a unei in
tenționalități notabile,, chiar dacă 
uneori modul ei de concretizare 
nu este cel mai convingător. A- 
poi, datorită includerii în anto
logie a unor poezii ce prezintă 
în primul rînd un interes docu
mentar, alături de piese de mare 
valoare aparținînd unor maeștri 
ai liricii românești, lectura capă-

tă un caracter original: urmă
rind etapele poeziei românești 
închinate muncii, parcurgem de 
fapt o istorie inedită a înseși 
poeziei românești. Citind cu în
țelegere producții semnate de 
autori aproape anonimi și re- 
mareînd pozitiv eforturile lor 
sincere de a da glas poetic unor 
simțăminte general valabile, în- 
tîlnim cu o atît mai vie emoție 
poezii excepționale dedicate 
muncii de marii noștri poeți mai 
vechi și mai noi. Iată de pildă

cîteva versuri din poezia intitu
lată Lucrătorul de Lucian Bla- 
ga, unde timbrul inimitabil al 
maestrului se face simțit: „Lu- 
crălorule, cu șorțul de piele al
bastră, tu știi că frumoase sunt / 
numai lucrurile ieșite din puteri 
omenești". In Cîntec de fabrică, 
Zaharia Stancu înalță un auten
tic protest împotriva unei alcă
tuiri sociale nedrepte (poezia da
tează din anul 1943) : „Dacă 
soarele răsare, ori luna / Tot una 
ne e nouă, tot una / Dacă ploa
ia vine și pleacă / Fîntîna belșu
gului nostru / Tot seacă rămîne, 
tot seacă. / / Pădurile nu-nver- 
zesc pentru noi, / Livezile nu 
rodesc pentru noi, / Nici un lan 
pentru noi nu se coace, / Bosta
nul dulce al Toamnei / Pentru 
cin’ se desface ?“

Poezii deosebite sînt închinate 
muncii eliberate, din anii noștri. 
Una dintre acestea este cea sem-

nată de Mihai Beniuc și intitula- 
lată Spada lui Gelu. Elogiul 
muncii constructive este făcut 
de către poet prin intermediul 
unei imagini de o deosebită 
pregnanță: „Rănit a scăpat-o
din mină / Și, grea, că pătrun- 
se-n pămînt, / O mie de ani să 
rămînă l Acolo-n adine aștep- 
tînd. / ... / Și iată nepoții dez
groapă / Metalul să facă din el / 
Un plug, un tractor ori o grapă, / 
Din vechiul, străvechiul oțel".

Numeroase sînt ipostazele liri
ce ale omului nou, constructor al 
unui viitor de aur. O nobilă eu
forie animă pe toți poeții ce 
cîntă pe omul eroic și vizionar 
al zilelor noastre. Iată un semni
ficativ fragment din impresio
nantul poem Sînt omul care con
struiește, al lui Victor Felea : 
„Sînt omul care construiește. 
Spre viitor am trimis viaducte 
de aur. / Speranțe neînșelătoa
re. / Istoria și legile ei / Sînt în 
vinele mele de sînge și vis ; Su
ferințele luptei, îndelungatele, 
arzătoarele suferințe / Sînt as
tăzi oțelul pur al voinței, îndem
nul de-a merge înainte".

Imnurile muncii convinge, 
după cum arătam, nu numai prin 
cîteva realizări aparținînd unor 
creatori de primă mărime. Mai 
mult decît atît, antologia expri
mă o atitudine unitară, deosebit 
de valoroasă, semnificativă pen
tru ansamblul literaturii noastre. 
Celebrarea omului muncitor, 
făuritor de civilizație, cîntarea 
vremurilor noastre, care au re
dat muncii întreaga ei demnita
te — toate acestea sînt elemen
te ale unui elan emanat de idea
lul umanist al României de azi.

VOICU BUGARIU

ClJLTUnĂ
PREMIILE

Uniunii Scriitorilor
pe anul 1973

în cadrul unei 
simbătă la amiază, 
cordate următoarele 
Uniunii Scriitorilor pe anul 1973:

festivități, 
au fost a- 
premii ale

pențru volumul „Flori de poeă 
zie străină răsădite in româ
nește".

DESTINUL ACTUALEI
GENERAȚII TINERE

A PATRIEI
(Urmare din pag. I)

aceste întrebări. Și pentru că 
ne întoarcem cu gindul la 
vremea de început a ziaru
lui nostru, cum vedeți astăzi 
condiția ziaristului-oștean în 
slujba adevărului ? Care ar fi 
pericolele care-l amenință pe 
tînărul aflpt cu condeiul și 
sinceritatea lui în fața ma
rii bătălii pentru și de par
tea adevărului ?

— Am fost, intr-adevăr, primul 
redaetor-responsabil al „Scinteii 
tineretului". Se Împlinesc de 
atunci, în noiembrie, exact trei 
decenii, iar atunci, in toamna 
anului 1944 se împliniseră cinci 
ani de cînd lucrasem în redac
ția revistei utecisle „Cadran".

Sentimentele mele față de re
dactorii și cititorii prezenți ai 
gazetei noastre sînt de aceea 
lesne de formulat în cuvlntul: 
dragoste.

Pentru noi, „membrii fonda
tori" ai ziarului tinerilor comu
niști de azi, a fost atunci un 
timp al muncii însuflețite de 
romantismul revoluționar trăit 
în plină revoluție, în luptă des
chisă și acerbă, cu pericole evi
dente, palpabile.

Victoria revoluției socialiste 
și instaurarea statului socialist 
au schimbat, desigur, fundamen
tal, „ansamblul de raporturi" la 
care mă refeream mai înainte. 
Viața gazetarului ar putea apă
rea unui observator din afară 
mai ușoară și mai plăcută, deși 
nu lipsită de un anume eroism, 
invocat și de Al. Mirodan în ’ 
Ziariștii săi (pe Mirodan l-am 
cunoscut în redacția revistei 
„Tinerețea", care a suplinit, o

perioadă, ziarul nostru, cînd și-a 
suspendat, în chip nejust, apa
riția).

Tînărul ziarist de astăzi are 
de luptat pentru ceva important 
și știm pentru ce. Dar el tre
buie să și combată ceva, cu 
sinceritate și curaj, cu subtilita
te și abilitate politică, cu inte
ligență și talent. Am spus ce a- 
nume, atunci cînd v-am răspuns 
la întrebarea despre revoluție. 
Și nu e ușor să lupți 
adevăr, pentru morala 
nistă.

Dacă ar fi ușor, n-ar 
interesant ; iar o gazetă 
resantă nu trebuie nimănui.

pentru 
comu-

mai fi 
neinte-

— Spuneați cu un prilej: 
„A îndrăzni (...) mi se pare 
esențialul". Acum, cînd ne 
pregătim să pășim într-o eta
pă de istorie în care pentru 
generația mea viitorul nostru 
înseamnă prezentul , deschis 
afirmării sale: cum ați relua 
această afirmație : ca o mărtu
risire. sau ca un îndemn pen
tru tineretul acestui deceniu 
al României socialiste ?

— Cred sincer în tînăra gene
rație a României socialiste, des
tinată să învețe a clădi lumea 
nouă, evitînd să repete greșeli
le din trecut și îi doresc să 
cuteze a realiza cu deplin suc
ces năzuințele înaintașilor ei, 
pentru că revoluția socialistă ro
mână a luptat și a visat înde
lung ca fericirea poporului ro
mân să stea in mîini bune, cin
stite și puternice. Drumul a 
fost deschis : a îndrăzni să trea
că mai departe, luptînd cu tot ce 
contrazice revoluția, mi se pare 
esențialul.

Manifestări
cultural-educative

dedicate
apropiatului 

Congres 
al partidului
• Concursul ele poezie pa

triotică și revoluționară „Sla
vă partidului", organizat du
minică în cinstea Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., la 
clubul muncitoresc din cen
trul minier Vulcan, a antre
nat un mare număr de reci
tatori din școlile, întreprin
derile și instituțiile orașului.

® Pe scenele așezăminte
lor culturale din numeroase 
comune ale județului Galați 
au avut loc, duminică, spec
tacole in cadrul dialogului 
formațiilor artistice de ama
tori „Partid — inimă vie", 
manifestare de amploare ce 
se desfășoară în cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al 
partidului.

• în peste 150 de locali
tăți din județele Mureș și 
Harghita au avut 
bâtă și duminică, 
țări politice și cultural-știin- 
țifice dedicate apropiatului 
forum al comuniștilor. La 
simpozioane, expuneri, dez
bateri, la intîlnirile cu mem
brii brigăzilor științifice, or
ganizate cu acest prilej, au 
luat parte peste 39 000 de oa
meni ai muncii români, 
maghiari și germani.

0 La căminele culturale și 
casele de cultură din peste 
60 de localități de pe cuprin
sul județelor Gorj, Mehe
dinți și Dolj au fost organi
zate, duminică, acțiuni poli
tice și cultural-artistice de
dicate Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

loc, sîm- 
manifes-
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Poezie : Cezar Baltag, pentru 
volumul „Madona din dud", Ion 
Caraion, pentru culegerea de 
versuri „Frunzele din Galaad" 
și Anghel Dumbrăveanu, pentru 
cartea „Singurătatea amiezii".

Proză : Dumitru Radu Po
pescu, pentru romanul „Vinătoa- 
rea regală" și Nicolae Velea, 
pentru volumul „Vorbă’n col
turi și rotundă".

Dramaturgie : Ion Băieșu, 
pentru piesa „Chițimia" și Mir
cea Radu Iacoban, pentru „Sim
bătă la Veritas".

Publicistică și reportaj : Dan 
Hăulică, pentru volumul „Geo
grafii spirtuale" și Ilie Pur- 
caru, pentru volumul „Un ele
fant pentru doi oameni".

Literatură pentru copii și ti
neret : Mircea Opriță, pentru 
cartea „Nopțile memoriei".

Critică și istorie literară : Ion 
Pop, pentru studiul „Poezia u- 
nei generații", Lucian Raicu, 
pentru lucrarea „Structuri lite
rare" și Mircea Tomuș, pentru 
volumul „Răsfrîngeri".

Traduceri din literatura uni
versală : Alexandru Philippide,

Tragerea 
excepțională 
Pronoexpres

Cîștiguri 
în autoturisme, 
bani și excursii

® Excursii in U.R.S.S. 
sau R. D. Germană 
(la alegere)

• Excursii in Italia

® Autoturisme „Da
cia 1300"și„Mosk 
viei 408/412"

Sîmbătă, 2 noiembrie 1974, 
este ultima zi pentru procu
rarea biletelor 1

M.I.C.M.U.E
Institutul de proiectări 

uzine din industria electronică și electrotehnică 
„ELECTROUZINPROIECT"

B-dul Kalinin, nr. 18, sectorul 1, București 
încadrează cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu, 
conform Legii nr. 12/1971, următoarele categorii de perso
nal, cu domiciliul stabil în Capitală :

1. INGINERI PROIECTÂND, ÎN SPECIALITĂȚILE :
- tehnologia construcțiilor de mașini;
- mașini și aparate electrice ;
- electrotehnică ;
- electronică ;
- instalații ;
- mecanică ;
- utilaje ;
- chimie industrială ;
2. INGINERI PENTRU LABORATOR DE MĂSURAT PA

RAMETRII instalațiilor electrice, încălzire, ventilații, cli- 
matizari etc.

3. INGINERI Șl ECONOMIȘTI pentru organizarea pro
ducției în proiectare.

4. TRADUCĂTORI limba germană, limba rusă și limba 
engleză.

5. DACTILOGRAFE limba rusă.
6. MUNCITORI MATRIȚERI CATEGORIA 1V-VI pentru ma

chete de uzine, instalații.
7. TÎMPLARI UNIVERSALI SAU DE MOBILĂ.
8. TEHNICIAN FOTOGRAF (fotograf).
9. ȘOFER pentru autoturism ARO-240.
10. ZUGRAV-VOPSITOR.
ÎL LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE Șl ELECTRICIENI pentru uti

laje de proiectare și multiplicare.
Relații suplimentare la sediul institutului sau la telefon 

33 00 90, interior 248.

INTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII 

METALICE Șl APARATAJE - BUCUREȘTI,

Str, Industriilor nr. 3—5, sector 3, încadrează

• muncitori necalificați, absolvenți a 8—10

clase generale, vîrsta minimă 16 ani împliniți

la 15.06.1974, pentru calificare prin cursuri

de gradul I, fără participare în producție, du

rata 6 luni în meseria de CAZANGIU, cu du-

rata de 5

durata de

luni «n meseria de SUDOR și cu

6 luni în meseria de STRUNGAR.

Pentru
Pentru

4 clase,
Pe timpul școlarizării cursanții vor primi indemnizație 

de 40 lei pe lună, iar cei ce au calitatea de încadrați de 
cel puțin 3 luni înainte de admiterea lor la cursuri primesc 
o indemnizație lunară egală cu media retribuției realizată 
în ultimele 3 luni.

meseria de sudor se primesc și fete (femei), 
meseria de cazangiu se primesc și absolvenți a 
vîrsta 17 ani.

în întreprindere există cantină, masa servindu-se contra 
cost.

Traduceri din literatura ro
mână : Ar.« Cartianu, pentru 
cartea „Povești și povestiri" de 
Ion Creangă, tradusă în limba 
engleză, și Szemler Ferenc, pen
tru culegerea de versuri „Pomul 
roșu" de Zaharia Stancu, tradu
să în limba maghiară, cit și 
pentru întreaga activitate de 
traducător din lirica româneas
că.

Literatura naționalităților con
locuitoare : Anton Breitenhof- 
fer, pentru romanul „Prea tîr
ziu pentru Marilena", Hervay 
Gizella, pentru volumul de poe
zie „Formular". Măliusz Jozsef, 
pentru romanul „Destin și sim
bol", și Siito Andrâs, 
volumul de eseuri „Zel 
Iuți de lemn".

pentru 
și că-

, Debuturi : Alexandru 
eseu, pentru volumul de 
„Disocieri", Maria Contea, pen
tru cartea de proză „Inoceranii", 
Mikola Korsiuc, pentru volumul 
de proză „Răspintii", Christian 
Maurer, pentru piesa de teatru 
„Un La Paloma tîrziu", Marcel 
Constantin Runcanu, pentru ro
manul „Sepia", și Dorin Tudo- 
ran, pentru volumul de versuri 
„Mic tratat de glorie".

Andri- 
critică

(Agerpres)

Cu violonistul ION VOICU despre

STAGIUNEA FILARMONICII
Stagiunea Filarmonicii este așezată sub semnul unei largi des

chideri spre public : primul concert al orchestrei sale simfonice 
a fost dat la Palatul C.F.R., în mijlocul muncitorilor. Despre 
conținutul actualei stagiuni ne vorbește violonistul Ion Voicu, 

......................... Filarmonicii „George Enescu".artist al poporului, directorul

— în structura Repertoriului 
stagiunii prezente am ținut sea
ma de direcțiile de bază ale ori
cărei instituții de profil muzical 
și . anume : direcția simfonică, 
vocal-simfonică, camerală și a- 
ceea a concertelor educative 
pentru tineret. Principiul fun
damental 
deschideri 
cuprinderi 
lor epoci, 
prezentării 
consistent repertoriu. Vom oferi 
publicului lucrări reprezentative 
din creația națională și univer
sală și bineînțeles muzica ro
mânească va deține o pondere 
masivă. O remarcă : numărul 
sporit de prime audiții din mu
zica românească contemporană, 
din creațiile lui George Enescu, 
Paul Constantinescu, Dinu Li
psiți, Mihail Jora, Mihail An- 
dricu. Ion Dumitrescu, Gheor- 
ghe Dumitrescu, Sigismund To- 
duță, Pascal Bentoiu, Doru Po- 
povici, Wilhelm Berger, Mihai 
Moldovan etc. Din muzica uni
versală ne-am oprit cu precăde
re la capodoperele indispensabi
le culturii, ilustrative pentru 
toate epocile istoriei muzicii și 
pentru creatorii lor. Repertoriul 
cameral ocupă și in acest an un 
loc distinct în activitatea Filar
monicii. Numeroase cicluri vor 
puncta stagiunea camerală cu 
momente dedicate marilor nume 
din creația genului. Coloana 
vertebrală a programelor este 
și aici creația națională. Ciclul 
„Muzica românească in contem
poraneitate" va prilejui reîntîl- 
nirea cu creații camerale va
loroase aparținînd compozitori
lor din toate generațiile. Dintre 
ciclurile dedicate valorilor uni
versale' amintesc : „J. S. Bach, 
muzicianul-poet", „Haydn, pă
rintele cvartetului clasic" etc. 
Anul acesta deschidem două ci
cluri noi : „Orașe ale muzicii", 
„Muzica în dialog cu celelalte 
arte" și continuăm ciclurile „Ti
neri interpreți" și „Laureați ai 
concursurilor internaționale". Și 
in concertele simfonice apelăm 
la o nouă formulă, aceea de 
„festival" sau aceea a progra
mului unitar de epocă. Am in
clus astfel în repertoriu un ciclu 
de simfonii mozartiene, concer- 
te-medalion dedicate unor per
sonalități ale muzicii contempo
rane : Boulez, Xenakis, Mes
siaen, Șostakovici. Britten ș.a.

— In programul stagiunii

fiind aceia al unei 
stilistice și al unei 

complexe a diverse- 
școli și curente, al 

celui mai valoros și

se remarcă concertele educa
tive pentru tineret. Prin ce 
anume se deosebește acest 
ciclu de cele din stagiunile 
precedente ?

— Anul acesta pentru prima 
dată, la susținerea concertelor 
educative, alături de formațiile 
Filarmonicii, vor participa co
lectivele instrumentale ale Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu" — orchestra simfonică și 
corul, orchestrele camerale „Col
legium musicum" și „Camerata". 
Programul de culturalizare și e- 
ducație muzicală se va desfășura 
pe două planuri : concertele
susținute în întreprinderi, in 
centre muncitorești și concerte
le de la sediu, cu o tematică 
specială diferențiată pentru e- 
levi și pentru studenți. Un alt 
ciclu cu caracter educativ este 
și „Limbajul muzicii și tainele 
lui" început anul trecut și a că
rui serie de prelegeri-audiții o 
continuăm cu concursul muzico
logului George Bălan. Vom mai 
organiza, de asemenea, seri de 
muzică și poezie, concerte co
rale, recitaluri- ale tinerilor in
terpreți, avînd permanent grija

ca sub cupola Ateneului, scump 
lăcaș al valorilor perene, marea 
muzică să fie tezaurizată la un 
înalt nivel de exigență profe
sională, să apropiem publicul de 
arta adevărată.

— Cum promovează Filar
monica tinăra generație de 
compozitori și interpreți ?

— Repertoriul concertelor noas
tre este permeabil la creația ti
nerilor. Aș dori să fac o sin
gură remarcă : ne interesează 
în mod deosebit acea creație 
care se constituie în valoare 
certă. Vom prezenta publicului 
lucrările unor tineri ca Irina 
Odăgescu, Grigore Nica ț.a. în 
ceea ce privește interpretarea, 
încă din stagiunea trecută am 
acordat o susținută atenție de
butului tinerilor interpreți-so- 
liști și dirijori — la pupitrul sau 
pe podiumul orchestrei Filarmo
nicii. Calda primire de care s-au 
bucurat din partea ascultători
lor ne-a dat satisfacția de a fi 
lansat reale talente ca tînărul 
dirijor Aurel Niculescu sau și 
mai tînărul pianist Vlad Con
ta. în actuala stagiune va avea 
loc debutul pianistului Tudor 
Dumitrescu, al violonceliștilor 
Mirel Iancovici și Alexandrina 
Guțu.

Interviu realizat de 
ALINA POPOVICI

Săptămîna cinematografică
„NONA"

Un film grațios, sau mai de
grabă — o dramă grațioasă, 
cam așa s-ar putea rezuma fil
mul regizorului bulgar Grișa 
Ostrovski, realizat după roma
nul „Ferma de lingă frontieră" 
al compatriotului său Iordan 
Tovkov. Realizat parcă cu grija 
și ambițiile unui debutant care 
dorește să se definească cine
matografic, chiar de la început 
filmul lui Ostrovski (care, de 
fapt, a mai realizat filmele 
„Bărbați în deplasare", „Oco
lul") impresionează prin at
mosferă. prin cadraj plastic, 
compoziție picturală și printr-o 
surprinzătoare pricepere de a 
filma sentimente.

Destinul tragic al unei fete 
stranii, ce seamănă poate cu 
enigmatica Otilia a lui Călines- 
cu, dar mai ales cu fata de la 
conacul asaltat de țăranii răs- 
culați, la 1907, dintr-o nuvelă 
călinesciană, pe fundalul aspru 
al răsmerițelor ce au ca obiect

deposedarea de pămînt a mo
șierilor — evenimente ce au 
marcat atit de dureros sfirșitul 
și începutul acestui secol în 
toate țările agrare europene — 
iată povestea acestui film care 
se reține și care trebuie neapă
rat văzut de cinefili.

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

POLITIA ACUZĂ,

coproducția italo-spcniolă

regia : Enzo G. Casfellari
: FRANCO NERO, James Wîthmore, Fernando Rey, Deliacu : 

Boccardo.

CIND VASUL FANTOMA
SE NUMEȘTE MARY DEARE...

Un marinar bun la suflet șl 
taciturn dorea un vapor. Mari
narul se numea Gary Cooper și 
fie că avea ghinion, fie din pri
cină că oamenii din jurul său 
erau răi, i s-a dat porecla „că
pitanul scufundă vase".

Părăsit de echipaj pe cargoul 
„Mary Deare" care ascundea un 
mister, căpitanul care dorea un 
vas a mai întilnit un marinar 
bun la suflet, pe nume Charles 
Heston. Și amîndoi, după mai 
multe peripeții cînd pe ocean, 
cînd în sala unui tribunal ma
ritim, cînd în adîncimile mării, 
vor lămuri misterul și-i vor pe- 
deosi pe criminali.

Filmul are destul de mult at
mosfera și convenția unui ro
man de Jules Verne, cu aven
turi și suspens ; e un film aspru 
și bărbătesc despre solidaritatea 
generoasă a celor buni opusă 
cirdășiei celor răi. Un film de 
sfirșit de eră clasică la Holly
wood, unul din acele filme al
cătuite după rețetă, în care pe 
parcursul unei proiecții asiști la 
o groază de peripeții și injusteți 

întotdeauna bineledar în care 
triumfă.

CIT DE _ 
SĂ SUPORTE PELICULA ?

Ca și hîrtia, pelicula cinema
tografică suportă orice. Chiar 
și mamuți ridicoli ca falsa su
perproducție intitulată „Alexan
dru Macedon", o peliculă abso
lut penibilă, în ciuda prezenței 
pe afiș a lui Richard Burton 
(e drept, în tinerețe ; și cine 
n-a păcătuit măcar o dată în ti
nerețe ?), a lui Frederic March 
feel despre care Jean Mitry 
spunea că este „foarte inegal, 
în funcție de roluri și parte
neri") și a Danicllei Darieux.

Prin părțile acestea ale conti
nentului, o astfel de însăilare 
naivăi plicticoasă și stUDidă nu 
se numește film : se numește 
șușanea.

MULT POATE

ATANASIE TOMA
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In cinstea congresului al xi-lea al partidului

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI
LA TENIS"

Campion mondial la inele 
DAN GRECU

Inaugurată în urmă cu cîteva săptămîni, populara competiție 
rezervată tinerilor iubitori ai sportului cu racheta, „Cupa 
Scînteii tineretului la tenis", se apropie de faza finală. In mai 
multe localități din țară au fost programate, simbătă și ieri, 
întrecerile decisive din penultima etapă, faza pe sectoare 
(București) și pe județe, la care a evoluat un număr 
mare de tineri și elevi, selecționați dintre miile de participant 
la concursurile de masă, pe asociații sportive. Vă prezentăm 
pe primii finaliști, campionii pe sectoare (București) și pe ju
dețe, care se vor întîlni ia ultimul act al competiției.

Și acum ciștigătorii etapei de 
la Tg. Mureș. Băieți : I Lazăr 
Dan ; II Marius Pastor ; III. 
Ioan Tohorlan. Fete : T lonița 
Ciubotan ; II > Sofia Kerekeș ; 
III Ana Stoica.

MIRCEA BORDA

BUCUREȘTI 
Turneul campionilor 

celor 8 sectoare
în Capitală, programul com- 

petițional din ultimele două săp- 
tămîni a cuprins o suită de 
concursuri atractive rezervate 
tinerilor și elevilor care îndră
gesc sportul cu racheta. Respec
tiv, este vorba de protagoniștii 
primei ediții a „Cupei «Scinteii 
tineretului» la tenis", com
petiție dedicată celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, ți 
care a reunit la start un număr 
mare de concurenți. Fără îndo
ială, această acțiune a venit să 
confirme faptul că tenisul poate 
deveni un sport de masă, cu- 
noscind, la ora actusiă, o largă 
popularitate în rindul tineretu
lui. Mulți dintre iubitorii aces
tui sport, în timpul liber, au 
participat cu entuziasm la ame
najarea terenurilor de joc, fiind 
stimulați și de premiile oferite 
de redacția ziarului „Scânteia ti
neretului" și de federația de 
specialitate (seturi de mingi, ra
chete, fileuri). Așa au apărut, 
în toate sectoarele din Capitală, 
zeci de terenuri cu bitum și 
zgură roșie, pe care numeroși 
elevi și tineri din întreprinderi 
și instituții au deprins tainele 
„sportului alb". Amintim de cele 
5 terenuri de tenis 
recent prin muncă ] 
complexul 
II, cele 4 
complexul 
la bazele 
Lacul Tei 
acestea au cunoscut o animație 
deosebită, găzduind interesante 
concursuri de tenis.

La Grupul școlar „23 Au
gust". primele întreceri ale „Cu
pei «Scinteii tineretului»" au a- 
tras peste 300 de elevi și eleve, 
care au încins dispute dîrze, a- 
vind ca obiectiv calificarea în 
etapa superioară a competiției. 
De asemenea, notăm larga par- 
ticinare a elevilor de la Grupul 
școlar I.O.R., de la liceele „Gh. 
Lazăr", „Spiru Haret". ,.Tudor 
Vladimirescu", sau Liceul de me
canică nr. 16.

La întrecerile preliminare pe 
cele opt sectoare au evoluat 
peste 3 000 de tineri, dintre care 
s-au remarcat : Elena Mocanu 
(„Spiru Haret"), Geta Obreja 
(Liceul nr. 43), Mihaela Bădu
lescu (Monetăria de stat), Geor
geta Vișinoiu (Liceul nr. 36), 
Adelina Vasilescu („Tudor Vla
dimirescu"), Ion Neagu (Liceul 
„Dimitrie Cantemir"), Ion Florin 
(Grupul școlar „23 August"),

Andrei Dănilă (Grupul școlar 
I.O.R.). Ion Borș (Monetăria de 
stat), Gabriel Săceanu („Gh. La
zăr), Nicolac Teodor (Liceul de 
chimie nr. 2) și Dumitru Stoi- 
covici (Liceul de mecanică nr. 
6). Cei amintiți și-au dat întîl- 
nire la întrecerile finale pe 
Capitală, care au Început sîm- 
bătă, într-o atmosferă sărbă
torească, la baza sportivă de la 
Străulești. Am urmărit confrun
tări animate, cu numeroase 
schimburi de mingi, cu multe 
„ghemuri" (jocuri) prelungite. 
Mare parte dintre concurenți, 
aflați la prima competiție ofi
cială, au suplinit lipsa expe
rienței și a unui bogat reper
toriu de elemente tehnice prin 
multă dirzenie și ambiție, lup- 
tînd cu ardoare pentru fiecare 
„ghem". în semifinalele etapei 
pe Capitală, care se vor desfă
șura la mijlocul acestei săptă- 
mîni, s-au calificat : Marina Po
pescu (Școala nr. 49), Geta O- 
breja (Liceul nr.
Zamfir (Liceul de 
Mihaela Bădulescu 
de stat), Rodrigo 
(Liceul „Dimitrie 
Cristian Fețeanu (Liceul nr. 22), 
Alex. Paul (Liceul de chimie nr. 
2) și Andrei 
școlar I.O.R.).

43), Monica 
arhitectură), 

(Mone tăria 
Dumitrescu 
Cantemir"),

Dănilă (Grupul

M. LERESCU

sportiv 
terenuri <
sportiv 
sportive 

etc. T

amenajate 
patriotică, la 

Pantelimon 
de joc de la 

„Titan", de 
j Străulești, 

în ultimele zile,

TG MUREȘ
Participare entuziastă, 

de masă

TIMIȘ
Timpul potrivnic învins 

de pasiunea 
concurenților

Simbătă, 54 de concurenți, „a- 
leși" in fazele de masă din a- 
proximativ 3 000 de participant, 
au învins vremea potrivnică, 
dovedind și prin aceasta că 
sportul alb se află la mare cinste 
pe aceste meleaguri.

Este adevărat că în sprijinul 
lor au venit și organizatorii, 
care le-au pus la îndemină cele 
mai bune terenuri. Păcat că 
foarte puțini spectatori au ți
nut să încurajeze pe cei care, 
oricum, la vîrsta lor sînt îndrep
tățiți să aspire la realizări de 
prestigiu. Dealtfel, se pare că 
de data aceasta antrenorii clu
burilor din oraș au fost mai 
sensibili la ocazia care li s-a 
oferit. Cu talentele cu care pînă 
la urmă, în mod logic, și-au dis
putat ocuparea locurilor ".....
tașe s-a stat de vorbă, preco- 
nizîndu-se eventualele legiti
mări. Ne-a nedumerit însă to
tala absentă a activiștilor Con
siliului județean pentru edu
cație fizică și sport.

Revenind la competiția pro- 
priu-zisă, să notăjn formidabila 
dirzenie din finală, valoric ilus
trată printre altele și de timpul 
necesar desemnării învingătoru
lui la băieți, aproape fiecare 
„ghem" necesitind prelungiri. 
Pentru finala pe țară și-au cîș- 
tigat dreptul de participare la 
băieți : Ștefan Clonda, an II — 
Liceul industrial de construcții 
civile nr. 2 ; la fete : Florica 
Ploscaru, an III — Liceul eco
nomic Timișoara.

ION DANCEA

frun-

legiti-

Cele 6 terenuri de tenis de 
cîmp ale Clubului sportiv „Mu
reșul" din Tg. Mureș au găz
duit ieri întrecerile ocazionate 
de etapa județeană a „Cupei 
Scînteii tineretului la tenis".

Au participat 30 de băieți și 
15 fete. Ciștigătorii etapei oră
șenești, municipale și pe centre 
de comună au antrenat în jude
țul Mureș la etapa de masă 
peste 4 500 uteciști din școli, în
treprinderi și instituții ~ 
Scînteii tineretului 
a fost o inițiativă 
tivă și eficientă» — relata Mir
cea Misiei, elev la Liceul din 
Singiorgiul de Pădure, unul 
dintre participanții la etapa 
județeană. „In ciuda faptului că 
se desfășoară într-o perioadă 
cînd sîntem antrenați nu numai 
la învățătură, ci și la unele 
lucrări agricole, pasiunea elevi
lor pentru acest sport este des
tul de mare ca să creeze difi
cultăți organizatorilor 
gramarea terenurilor".

DEVA
Largă popularitate 

a sportului alb in mediul 
rural

La etapa județeană a „Cupei 
Scînteii tineretului la tenis".

desfășurată simbătă și duminică 
pe cele 5 terenuri de la stadio
nul „Cetate" din Deva au par
ticipat 27 de concurenți selec
tați dintr-un număr de cîteva 
mii.

Pentru titlul de campion ju
dețean s-au întrecut mulți ti
neri de la sate, fapt deloc în- 
tîmplător dacă avem în vedere 
popularitatea largă pe care spor
tul alb a cîștigat-o în ultima 
vreme atit la orașe, cit și în 
mediul rural.

în comuna Baia de Criș, un
de cu cîțiva ani in urmă nici 
nu se vorbea măcar despre te
nis, a fost amenajat prin mun
că patriotică un frumos teren 
bitumizat și cumpărate 20 de 
rachete. Urmarea ? La etapa pe 
clase și școli a competiției au 
participat zeci de elevi, dintre 
care unul, Marian Taipaș, in 
virstă de 14 ani, a ajuns la faza 
județeană pentru semifinale, 
dovedindu-se un talent auten
tic. Comuna Geoagiu, care dis
pune de 3 terenuri de tenis, a 
avut un reprezentant în finala 
competiției, ca și comuna Ilia, 
unde peste 50 de elevi joacă in 
mod curent tenis.

Revenind la desfășurarea pro- 
priu-zisă a etapei județene, tre
buie să evidențiem dirzenia și 
ardoarea cu care competitorii 
și-au disputat șansele, echili
brul și spectaculozitatea unor 
partide cum au fost cele dintre 
Doina Pitic (Liceul Ilia) și Flo- 
rica Filip (Liceul industrial Că- 
lan), Georgeta Boamfă (Liceul 
Decebal — Deva) și Gabriela 
Deliu (Liceul nr. 2 Hunedoara), 
contind pentru semifinale și cea 
dintre Remus Ardelean (Liceul 
Ilia) și Mărgărit Florea (Liceul 
Avram Iancu, Brad) din turul 
al II-lea.

Dar iată numele primilor trei 
clasați la etapa județeană a cu
pei :

Băieți : I : Alexandru Roșu 
(Liceul industrial de construcții 
Deva), II : Alexandru Frică 
(comuna Geoagiu), III : Remus 
Ardelean (Liceul Ilia). Fete : 
I : Georgeta Boamfă (Liceul De
cebal — Deva), II : Doina Pitic 
(Liceul Ilia), III : Florica Filip 
(Liceul industrial Călan).

Ciștigătorilor le-au fost în- 
minate din partea comitetului 
județean al U.T.C. 
materiale sportive și 
cupe de cristal, cu 
-«Cupa „Scînteii tineretului' 
tenis».
ALEXANDRU BALGRADEAN

Duminică, în ulti
ma zi a campiona
telor mondiale de 
gimnastică de la 
Varna, au fost de
semnați noii cam
pioni ai lumii la a- 
parate. Un strălucit 
succes a obținut re
prezentantul țării 
noastre Dan Grecu, 
care a cucerit tuiul 
de campion mondial 
la „inele" cu 19,525 
puncte, la egalitate 
cu reputatul gim
nast sovietic N. 
Andrianov. Dan Gre
cu a impresionat 
pe cei aproape 3 090 
de spectatori, dato-

rită stilului său. Gim
nastul român și-a 
prezentat exercițiul 
în mare forță, cu 
multe elemente de 
dificultate și elegan
ță. Ca urmare a a- 
cestui succes, gim
nastica din România 
obține prima me
dalie de aur la un 
campionat mondial. 
Dan Grecu, autorul 
acestei performan
țe de prestigiu, este 
in virstă de 24 ani 
și face parte din 
clubul Dinamo Bucu
rești. fiind antrenat 
de M. Bădulescu. In 
cursul carierei sale,

el a cucerit de mal 
multe ori 
campion 
In anul 
Moscova, 
titlul de 
iiondial 
Ia „inele", i 
același an, 
Ha de argint 
le) la campionatele 
europene de la Gre
noble.

In competiția femi
nină, Alina Goreac a 
ocupat locul 4. la să
rituri, cu 19,025 punc
te și locul 5 la bîrnă 
cu 18,900 puncte.

titlul de 
balcanic. 

1973, la 
a eîștigat 

campion 
universitar 

iar in 
meda- 

(lne-

gala finala a campionatului național de box

Ieri au fost desemnați cam
pionii țării la box pe anul 1974. 
Gala finală a strălucit doar prin 
meciul Calistrat Cuțov—Paul 
Dobrescu. Acest meci ne-a adus 
aminte de disputele splendide 
din finalele campionatelor țării 
de acum cițiva ani, cînd, la ma
joritatea categoriilor, dispu
neam de cel puțin 4 boxeri de 
valori apropiate, capabili să ri
dice mult ștacheta nivelului teh
nic al competiției. Frumos a 
boxat, duminică, și Gheorghe 
Ciochină, învingător pe merit în 
partida cu Gabriel Pometcu. 
O mențiune pentru tînărul an
trenor constănțean, Adrian Teo- 
dorescu, care a avut patru elevi 
în finală și a cucerit, pentru 
orașul de pe malul mării, două 
titluri de campioni. Este, de ce 
să nu recunoaștem, foarte puțin 
pentru campionatul unui sport 
cu tradiții și iubit de public. 
Acum cîțiva ani, în acest colț 
de pagină, ne exprimam păre
rea că boxul românesc trece 
printr-o criză, în ciuda rezul
tatelor bune obținute în compe
tițiile internaționale de amploa
re. Pledam, atunci, pentru o 
mai mare grijă față de evoluția 
elementelor de perspectivă și,

mai ales, pentru crearea unor 
competiții de masă care să ajute 
la depistarea tinerilor apți să 
practice acest sport al bărbăției 
și curajului. Finalele recent în
cheiate au confirmat penuria de 
elemente tinere, au relevat me
diocritatea în care se zbate 
boxul. In absența „boxerilor 
crescuți și antrenați în serele 
de la Snagov" — s-a putut ve
dea clar că, în viitor, nu prea 
avem pe ce să contăm. Sigur, 
frații Cuțov, Năstac, Dobrescu 
sau Pometcu vor putea să mai 
aducă cîteva medalii țării. Și, 
iată, sintem convinși că o vor 
face !

Dar, după ei, după retragerea 
lor CINE LE VA LUA LOCUL 7

Este aceasta marea întrebare 
pe care ne-o repune finala de 
duminică. Să sperăm că, în cea
sul al doisprezecelea, cel puțin, 
federația de specialitate va în
cerca o redresare a situației, 
ceea ce ar presupune, după pă
rerea noastră, întocmirea unui 
plan de măsuri (care să nu ră
mînă pe hîrtie !), avînd ca țel fi
nal o reîmprospătare a forțelor 
sportului cu mănuși.

TEODOR POGOCEANU

CAMPIONII PE ANUL 1974

«„Cupa 
la tenis" 

opera-

în pro-

meridian
CAMPIONATELE 

MONDIALE DE VOLEI
Meciurile disputate în penul

tima zi a Campionatelor mon
diale de volei din Mexic s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : masculin (la Ciudad de 
Mexico) : Japonia-Cehoslovacia 
3—1 (15—11, 10—15, 15—11,
17—15) ; Polonia—România 3—0 
(15—4, 15—10, 15—9) : U.R.S.S — 
R. D. Germană 3—0 (17—15,
15—2, 18—16) ; feminin (la Gua
dalajara) : U.R.S.S.—România 
3—0 (15—10, 15—8, 15—9) ; Ja
ponia—Ungaria 3—0 (15—8, 15— 
5, 15—6), Coreea de Sud-R. D. 
Germană 3—1 (15—13, 15—7,
11—15, 15—9).

în turneul final masculin 
conduce neînvinsă echipa Po
loniei. cu 8 puncte, urmată de 
U.R.S.S. și Japonia 7 puncte,

și R. D.
România
pe primele locuri

Germană
4 puncte.

Cehoslovacia
— 5 puncte, 
La feminin,
se află U.R.S.S. și Japonia cu 
8 puncte, urmate
Sud — 6 puncte, 
R. D. Germană — 
garia — 4 puncte.

de Coreea de 
România și 

5 puncte, Un-

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI LA POLO

In ziua a doua a turneului 
internațional de polo pe apă 
din cadrul grupei de la Stock
holm a „Cupei campionilor euro
peni". echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 14—1 
(5—0. 3—0, 2—0, 4—1), pe Oslf
Odense (Danemarca). Pro Recco 
(Italia) a ciștigat cu 6—3 (1—0, 
1—2, 1—0, 3—1) jocul cu echipa 
suedeză S.K.K. Spaarvaegen.

premii in 
frumoase 
inscripția 

' ‘ 1“ la

ACTUALITATEA P
rugbi: România-Franța 13-3

(echipe de tineret)
O nouă victorie la rugbi, de 

data aceasta a „cadeților" ro
mâni, împotriva colegilor lor 
francezi, a fost obținută ieri, 
pe stadionul din „Parcul copi
lului" din Capitală ; ROMANIA 
—FRANȚA 13—3.

Dovedind o putere de luptă 
remarcabilă, pe o vreme plo
ioasă și un teren desfundat, e- 
chipa României a desfășurat un 
joc bun, deschis, jucătorii ori- 
entîndu-se tactic mai bine ; în
tr-un cuvînt, o victorie mun
cită și meritată. Tinerii jucători 
francezi, deficitari mai ales pe 
înaintare, au prestat un joc dur, 
acțiunile lor periclitînd rareori 
buturile noastre.

Fazele cele mai spectaculoase 
ale partidei s-au desfășurat în 
repriza secundă, cînd, dezlăn
țuită, echipa de tineret a țării 
noastre a luptat cu dirzenie 
pentru obținerea victoriei. A- 
vantajul grămezilor, al mingilor 
ciștigate la tușe, al modului în 
care înaintarea s-a bătut centru 
fiecare balon — ea a dus de 
fapt greul partidei — ne-a do
vedit că actuala formație de ti-

neret a României se află pe un 
drum bun, avînd reale perspec
tive de progres, cei doi antre
nori, Ion Țuțuianu și V. Iri- 
mescu, imprimînd echipei o con
cepție modernă de joc și o pre
gătire fizică corespunzătoare.

Punctele echipei noastre au 
fost realizate de : Simion (min. 
25, 43, 79) din lovituri de pe
deapsă și de Benedect 
încercare, iar pentru 
Cițauvet (min. 33), din 
de pedeapsă.

Cele două echipe au 
următoarele formații : 
NIA. Simion, Aldea, Benedect, 
Enache, Ianusievici, D. Alexan
dru, Paraschiv, E. Stoica, M. Io- 
nescti. Murariu, Boroi, Mușat, 
Țuriea. Munteanu. Cioaree.
FRANȚA. Pestiel, Harize, Bii- 
lac, Sangaiy, Guidi, Chauvet,
Roumieu, Rives, Meunier, Lous- 
taudine, Palmie, Derrien, Gar
cia, Arganfese, Dales.

Partida a fost condusă de ar
bitrul român AI. Lemneanu, a- 
jutat de D. Grigorescu și R. 
Garcia.

GABRIEL FLOREA

(min. 63) 
francezi 
lovitură

aliniat
ROMA-

ETAPA A X-A
F. C. CONSTANȚA — DINAMO 1—1 (0—0). Cei aproape 20 000 

de spectatori au urmărit o partidă viu disputată, încheiată cu 
un rezultat echitabil, de egalitate. Autorii golurilor : Ivănescu 
(min. 70) și Dudu Georgescu (min. 77). La tineret-speranțe au 
ciștigat oaspeții cu 2—1. Așadar, Dinamo continuă să conducă 
și în campionatul juventiștilor. JIUt, PETROȘANI — F.C.M. 
REȘIȚA 3—1 (3—0). Deși s-a disputat pe un timp rece și tere
nul a fost acoperit de un strat de zăpadă, meciul a avut un ritm 
alert. Au înscris : Roznai, de două ori (min. 2 și min. 17), Mul- 
țescu (min. 28). respectiv Florea (min. 77). La tineret-speranțe, 
au ciștigat gazdele cu 1—0. UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
STEAUA 2—1 (0—1) Fotbaliștii militari au condus pînă în min. 
65, prin golul marcat de Iordănescu (min. 8). Oblemenco a adus 
egalarea, transformind un penalty, iar Crișan a semnat golul 
victoriei, in min 75. La tineret-speranțe, craiovenii au ciștigat 
cu scorul de 3—0, ocupind locui secund in clasament. SPORTUL 
STUDENȚESC — U.T.A. 1—2 (0—1). Pentru arădeni a inscris 
Broșovschi, în min. 3 și min. 65, din lovitură de Ia 11 m„ iar 
Chihaia a redus din handicap în min. 83. POLITEHNICA TI
MIȘOARA — F.C. ARGEȘ 1—0 (0—0). Dașcu a marcat în min. 
49. CHIMIA RAMNICU VÎLCEA — F. C. GALAȚI 2—0 (0—0). 
Formația din Rimnicu Vilcea obține prima victorie de la pro
movarea în divizia A. Cele două goluri au fost înscrise de fos
tul internațional Tătaru (în min. 70 și min. 75). „U“ CLUJ-NA
POCA — A.S.A. TÎRGU MUREȘ 1—0 (0—0). Batacliu a semnat 
unicul gol în min. 90. La tineret-speranțe oaspeții au ciștigat 
cu 1—0. POLITEHNICA IAȘI — STEAGUL ROȘU 2—0 (1—0). 
Incze a deschis scorul în min. 36, iar Grosaru l-a majorat în 
min. 67. OLIMPIA SATU MARE --------------------- "--------
(0—0). A inscris Borota (min. 
egal, 1—1.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—0
74). La tineret-speranțe, rezultat

CLASAMENT
Dinamo 10 8 11 20— 6 17
FCM Reșița 10 6 13 14—10 13
ASA Tg. Mureș 10 6 13 16—15 13
UTA 10 5 2 3 11— 9 12
Jiul 10 4 3 3 16— 9 11
Poli. Timișoara 10 5 14 9— 7 11
Olimpia S. M. 10 5 14 11— 9 11
FC Argeș 10 5 0 5 16—10 10
Univ. Craiova 10 4 2 4 15—13 10
Steaua 10 4 2 4 14—12 10
„U“ Cluj-Napoca 10 3 4 3 8—12 10
Steagul roșu 10 4 15 15—11 9
F C Constanța 10 3 3 4 11—13 9
CFR Clui-Napoca 10 3 3 4 8—11 9
Poli. Iași 10 4 0 6 12—15 8
Sp. Studențesc 10 3 2 5 10—16 8
Chimia Rm. VI. 10 1 4 5 4—18 6
F C Galați 10 118 3—17 3

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

ETAPA VIITOARE
(3 noiembrie)

LIPSURILE DINACTIVITATEA 
CUIIURAT-EDUCATIVA

(Urmare din pag. I)

școli și întreprinderi in scopul 
intensificării activității educa
tive.

— Este foarte bine că presa a 
luat atitudine împotriva situa
ției existente Ia Mizil, aceasta 
ne va fi de un real folos în re
zolvarea ei, remarca Matei' Va- 
sile, secretar cu propaganda la 
Comitetul județean Prahova al 
U.T.C.

Era contestată veridicitatea ce
lor relatate și de aceea am ce
rut și părerea unor locuitori ai 
Mizilului, care, trăind acolo, 
cunoșteau cel mai bine realita
tea.

— Ziarul a creat prin acest ar
ticol un veritabil proces public 
împotriva huliganilor din orașul 
nostru — ne-au spus elevele 
Ecaterina Schițeanu și Georgeta 
Voinea de la Liceul agricol. O 
parte din activitățile culturale nu 
se pot desfășura în bune condi
ții. Casa de cultură, cluburi
le, cinematograful devin locuri 
de duel al expresiilor obscene. 
Lucru ciudat, pină la publicarea 
articolului nimeni nu a făcut 
caz, ne referim la organizația 
U.T.C.

— Nu am nimic de reproșat 
ziarului, mărturisește loan Ră- 
dulescu (tatăl unui elev citat 
în articolul nostru), fără inter
venția sa poate că nici astăzi 
nu aș fi știut ce comportări are 
fiul meu in afara familiei și a 
școlii. Organizația U.T.C., care 
cunoștea abaterile sale, nu tre
buia să aștepte apariția artico
lului pentru a dezbate și sanc
ționa atitudinea sa. Era bine să

fie criticat și sancționat de 
mult, cind a săvirșit abaterea.

Spre surprinderea noastră, 
însă, tocmai organizația U.T.C. 
din orașul Mizil, pe care ziarul 
a dorit s-o ajute să-și înlăture 
lipsurile din activitatea sa, a 
fost nemulțumită, a contestat 
chiar veridicitatea situației rela
tate.

— Mi-au dat telefon toți 
secretarii U.T.C., ne-a spus to
varășul Mihai Marcu, secretarul 
comitetului orășenesc U.T.C. 
Toți sînt supărați din cauza ar
ticolului. Și eu. Nu aceasta este 
realitatea.

De fapt, o bună parte dintre 
informații ne-au fost furnizate 
de însuși secretarul comitetului 
orășenesc U.T.C., pe cînd era 
convins că discuția noastră nu 
va ieși din cadrul „confidențial", 
că ne încredințează niște 
„adevăruri care să rămînă în
tre noi“. Cînd acestea au deve
nit, în mod firesc, publice, ca 
probleme ale tineretului din 
Mizil, ca greutăți cu care se 
confruntă organizația U.T.C., 
tovarășul Marcu și-a contestat 
propriile afirmații, cerînd zia
rului o „erată" și o colorare în 
roz a faptelor relatate. Ciudată 
optică !

La Mizil, situația era aceeași, 
nu se modificase cu nimic cea 
relatată de noi, și o spunem cu 
toată răspunderea.

Nu se poate trece cu vederea 
faptul că, în ultima vreme, în 
oraș s-au petrecut cazuri grave 
de indisciplină, abateri repetate 
de la normele moralei comunis
te, faptul că organizația U.T.C. 
la acest capitol — educația tine

retului — are încă lipsuri serioa
se în activitatea sa. Prea mulți 
tineri din Mizil au schimbat 
cartea de muncă pe cartoteca 
din cazierul miliției !

Aici, de la începutul anului 
s-au petrecut următoarele in
fracțiuni : 7 delapidări, 2 ne
glijențe in serviciu, 4 abuzuri, 
19 furturi în dauna avutului ob
ștesc, 1 vătămare gravă, soldată 
cu 60 de zile de spitalizare și 
tot atîtea zile lipsă din produc
ție, 30 furturi din avutul oame
nilor, 2 violuri, 17 infracțiuni 
diverse. S-au mai dresat 443 
procese verbale de contravenție, 
și 400 de amenzi pe loc, conform 
decretului 153. Și anul incă nu 
s-a încheiat ! In ziua cind la 
chioșcuri se difuza ziarul, pur- 
tind pe prima sa pagină artico
lul citat, la Mizil, tînărul Gheor- 
ghe Marghidan împreună cu al
ții a acostat și lovit un trecă
tor, tînărul Ilie Trandafir a 
provocat un scandal la restau
rantul „Tohani", unde a lovit un 
consumator. Din 97 de contra- 
venienți sancționați în ultimul 
timp, în baza decretului 153, 93 
se aflau în urma unor con
sumuri excesive de alcool. Cele 
34 de cîrciumi funcționează în 
regim de virf. „Nu sînt săli ca 
să cuprindă întreaga masă de 
tineri" — ne spunea Alexandru 
Bogdan, președintele Comitetu
lui culturii și educației socialis
te din Mizil. Dar instituțiile 
culturale sint în aceeași stare 
consemnată de noi. Inactive. 
Pare că, în urma apariției arti
colului, s-au luat unele măsuri : 
din casa de cultură s-au scos 
statuile (asta s-a Înțeles din

• Categoria 48 kg : TUREI ALEXANDRU, b. p. — Ganea 
Petre ; o Categoria 51 kg : IBRAHIM FAREDIN, b.p. — Robu 
Niță ; • Categoria 54 kg : TONE MIRCEA, b.p. — Kiss Vasile ; 
e Categoria 57 kg : CIOCHINA GHEORGHE. b.p — Pometcu 
Gabriel ; o Categoria 60 kg : ȘTEFANOVICI CONSTANTIN, 
b.p. — Ion Vladimir ; o Categoria 67 kg : ZILBERMAN VIC
TOR, b.K.O. I — Cimpoieșu Damian ; « Categoria 71 kg : 
MOCANU ION b.p. — Tirboi Alexandru ; • Categoria 75 kg : 
GYORFI ION, b.p. — Banu Mișu : e Categoria 81 kg : SIMON 
MIRCEA, b.p. — Constaptinescu Marin ; • Categoria + 81 kg : 
DASCALU ILIE, b.p. — Alexe Ion ; • în meci vedetă, la cate
goria 63,5 kg : CUȚOV CALISTRAT, b.p. — Dobrescu Paul.

U.T.A. — F.C. Argeș, Steagul 
roșu Brașov — Universitatea 
Craiova, Chimia' Rimnicu Vîl- 
cea — Olimpia Satu Mare, 
A.S.A. Tîrgu Mureș — Sportul 
studențesc, Dinamo — Jiul Pe
troșani, F.C.M. Reșița — ,,U“ 
Cluj-Napoca, Steaua — F.C. 
Constanța, F.C. Galați — Poli
tehnica Timișoara și C.F.R. 
Cluj-Napoca — Politehnica Iași.

SERIA I. Metalul Plopeni — 
Foresta Fălticeni 2—1, Construc
torul Galați — Unirea Focșani 
1—1, Celuloza Călărași — C.F.R. 
Pașcani 2—0, F.C. Petrolul — 
Chimia Brăila 2—0, Sport Club 
Tulcea ~ ‘ - -
1-1.
Buzău 
C.S.M.
cău — ____ _____ ____ w
1—0, Relonul Săvinești — Oțelul 
Galați 1—0.

După această etapă, a 11-a, 
Progresul Brăila conduce cu 16 
puncte, urmată de Metalul Plo
peni cu 14 puncte.

— Sport Club Bacău 
C.S.U. Galați — Gloria 
1—0, Progresul Brăila — 
Suceava 4—1, Știința Ba- 
Ceahlăul Piatra Neamț

A 6-a ediție 
a Campionatului 

universitar de handbal 
• Tragerea la sorți a gru

pelor preliminarii
Duminică, a avut loc în 

Capitală, tragerea Ia sorți 
pentru alcătuirea grupelor 
preliminarii ale celei de-a 
6-a ediții a campionatului 
mondial universitar de 
handbal (masculin), care va 
avea loc în țara noastră 
anul viitor, între 4 și 12 ia
nuarie. Iată componența 
grupelor : A : Cluj : R. F. 
Germania, Cehoslovacia, 
Danemarca ; B : Galați : 
U.R.S.S., Spania, Italia ; C : 
Iași : România, Polonia, 
Franța, Japonia ; D : Timi
șoara : Iugoslavia. Suedia, 
Bulgaria. Meciurile grupe
lor semifinale sînt progra
mate la București, Pitești 
și Ploiești.

handbal: Finiș pasionant
Steaua și Universitatea Timișoara compioane 

de toamnă
Sezonul de handbal în aer li

ber a avut un finiș pasionant, 
în ultima etapă a turului divi
ziei A s-au întilnit principalele 
candidate la tricourile de cam
pioane, formațiile Steaua și 
Dinamo, în care evoluau majo
ritatea componenților lotului 
republican. Firește, acest derbi 
a atras un număr mare de spec
tatori, avînd prilejul să urmă
rească o partidă viu disputată, 
cu acțiuni de atac purtate în 
viteză, dar și cu numeroase gre
șeli de ordin tehnic și tactic. Mai 
ales dinamoviștii s-au arătat 
extrem de nervoși, s-au preci
pitat în fazele de finalizare, ra- 
tînd mai multe situații favora
bile. Astfel, au dat posibilitate 
campionilor să domine jocul și 
să termine învingători cu 14—12 

învingători s-au 
Voina, 
goluri,

(cîte 2

(8—7). De la 
remarcat Gațu, 
înscris cite 3 
niță și Kicsid 
iar de la dinamoviști au 
cîte 5 goluri Licu și

care au
Drăgă- 
goluri), 
realizat 
Cosma.

Steaua ocupă primul loc, cu 22 
de puncte, fără nici o înfringe- 
re, urmată de Dinamo și Minaur 
Baia Mare, cu 18 puncte.

în Capitală s-a disputat și 
derbiul campionatului feminin, 
dintre primele două clasate, 
Universitatea București (locul 2) 
și Universitatea Timișoara (lo
cul 1). Timpul ploios și rece a 
influențat buna desfășurare a 
partidei. După ce au fost con
duse cu 4—1, la reluare timișo- 
rencele au refăcut handicapul, 
și, în final, tabela de marcaj a 
indicat un rezultat egal, 4—4. 
în deschidere, I.E.F.S. a întîl- 
nit Voința Odorhei, care a dat 
o replică dîrză campioanelor. 
Victoria a revenit formației din 
Odorhei, cu 4—3 ! Universitatea 
Timișoara devine campioană de 
toamnă, conducînd în clasament 
cu 18 puncte, urmată de Uni
versitatea București cu 16 punc
te și I.E.F.S. cu 15 puncte.

SERIA A II-A. Dinamo Sla
tina — Oltul Sf. Gheorghe 
3—0, Flacăra Moreni — Progre
sul București 1—1, Automatica 
Alexandria — C.S.U. Brașov 
2—0, Ș.N. Oltenița — Gaz me
tan Mediaș 1—2, Metalul Bucu
rești — Metalul Drobeta Tr. Se
verin 2—1, Metrom Brașov — 
Electroputere Craiova 1—0, Au
tobuzul București — C.S. Tirgo- 
viște 0—0, Tractorul Brașov — 
Rapid 2—4, Voința București — 
Metalul Mija 3—1.

Rapid conduce în clasament 
cu 21 puncte, urmată de Meta
lul București cu 17 puncte și 
Dinamo Slatina cu 16 puncte.

SERIA A III-A. Victoria Că
lan — C.F.R. Timișoara 2—0, 
Metalul Aiud — Șoimii Sibiu 
0—3, Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Anina 2—0, Metalurgis
tul Cugir — Mureșul Deva 1—1, 
Minerul Baia Sprie — Corvinul 
Hunedoara 2—1, Rapid Arad — 
Ind. sirmei Cimpia Turzii 1—0 
Arieșul Turda — Vulturii Lugoj 
2—0, Victoria Cărei — F.C, Bi
hor 0—1, U.M. Timișoara —Mi
nerul Baia Mare 1—1.

Minerul Baia Mare conduce 
în clasament cu 15 puncte, ur
mată de Șoimii Sibiu și F.C. Bi
hor, cu același număr de puncte.

o După desfășurarea a 15 e- 
tape în campionatul de fotbal 
al Angliei, pe primul loc se 
află Liverpool cu 21 puncte, ur
mată de Manchester City 
puncte și Middlesborough 
puncte. Cîteva rezultate 
importante înregistrate în 
a 15-a : Arsenal — West
United 3—0 ; Burnley — Ever
ton 1—1 ; Chelsea — Stoke 3— 
3 ; Middlesborough — Derby 
County 3—2 ; Ipswich — Man
chester City 1—1 ; Liverpool — 
Leeds 1—0.

— 20
— 18

mai 
etapa 
Ham

M. L.

Așa arată un club într-un oraș în care, după cum precizează 
activiștii culturali, „nu sînt săli ca să cuprindă întreaga masă de 
tineri". Imaginea a fost luată prin geam, deoarece conducerea 
Cooperației meșteșugărești, care patronează instituția culturală, 

nu a permis accesul presei în interiorul clubului.

„Ecouri" la articolul nostru : inactivitățile culturale s-au camuflat' 
(perdele la geam !). Se vor împăca uteciștii din Mizil cu iner
ția, cu această adevărată „politică a struțului" ? Credem că NU.

„S-au scris numai lucruri rele 
în ziar, de aceea m-am su
părat, ne-a declarat tovarășul 
Mihai Marcu, secretar al co
mitetului orășenesc U.T.C., 
trebuia să scrieți că am făcut 
și o excursie Ia Doftana 1“

articol ?), iar clubul cooperației 
meșteșugărești și-a ascuns sub 
perdele deșeurile și inventarul 
dat la casare !

Totuși activiștii culturali rămin 
convinși, in continuare, că des
fășoară o muncă eficientă, ar- 
gumentînd-o prin existența echi
pelor de amatori, prin dipio-. 
mele și medaliile obținute in 
concursuri, de-a lungul anilor. 
„Nu sînt toate acestea dovezi 
de activitate educativă ?“ ne 
întreba retoric directorul casei 
de cultură. Nu tocmai, acum, în 
această situație ! Pentru a se 
evita scandalurile ce se petre
ceau regulat la manifestările 
sporadice, casa de cultură, or
ganizația U.T.C. au inventat 
„sistemul invitațiilor preferen
țiale". permițînd doar accesul... 
celor cuminți. Unde sînt, astfel, 
îndemnați să meargă ceilalți 
tineri ai orașului ? Cele 34 de 
cîrciumi îi primesc cu ușile 
deschise !

în spatele situației existente 
la Mizil redescoperim aceeași in
tenție de acceptare a unor stări 
devenite obișnuință. Cu 2 ani in 
urmă, chiar intr-o instituție de 
cultură s-a petrecut o crimă care 
ar fi trebuit, în mod normal, să 
declanșeze intervenții energice 
din partea organizației U.T.C., 
a tuturor factorilor educaționali. 
Acest lucru nu s-a întîmplat. 
Atitudinile huliganice se țin 
lanț, peisajul moral al străzii 
lasă mult de dorit, dar pentru 
unii tovarăși de aici acesta 
pare a nu constitui totuși un 
motiv destul de temeinic pentru 
a determina, în sfîrșit, adopta
rea unor măsuri energice.

Am reîntîlnit aceeași mentali
tate, devenită cronică, de „a 
ceda" altui for rezolvarea pro
priilor probleme. Marcel Po
pescu, directorul Scolii generale 
nr. 2, într-o adresă, se plinge 
organului de miliție de apucă

turile proaste ale propriilor săi 
elevi. Directorul liceului teore
tic, Constantin Drăjneanu, ape
lează la același for pentru 
aranjarea ținutei elevilor sera- 
liști. Iar organizația U.T.C. și-a 
făcut un obicei din „cedarea" 
către organele de miliție a edu
cării în producție a foștilor de- 
lincvenți.

Nu dispune oare orașul Mizil 
de suficiente forțe ca să schim
be aceste practici ? Noi șîntem 
convinși că da. însuși raportul 
Conferinței orășenești de partid 
Mizil, dezbătind pe larg sarci
nile de perspectivă ale locali
tății, sublinia problema cadrelor 
tinere cărora le vor fi încredin
țate noile obiective economice 
— o întreprindere textilă, o în
treprindere producătoare de 
utilaje ș.a. Mizilul trebuie să-și 
schimbe fața prin tinerii săi. în 
acest sens, organizația U.T.C. 
are încă multe de înfăptuit. 
Prin acțiuni educative perma

nente, desfășurate în colaborare 
cu toți factorii răspunzători ai 
orașului, organizația U.T.C. tre
buie să lupte pentru a forma 
tineri capabili, disciplinați, cu 
spirit de răspundere, adică 
forța de muncă de care orașul 
va avea nevoie.

Tocmai aceste lucruri au fost 
arătate în prima intervenție a 
ziarului. Ceea ce ne-a mirat 
insă, ceea ce ne-a stîrnit sur
priza, a fost faptul că școala, 
organizația U.T.C., instituțiile 
de cultură ar fi rămas liniștite 
dacă problema s-ar fi redus la 
„gașca lui Gogoașe", dacă ea 
ar fi fost prezentată „in vid", 
în momentul în care ea a fost 
prinsă in contextul realității, 
implicind și factorii educațio
nali, organele locale s-au supă
rat pe ziar ! în primul articol 
reproșam organizației U.T.C. ■ 
lipsa sa de opinie, de combati
vitate în fața unor astfel de 
cazuri grave. Acest lucru ni s-a

conturat și mai clar în a doua 
deplasare.

Ne aflam la Mizil nu ca să 
adunăm „confidențe", nici ca să 
încurcăm lucrurile sau să pro
ducem supărări. Căutam, de 
fapt, un dialog activ cu tinerii, 
cu organizația U.T.C. prin care 
să se clarifice mai bine, mai 
operativ, ceea ce trebuie făcut. 
In loc să-și cheltuiască energia, 
incercînd să descopere vini ima
ginare unei documentări carb 
numea de fapt lucruri unanim 
cunoscute și recunoscute pentru 
Mizil, camuflînd nedibaci o 
realitate evidentă, comitetul 
orășenesc U.T.C. ar fi trebuit 
să-și folosească timpul găsind 
cauzele adevărate ale acelor 
stări, soluțiile care să dea efi
cientă muncii educative, să al
cătuiască un plan de măsuri 
concrete, trecînd la îndeplinirea 
lor, pe baza unor colaborări 
active cu toate celelalte orga
nisme. i
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Situația din Cipru în dezbaterea 
Adunării Generale a O.N.U.

Adunarea Generală a 
O.N.U. va începe luni 
dezbaterile asupra pro
blemei cipriote, a mij
loacelor și căilor de so
luționare 
tică a 
insulă.

pe cale poli- 
situației din

arată agenții-în acest sens, 
le Reuter și France Presse, a 
fost ălcătuit un document de 
lucru — un proiect de rezolu
ție, pe marginea căruia ur
mează să se desfășoare dez
baterile, elaborat de un Comi
tet de coordonare desemnat de 
țărilb nealiniate, pentru exa
minarea problemei cipriote. In 
esență, documentul cere tutu
ror statelor să respecte în mod 
necondiționat suveranitatea, 
independența, integritatea te
ritorială și politica de nealini
ere â Republicii Cipru și să se 
abțină de la orice acte și in
tervenții directe împotriva ei. 
Se preconizează, de asemenea,

retragerea urgentă din insulă 
a tuturor armelor, forțelor ar
mate și personalului militar 
străin, încetarea oricărei in
tervenții din afară în proble
mele interne ale Ciprului, pre
cum și adoptarea unor măsuri 
imediate pentru reîntoarcerea 
neîntîrziată a tuturor refugia- 
ților la căminele lor. Se men
ționează, în același timp, că 
stabilirea sistemului constitu
țional al Ciprului este, în mod 
exclusiv, de competența co
munităților greacă și turcă din 
insulă.

Documentul se pronunță 
pentru inițierea de contacte și 
negocieri între reprezentanții 
celor două comunități, care să 
se desfășoare sub egida O.N.U., 
cu respectarea dreptului fun
damental al Ciprului la inde
pendență, suveranitate și inte
gritate teritorială.

Campania electorală 
din Grecia

Primul ministru al Greciei, 
Constantin Caramanlis, pre
ședintele partidului „Noua 
democrație", a pronunțat 
duminică, la Salonic, primul 
său discurs din cadrul cam
paniei electorale pentru scru
tinul general de la 17 noiem
brie. în aceeași zi, Andreas 
Papandreu, șef al partidului 
„Mișcarea socialistă panele- 
nă“, și Gheorghios Mavros, 
președinte al „Uniunii de 
centru — noile forțe poli
tice", s-au adresat alegători
lor la Heraklion (in insula 
Creta) și, respectiv, Jannin 
(in Epir).

. Primul ministru a apreciat 
că viitorul guvern al Greciei 
trebuie să vizeze în activita
tea sa atingerea următoare
lor obiective esențiale : reor
ganizarea aparatului de stat, 
..dezintegrat după o dictatu
ră de șapte ani", reinstaura- 
rea democrației, asanarea e- 
conomiei, „organic slabă, in
tr-un moment de criză mon
dială", reglementarea proble
mei Ciprului.

Saigon: amplu front 
împotriva Iui Thieu

încheierea

convorbirilor

sovieto-amencane
• DUMINICA a părăsit Mos

cova, plecînd spre Delhi, secre
tarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, care a efectuat o vi
zită oficială de trei zile în U- 
niunea Sovietică. Sîmbătă, Leo
nid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și Andrei 
Gromiko, ministrul de externe 
al U.R.S.S., au avut convorbiri, 
la Kremlin, cu secretarul de stat 
american, Henry Kissinger. Au 
fost discutate probleme privind 
limitarea înarmărilor strategice 
și alte probleme de actualitate, 
menționează agenția TASS.

Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a sosit, dumi
nică la prinz, Ia Delhi, unde va 
efectua o vizită oficială la in
vitația omologului său indian, 
Y.B. Chavan.

Intrăm în impună
toarea clădire a Aca
demiei de științe a 
U.R.S.S. cu sentimen
tul că în acest spațiu, 
la fel ca în celelalte 
peste 250 de instituții 
din cadrul Academiei 
se dă bătălia pentru 
rezolvarea unor pro- 
bteme științifice vita
le. Cei 237 acade
micieni și 439 membri 
corespondenți ai Aca
demiei conduc cerce
tările unor valoroase 
colective de oameni 
de știință. Grupul de 
ziăriști din care fa
cem parte este invitat 
într-o sală dimensio
nată pentru obișnuite
le ședințe săptămînale 
ale prezidiului Acade
miei. Aici se întîlnesc, 
în fiecare dimineață 
de joi, 50 de savanți
— nu numai din Mos
cova, ci din toate re
publicile unionale — 
pentru a discuta și 
rezolva cite o proble
mă — una singură — 
din activitatea presti
gioasei instituții.

O incursiune fie ea 
ortcit de sumară in 
lumea descoperirilor 
de dată recentă, din
tr-un domeniu sau al
tul al științei, este . o 
fascinantă aventură. 
Cu atit mai mult cind 
dezvăluirile sint făcu
te de înșiși autorii 
cercetărilor. Aștep
tăm de la oamenii de 
știință răspunsul dorit 
în problema canceru
lui. Toți deopotrivă 
sperăm că nu va în- 
tirzia mult ziua în ca
re omul va deveni stă- 
lîin pe sinteza termo
nucleară. Ne înflăcă
răm la gîndul că vom 
apuca să trăim mo
mentul descoperirii și
— de ce nu ? — al 
colaborării cu civiliza
ții de pe alte planete, 
dar așteptăm cu ne
răbdare de la știință 
ploi artificiale în Sa
hara, controlul climei 
și hrană indestulătoa- 
kc pentru toată popu
lația planetei. Care sînt 
Reușitele de pînă a- 
cum ale științei sovie
tice in defrișarea ne
cunoscutului ? Ce des
chideri noi, generatoa
re de optimism oferă 
rezultatele de pînă 
acum ? Pe parcursul 
discuțiilor avute cu- o 
șerie de savanți Ia A- 
cademia de științe și 
în institutele de cerce
tări vizitate la Mosco
va s-au conturat cîteva 
răspunsuri interesante. 
'• în biroul academi
cianului M. V. Keldiș, 
președintele Academi
ei, alături de diaman
tele obținute sintetic 
intr-unui din institute, 
este expusă macheta 
Proiectului pentru zbo
rul comun „Soiuz-A- 
polio", un glob repre- 
zentind Luna și cele
brul Lunohod. în mi
niaturi. Dealtfel, in 
incinta Academiei, ești 
intimpinat, la fiecare 
pas, de o fotografie 
sau de o machetă ca
re amintește de cerce
tările pentru cucerirea 
spațiului cosmic. „Cu 
ajutorul sateliților cer
cetăm influența fe
nomenelor cosmice a- 
șupra celor de pe pă- 
mînt, studiem proprie-

Reuniunea șefilor de state

Thieu a încercat să 
calmeze spiritele la 
Saigon. Patru miniștri 
au trebuit să-și pre
zinte demisiile. Chiar 
și Hoan Duc Nha — 
despre care Le Monde 
scria că este „mi
na dreaptă" a lui Thi
eu - a părăsit în 
grabă fotoliul ministe
rial. Odată cu înlătu
rarea celor patru, încă 
377 ofițeri au fost de
miși deoarece impli
carea lor în cazuri de 
corupție nu a mai pu
tut fi contestată.

R. P. BULGARIA : Combinatul chimic de la Devnia

arabe
Șefii de stat arabi au 

reluat, duminică, dezbate
rile consacrate examină
rii relațiilor inter-arabe și 
internaționale.

Lucrările s-au desfășurat in 
două etape, sub președinția șe
fului statului marocan, Hassan 
al II-lea. Lucrările se desfășoa
ră în întregime cu ușile închise, 
șefii de stat fiind asistați la 
una din cele două ședințe nu
mai de miniștrii de externe.

Rezultă, însă, prin interme
diul declarațiilor unor purtători 
de cuvînt că în contextul rela
țiilor inter-arabe și internațio
nale, șefii de stat și-au expus 
de la tribuna conferinței puncte
le de vedere asupra probleme
lor în discuție, și îndeosebi, a- 
supra evoluției situației 
Orientul Apropiat, arătînd 
schimbările care au loc în 
vor 
bune 
păci drepte 
pace care impune cu necesitate 
înfăptuirea drepturilor naționale

putea crea condiții 
pentru realizarea 

în această

din 
că 

lume 
mai 
unei 

zonă,

legitime ale poporului palesti
nian. Regele Marocului, Hassan 
al II-lea a subliniat, intre alte
le, că responsabilitățile țărilor 
arabe cresc pe arena internațio
nală, și că este necesară, mai 
mult ca oricînd, o unitate de 
vederi a acestora pentru atinge
rea obiectivelor politice, diplo
matice și economice propuse.

Paralel cu desfășurarea lucră
rilor în plen, șefii de stat arabi 
continuă să aibă, la Rabat, con
sultări bilaterale. în acest con
text, șeful, statului gazdă, regele 
Hassan al II-lea. președinte al 
actualei Conferințe arabe la ni
vel înalt, a avut convorbiri se
parate cu regele Feisal al Ara- 
biei Saudite. cu șefii de stat 
egiptean — Anwar Sadat, sirian 
— Hafez Assad, algdrian — 
Houari Boumediene. și cu rege
le Hussein al Iordaniei. Potrivit 
agenției marocane de presă, a- 
ceste consultări sint menite să 
examineze mijloacele cele mai 
eficiente de susținere a cauzei 
palestiniene în fața Adunării 
Generale a O.N.U.

upă o tăcere pre
lungită in fața a- 
cuzațiilor 
rupție, 
pledat 
văția"

ianți sindicali, exponenți ai 
burgheziei liberale. Obiecti
vul lor unic, definit la pa
goda An Quang, este „pacea, 
libertatea și independența". 
Tineretul muncitoresc creștin 
s-a alăturat acțiunilor anti- 
Thieu revendicind eliberarea 
deținuților politici și respec
tarea acordului de la Paris. 
Simptomatic pentru starea 
de spirit existentă la Saigon 
este greva a 22 din cele 26 
de ziare care apar in acest 
oraș. După confiscarea zia
relor ce au dezvăluit corup
ția lui Thieu, după încerca
rea autorităților de a înă
buși prin violența poliției 
cuvîntul adevărului, ziariștii 
saigonezi — în marea lor 
majoritate — au decis să 
boicoteze

PEg SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PESCURf PEȘCURT

• LA MOSCOVA a avut loc 
plenara C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist (Com- 
somol), care a adoptat hotărirea 
privind preschimbarea docu
mentelor de Comsomol.

ȘOMAJUL IN S.U.A.

tățile vîntului solar și 
ale cîmpurilor magne
tice din Cosmos, ne 
spune Migulin, directo
rul Institutului de ra- 
diofizică și propagare. 
Avem un institut în Si
beria care se ocupă 
cu răspîndirea radio- 
undelor, cu diferite al
te cercetări ale spa
țiului cosmic. Rezulta
tele obținute în dome
niul răspindirii radio- 
undelor și radioastro- 
nomiei sînt foarte in
teresante și ne stimu
lează să stăruim in 
aceste cercetări. în 
nordul Caucazului s-a

acest nivel decît timp 
de... o milionime de 
secundă. Opinia spe
cialiștilor este că, pro
babil, calea magneti
că de încălzire a plas
mei va rezolva pro
blema. Cercetările 
continuă în această di
recție. Se conturează, 
de asemenea, iot mai 
mult, posibilitatea ob
ținerii plasmei la pa
rametrii termonucleari 
cu ajutorul razei de 
laser. în iniîlnirea a- 
vută Ia Institutul de 
fizică al Academiei de 
științe a U.R.S.S. am 
aflat amănunte inte-

Incursiune în
lumea stiintei

1 ’

Telescopul de impresionante dimensiuni con
struit pe versantul nordic al munților Caucaz la 

o altitudine de 2100 metri

construit un telescop 
cu diametrul de 6 me
tri, care deține „re
cordul" celor existente 
acum in lume".

G. A. Aksuk, mem
bru corespondent al 
Academici, ne spune : 
„Studiem interacțiunea 
dintre oceanul plane
tar și oceanul atmos
feric pentru a ajunge 
astfel la stăpînirea fe
nomenelor de climă. 
Au luat amploare cer
cetările asupra stratu
rilor adinei ale scoar
ței terestre pentru cu
noașterea mai exactă 
a zăcămintelor exis
tente".

Cercetările asupra 
fizicii plasmei și folo
sirii sintezei termonu
cleare preocupă nume
roși oameni de știință 
sovietici. Plasma se 
poate încălzi pină la 
o temperatură foarte 
ridicată, dar nu se poa
te încă menține cu 
mijloacele actuale la

resante despre cerce
tările efectuate de fizi
cienii sovietici în do
meniul laserilor. în 
acest domeniu au a- 
părut noi tipuri de Ia- 
seri și maseri : aca
demicianul B. M. Bul 
a descoperit laserul pe 
bază de semiconduc- 
tori, savanții A. V. Ga
ponov și Grehov — 
maserii de rezonanță 
ciclotronică, au fost 
puși Ia punct laserii 
chimici. S-au inventat 
sursele de iradiere pe 
bază de laseri cu mul
tiple posibilități de a- 
plicare. Cu ajutorul la
serilor fantasticul greu 
de imaginat devine re
alitate. Academicianul 
N. G. Basov ne înfă
țișează cîteva secven
țe dintr-un posibil 
spectacol al laserilor: 
„Cu ajutorul laserilor 
vom putea rezolva, în 
perspectivă multe din 
marile probleme ale 
fizicii și tehnicii. Apli
carea laserului în teh
nica de calcul pentru

crearea mașinilor cu 
reacție rapidă este de 
acum o chestiune de 
timp ; cu ajutorul la
serului putem să în
scriem toate informa
țiile din marca enci
clopedie sovietică pe o 
placă de numai 100 de 
cm.p. în perspectivă 
vom putea folosi lase
rii pentru operații lo
gice. Cercetarea pă
trunderii fasciculului 
de laser prin diferite 
categorii de materiale 
prezintă pentru noi o 
mare importanță știin
țifică. Dacă fasciculul 
de laser atinge supra
fața unei „mingi" de 
oxigen solid, de pildă, 
se declanșează o pre
siune foarte mare, 
comparabilă cu forța 
de interacțiune nucle
ară, la care corpurile 
solide se comprimă. 
Dacă această presiune 
ajunge la un miliard 
de atmosfere, sub ac
țiunea ei, orice corp 
solid se comportă ca 
un gaz...“.

„Leacul" împotriva 
cancerului este căutat 
de un mare număr de 
oameni de știință din 
institutele complexului 
biologic al Academiei 
de științe a U.R.S.S. de 
la Pușcino. în labora
toarele de aici se face 
acum cercetarea unui 
virus generator al 
cancerului. Institutul 
unional de antibiotice 
face acum cercetări 
pentru găsirea unui 
medicament împotriva 
acestui virus. Dificul
tățile cercetării provin 
din faptul că nu există 
doar o formă de can
cer, ci mai multe. 
Va trebui găsit un 
medicament eficace 
pentru fiecare din a- 
ceste forme. Dar răs
punsul așteptat ar pu
tea să vină și de la In
stitutul de biologie 
moleculară care cerce
tează din alte unghiuri 
aceeași problemă. în 
laboratoarele institutu
lui aveam să facem 
cunoștință apoi cu o 
parte din oamenii care 
duc, la nivelul atomi
lor din celulele vii,' o 
bătălie pentru creș
terea duratei vieții. 
Chiar s-a elaborat o 
teorie cu acest nume: 
„teoria creșterii vieții". 
„Cercetăm aminoacizii 
din corp" — ni se spu
ne, și nu 
mare lucru din 
Vine apoi 
că în compoziția unui 
ferment descifrat intră 
412 aminoacizi. „Gra
dul de dificultate al 
descoperirii structurii 
unui astfel de ferment 
este comparabil cu 
montarea unei jucării 
necunoscute din 412 
piese separate, ne spu
ne academicianul Wla
dimir A. Engelhardt. 
Acesta este doar un 
pas, dar o victorie im
portantă, in lupta 
noastră pentru «creș
terea vieții». Institutul 
nostru studiază in con
tinuare posibilitatea de 
prevenire, vindecare și 
de stopare a transmi
terii unor boli de Ia o 
generație la alta". Per
spectiva este foarte in
teresantă și optimistă.

dc co-
Thieu și-a 

„nevino- 
într-o cu- 

vintare de două ore, caracte
rizată printr-o incoerență pe 
care comentatorii au remar
cat-o prompt. DisCursul-flu- 
viu n-a reușit să dea un răs
puns concret la gravele pro
bleme ce fuseseră ridicate 
de către exponenții opoziției. 
A reieșit, însă, limpede că 
Thieu și regimul său cunosc 
o izolare crescîndă și că sus
ținătorii tradiționali ai ad
ministrației saigoneze se dis
tanțează fățiș de regim. LE 
MONDE observa că limba
jul unor oameni politici dc la 
Saigon s-a schimbat : „Cei 
care în septembrie vorbeau 
doar de reforme reclamă ac
tualmente demisia". A deve
nit limpede și pentru acele 
grupări politice care accepta
seră la un moment dat să 
coopereze cu Thieu că schim
bări neesențiale și promisi
uni fără acoperire nu pot 
să aducă soluționarea proble
melor acute cu care este con
fruntat Saigonul. înlăturarea 
Iui Thieu și a slujbașilor săi 
este vitală pentru a se des
chide drumul unei normali
zări a situației. Denunțarea 
corupției se împletește cu 
denunțarea politicii antina
ționale a regimului saigonez. 
Forțele care cer demisia lui 
Thieu nu mai pot fi etiche
tate după practicile obișnuite 
ale Saigonului drept „agenți 
ai Vietcongului" sau pur și 
simplu „agitatori comuniști". 
După cum semnala LE 
MONDE, „relansată la înce
putul lui septembrie de către 
catolici, agitația contra regi
mului a început să coboare 
în stradă". Demonstrațiile 
s-au inmulțit. Dar cine sînt 
cei care își rostesc protestul 
in plină stradă, sub cupola 
cerului ? Agențiile de presă 
au informat despre „un fapt 
fără precedent și care subli
niază deteriorarea situației 
lui Thieu" : 22 de deputați
ai „majorității" de la Sai
gon, adică ai acelor grupări 
care sprijină administrația 
actuală, au defilat in centrul 
orașului protesiiud împotriva 
corupției și a procedeelor 
antidemocratice. Au dorit să 
vorbească cu 
cesta nu 
baroului 
blicat o 
compară 
tatea cu 
truge instituțiile publice. Doi 
deputați budiști au comuni
cat intr-o conferință de pre
să documentul intitulat „Act 
de acuzare numărul 1“ in 
care se argumentează că 
Thieu s-a îmbogățit cumpă- 
rind numeroase terenuri pen
tru construcții imobiliare, că 
afacerile sale tenebroase in
clud traficul de droguri, că 
membri ai familiei lui prac
tică specula cu orez. Su
diștii și catolicii acuză direct 
pe șeful regimului saigonez : 
Thieu este prezentat fără e- 
chivoc drept vinovatul prin
cipal pentru extinderea a- 
larmantă a corupției și pen
tru politica antinațională cu 
gravele ei urmări. Lui Thieu 
i se reproșează sabotarea a- 
plicării- acordului de la Pa
ris, o orientare 
nează șansele 
naționale. O 
sud-vietnameză 
iește în Franța 
coloanele unui 
rizian. eterogenitatea grupă
rilor ce. în prezent, fac front 
împotriva lui Thieu la Sai
gon : budiști, catolici, mili-

toate informațiile

„International Herald Tri
bune" a publicat această 
imagine de la o recentă 
demonstrație împotriva lui 
Thieu desfășurată la Saigon

• ÎN CURSUL LUNII sep
tembrie, șomajul a înregistrat 
la New York o nouă creștere, 
ridieîndu-se la 7,6 la sută din 
totalul forței de muncă active, 
față de 7 la sută, în luna au
gust. În septembrie au rămas 
fără lucru alte 7 000 de persoa
ne, numărul total al șomerilor 
din New York ajungînd la 
231 200. Potrivit datelor furni
zate de Departamentul muncii 
al statului New York, numărul 
persoanelor din marea metropolă 
care nu au un loc de . muncă 
a crescut cu 54 300 persoane, 
față de luna septembrie 1073.

ACORD INTRE R. P. CHINEZĂ
Șl R.D. VIETNAM

• GUVERNELE R. P. Chineze 
și R. D. Vietnam au încheiat 
un acord privind asistența e- 
conomică și militară acordată 
R.D.V. de partea chineză pe a- 
nul 1975. Documentul a fost 
semnat de către Li Sien-nien. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vieepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Le Thanh Ghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, vieepremier al gu
vernului R.D.V.

înțelegem 
asta, 

precizarea

IUSTIN MORARU

Thieu dar a- 
i-a primit. Membrii 
din Saigon au pu- 
declarație in care 
corupția și nedrep- 
un cancer care dis-

care submi- 
reconcilierii 

personalitate 
care tră- 

remarca, in 
cotidian pa-

din sursă oficială și să nu ia 
parte la conferințele de presă 
ale miniștrilor lui Thieu. 
După cum constata în mod 
just ziarul NHAN DAN, ad
ministrația Thieu se află in
tr-o „criză generalizată".

Deteriorarea pozițiilor re
gimului saigonez îngrijorează 
pe tutorii politici și militari 
ai lui Thieu. La Washington 
se caută formule pentru a se 
evita falimentul financial) al 
administrației de la Saigon. 
Dar „ajutorul" in dolari și 
arme nu poate să modifice 
realitățile 
Problema nu constă in can- 
titatea de armament pe care 
Saigonul va putea să o cum
pere cu fondurile primite, ci 
intr-o schimbare politică ra
dicală. Or, această schimbare 
nu este de conceput fără Înlă
turarea lui Thieu. în acest 
sens se pronunță mișcările 
împotriva corupției, pentru 
libertate, independență și re
conciliere națională care s-au 
format la Saigon. Comitetul 
Central al Alianței forțelor 
naționale, democratice și iu
bitoare de pace din Vietna
mul de Sud a cerut tuturor 
compatrioților să lărgească 
frontul luptei împotriva regi
mului reacționar al lui Thieu, 
in vederea instaurării la Sai
gon a unui nou guvern care 
să asigure pacea, libertățile 
democratice, reconcilierea 
națională, respectarea fermă 
a acordului de la Paris asu
pra Vietnamului și bunăsta
rea populației. La rindul său, 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud „sprijină pe 
deplin cererile urgente ale 
diferitelor pături ale popu
lației urbane pentru pace, 
înțelegere națională, liber
tăți democratice, îmbunătă
țirea condițiilor de viață și 
pentru înlăturarea adminis
trației Thieu în vederea cre
ării condițiilor pentru insta
larea unei noi administrații 
care să aplice acordul de la 
Paris". în declarația sa care 
subliniază că reprezentanți 
ai partidelor politice, orga
nizațiilor religioase, membri 
ai parlamentului, soldați și 
ofițeri din armata saigoneză 
se pronunță pentru formarea 
unui nou guvern care să asi
gure restabilirea 
Vietnamul de 
Revoluționar 
rată că „este 
tratative cu 
guvern pentru a se rezolva, 
cit mai curînd posibil, toate 
problemele interne din Viet
namul de Sud".

EUGENIU OBREA

CONGRESUL EXTRAORDINAR 
AL P.C. FRANCEZ

[(‘fneniu
LUNI, 28 OCTOMBRIE 1974

DRUMUL AURULUI : Capitol 
(ora 20 — Gala Filmului), Viito
rul (ora 16 — Gaia Filmului).

VIZUINA VULPII ; Capitol (o- 
rele 9,15; 11,30; 13.45; 16), Buzești 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) .

POLITIA ACUZĂ, LEGEA ACHI
TA : Patria (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,30; 20), București (orele 8,30; 
10.45: 13.15; 16; 18,30; 20,45).

O MADONA IN PLUS : Lumina 
(orele 9; 11,15;
20.30) .

ALEXANDRU 
la (orele 8,45;
20.30) , Festival 
17,45: 20,30), Favorit (orele 10,15; 
13; 16.30; 19,30).

..STEJAR" — EXTREMĂ UR
GENȚĂ : Central (orele 9,15: 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Rahova
(orele 16: 18.15; 20.30).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Victoria (orele 9,15; 11.30; 
13,45: 16; 18.30: 20,45). Dacia (orele 
9: 11.15; 13.30: 16; 18,15: 20.30).

NONA : Unirea (orele 16; 13: 20).
MISTERUL VASULUI ..MARY 

DE ARE" : Feroviar (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45: 18.15; 20,30), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

13,30; 16; 18,15;

MACEDON : Sca
li.30; 14.30; 17,30;

(orele 9; 12; 15;

sud-vietnameze.

păcii in 
Sud, Guvernul 
Provizoriu a- 
gata să ducă 

un asemenea

• LA 24 OCTOMBRIE a fost 
arestat, în Uruguay, Jaime Pe
rez, membru al Secretariatului 
C.C. al P. C. din Uruguay, care 
îndeplinea interimar și funcția 
de prâm-secretar al Comitetului 
Central al partidului, în locul 
Iui Rodney Arismendi, aflat in 
închisoare. A fost, de asemenea, 
arestat Jorge Mazarovici, mem
bru al C.C. al P.C. din Uruguay.

Pierderile trupelor 
lonnoliste

Forțele patriotice din Cam- 
bodgia au provocat noi pier
deri trupelor lonnoliste in 
urma atacurilor lansate asu
pra pozițiilor inamice in pe
rioada 17—23 octombrie. Du
pă cum transmite agenția 
khmeră de informații (A.K.I.), 
în ultimele zile, trupele de 
eliberare au scos din luptă 
168 de soldați și ofițeri ina
mici și au capturat o mare 
cantitate de arme și muniții. 
Trupele patriotice au lansat 
atacuri asupra grupărilor lon
noliste de la Traplaing Kra- 
loeng, Tavak și Prey Sam- 
rong, distrugînd șapte poziții 
inamice, depozite de muniții 
și scoțînd din luptă 54 de mi
litari.

REVIZUIREA CONTRACTELOR 
ÎNCHEIATE DE FOSTUL REGIM 
GREC

La Palatul Sporturilor din 
suburbia pariziană Vitry au 
luat sfirșit duminică lucrările 
celui de-al XXI-lea Congres ex- 

. traordinar al Partidului Comu
nist Francez. Pe ordinea de zi 
a congresului, la care au parti
cipat 1 257 delegați, a figurat 
ca singur punct : „Unitatea po
porului francez pentru schim
bări democratice".

• GRECIA pregătește în pre
zent revizuirea contractelor în-

o®
MĂSURI DE ORDIN ADMINIS 
TRATÎV ÎN PORTUGALIA

o ÎN PORTUGALIA au fost 
inițiate unele măsuri de ordin 
administrativ în vederea asigu
rării condițiilor pentru ca po
porul portughez să participe mai 
larg la viața politică și admi
nistrativă a țării. După reorga
nizarea aparatului administrativ 
moștenit de la regimul răsturnat 
la 25 aprilie, organele locale și 
regionale vor cunoaște o auto
nomie mai pronunțată. Măsurile 
ce se au in vedere vizează, de 
asemenea, o mai bună reparti
zare a fondurilor publice.

Pe de altă parte, urmează să 
fie reorganizate poliția, jandar
meria și alte organisme.

Evoluția politică 
din Turcia

Președintele Turciei, Fahri 
Korutiirk, a primit pe primul 
ministru Biilent Ecevit, cu ca
re a examinat o serie de pro
bleme interne și externe ale 
țării. După intilnire, Ecevit a 
declarat ziariștilor că, în ac
tuala componentă a Parlamen
tului, Partidul Republican al 
Poporului nu are posibilitatea 
să formeze un guvern care să 
efectueze modificările pe care 
le dorește. De aceea, partidul 
ar dori constituirea unui gu
vern provizoriu care să orga
nizeze noi alegeri, sau a unui 
guvern fără participarea sa.

Fahri Koriitiirk a primit, de 
asemenea, pe membrii noii 
conduceri a Partidului Drep
tății, în frunte cu președintele 
Suleyman Demirel.

cheiate de fostul regim militar 
cu companiile străine pentru 
prospecțiuni și exploatări pe
troliere pe teritoriul grec — a 
declarat presei Nicolaos Phar- 
makidis, ministrul industriei. A- 
ceastă măsură vizează toate re
sursele și, programele energetic» 
ale Greciei.

Potrivit declarației ministrului 
grec al industriei, relațiile intre 
statul grec și companiile petro
liere străine trebuie modificate 
astfel incit, in virtutea prețuri
lor ridicate ale petrolului pe 
piața mondială, să fie sporite 
și redevențele percepute de 
Grecia. S-a precizat că noile 
măsuri se vor aplica în primul 
rînd operațiunilor efectuate 
firma americană „Oceanic" 
zona Insulei Tassos, unde 
fost descoperite importante 
căminte de petrol.

INTILNIRE LA CASA ALBĂ

de 
in 
au 

ză-

• PREȘEDINTELE Gerald 
Ford a avut o intilnire, Ia Casa 
Albă, cu liderii principalelor or
ganizații ale negrilor din S.U.A. 
După cum a precizat purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, în ca
drul intilnirii a fost efectuat un 
schimb de păreri asupra proble
melor populației americane de 
culoare.

După încheierea întrevederii, 
liderii organizațiilor negrilor a- 
mericani au declarat presei că 
au remis șefului Administrației 
o serie de recomandări, privind 
ameliorarea situației populației 
de culoare, aprobate la recenta 
conferință a negrilor din Sta
tele Unite, consacrată proble
melor economice.
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• MAREA JAVA este marea cea mai poluată din lume, în 
unele zone ale sale neputînd supraviețui nici un fel de floră 
sau faună. Potrivit concluziilor unui raport întocmit de Insti
tutul indonezian pentru gaze și petrol, cauza unei poluări atit 
de masive ar fi traficul maritim, în special al petrolierelor, care 
poluează apele în proporție de 70 la sută • EPAVA UNUI 
V-AS COMERCIAL încărcat cu antice porțelanuri chinezești 
și zăcind de secole, pe fundul mării, în largul coastelor sudice 
ale Tailandei va fi scoasă la suprafață la 29 octombrie. Se 
crede că în epava vasului s-ar afla aproximativ 1 000 de piese 
de porțelan care erau transportate dinspre China spre Siam 
cu 100 de ani in urmă. Epava a fost descoperită de vase ale 
marinei tailandeze, după ce alte 10000 de piese de ceramică 
iailandeză denumită „Sangkalok" fuseseră recuperate, luna 
trecută, din rămășițele unui alt vas, de către pescari. • O 
EROARE GRAVA cu privire la ciupercile veninoase s-a strecu
rat într-o lucrare despre „Minunata lume a ciupercilor', reali
zată și tipărită la Geneva. „Anumita panthera", au precizat ul
terior editorii, contrar celor scrise în carte, este extrem de ve
ninoasă, motiv pentru care deocamdată, cartea a fost retrasă 
de pe piață. • DEBALASTAREA PETROLIERELOR — ope
rație ce constă în aruncarea în plină mare a apei murdare din 
rezervoare, care a servit fie pentru spălare, fie ca balast — 
va fi supusă din ce în ce mai mult restricțiilor, mergînd pînă la 
interzicerea totală în unele zone. Mediterana, Marea Neagră, 
ca și alte mări „închise" Cor fi declarate astfel de „zone spe
ciale" de la 1 ianuarie 1977 « O EXPEDIȚIE ARHEOLOGI
CA americano-franceză, ce efectua cercetări în Etiopia, în zo
na de semideșert din Calea Awash (provincia Wollo), a des
coperii rămășițe ale unei ființe umane. Membrii expediției au 
precizat că obiectul descoperirii lor — bucăți de maxilare 

■ foarte bine conservate — datează de 3—4 milioane de ani.
Dacă datarea este corectă, vechimea acestor urme ale omu
lui este mai mare cu 1,5 milioane de ani decît aceea a cra
niului descoperit pe malul lacului Rudolj din Kenya, de an
tropologii Louis și Richard Leakey. Noua descoperire ar adu
ce argumente convingătoare în favoarea teoriei potrivit căreia 
existența omului în Africa ar putea fi datată cu 5 milioane de 
ani în urmă. • AFLAT LA LONDRA, unde urmează să se 
tragă, în curînd, primul tur de manivelă la noul său film 
„The break", Charlie Chaplin a declarat că nu se va retrage 
niciodată din activitatea artistică. „Am spus poate, vreodată, 
că mă voi retrage, dar nu pot. O mulțime de idei continuă 
să-nu dea tircoale", a adăugat el. Charlie Chaplin, în vîrstă 
acum de 85 de ani, a menționat că se simte fericit să se afle 
din nou în capitala britanică — orașul său natal. Răspunzînd 
la o întrebare a unui reporter privind eventualii prieteni cu 
care ar urma să se întîlnească la Londra, el a declarat: „Toți 
au dispărut! Principala problemă a vieții o constituie faptul 
că este prea scurtă /“.

Poetica. Laudă Republicii Socialis
te România. 23.55—24,00 Ultimele

PROGRAMUL I

20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16 : 18.15 ; 20.30).

TATAL RISIPITOR : Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15), Munca 
(orele 16; 18; 20).

RUY BLAS : Excelsior (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20,15).

FLOAREA DE PIATRĂ : Cotro- 
ceni (orele 14; 16; 13; 20).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30). Aurora (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ULTIMA LUPTĂ : Cringași (ore
le 16: 18,30).

CEL MAI BUN OM PE CARE ÎL 
CUNOSC: Moșilor (orele 15,30; 
18: 20).

RÎUL ROȘU ; Bucegi (orele 15,15; 
17.45: 20.15).

PRIETENA MEA SYBILLE : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Lira (orele 15,30; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

ȚARA LUI SANNIKOV : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

FĂRĂ UN ADIO : Drumul Sării 
(orele 15.30; 18; 20,15).

CHITTY. CHITTY — BANG, 
BANG : Doina (orele 11; 14; 19), 
la 9,45; 17 — .program de desene 
animate pentru copil.

URMĂREȘTE-MĂ : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; "'* 
20.15).

GOANA DUPĂ AUR; 
(orele 15,30; 17,45; 20), 
(orele 16; 18; 20).

PIELE DE MĂGAR : Pacea (o- 
rele 16: 18; 20).

CASA PĂPUȘILOR : Volga (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

SCURTA VACANTĂ : Arta (ore
le 15.30; 17,45; 20).

36 DE ORE ; Vitan (orele 15,30; 
13: 20.15).

CRONICA .VERII FIERBINȚI : 
înfrățirea (orele 16; 19,30).

15,45; 18;

Giulești 
Floreasca

. Teatrul „C. I. Nottara" (la Sala 
Palatului) : PITICUL DIN GRĂDI
NA DE VARĂ — ora 18,30.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Panoramic mu
zical. 9.55 Melodia zilei „Din 
Bluming, de la Hunedoara" — de 
Cornel Trăilescu. 10,00 Clubul 
adolescenților. 11,00 Cronica idei
lor. 11,10 Profil pe portativ — 
Angela Buciu. 11,30 Concert pen
tru orchestră. 12,00 Știri. 12,05 O 
operă pe săptămînă. 12,55 Melodia 
zilei. 17,00 Știrile dupâ-amiezii. 
17,05 Alo, Radio ! — muzică ușoa
ră la cerere. 17,50 ~ '
patria mea 
18,00 Șapte zile, șapte arte, 
tură. 18,10 Concert de 
românească. 18,55 Melodia 
19,00 Cîntecele țării mele, 
coruri, coruri. 19,30 știri. 
Casa de discuri L’oiseau Lyre. 
20.00 Munca — izvor de bucurie 
și împliniri. 20,30 Concert de mu
zică populară. 21.00 Radio-fono- 
rama : Muzică ușoară de peste 
hotare. 22,00 O zi într-o oră. 23,00 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15

România — 
cintece studențești. 

Litera- 
muzlcă 

zilei. 
Coruri, 

19,35

16,00 Telex. 16,05 Avanpremiera 
săptămînil. 16,15 Luna creației o- 
riginale românești. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Tribuna 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. • Mandatul de azi pentru 
viitorul comunist al patriei. 20,00 
Ancheta TV : Școala la timpul 
prezent și viitor. 20,35 „Dragu 
mi-i de neamul meu". Cintece 
populare. 20,50 Roman foileton : 
Surorile Materasi". 21.35 Revista 
literar-artistlcă TV. 22,10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Film serial 
„Adam Sangala" 18,10 Film do
cumentar : Valea izvoarelor. 18,30 
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea. 18,55 Muzică 
populară. 19,15 Bucureștiul azi
19.30 Telejurnal. 20,00 Film serial 
pentru copii : Daktarl. 20.25 Uni
versitatea TV. 20,55 Portativ ’74. 
21,35 Telex. 21,40 Reportaj TV, 
21,55 Treptele afirmării.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii". Tel : 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ,,ROMPRESFILATELIA“ — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

Tiparul î Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". 40 362


