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• Transportul produselor
de pe cimp

pini acum și se află In grămezi în cimp să 
și pus la adăpost. Să se folosească !n acest 
existente. Umiditatea fiind foarte ridicată.

Tot ce a fost recoltat 
fie imediat transportat 
scop toate mijloacele 
recolta se deprociază rapid. în continuare, acțiunea de recoltare să 
fie strîns corelată cu posibilitățile de transport. întreaga cantitate 
recoltată să fie transportată și depozitată în intervalul aceleiași zile.

Pe culturi, forțele să fie, cu prioritate, dirijate spre culesul legu
melor, strugurilor, al fructelor și cartofilor.

• însilozarea furajelor
Este problema problemelor, a apreciat ministrul agriculturii. 

Acum se hotărăște soarta producției animaliere pe cel puțin șxse 
luni, dacă nu chiar pe un an de zile. In întreprinderile agricole de 
stat s-au desfășurat, în ultima perioadă, ample acțiuni in această 
direcție, reușindu-se să se însilozeze 86 la sută din cantitățile pre
văzute. In schimb în cooperativele, agricole cantitățile înflorate re
prezintă doar S8 Ia sută din planul stabilit. Iată de ce 
furajelor trebuie să i se acorde în aceste zile cea mai mar* 
în ceea ce-ne privește. 
preluarea inițiativei Comitetului 
prezentată pe larg in numărul nostru

recomandăm tuturor organizațiilor U.T.C. 
județean Teleorman al V-T.C-. 

de vineri, s octombrie.

• Însâmînfările de toamna
In această săptăndnă trebuie să seIn această săptămînă trebuie să se lucreze din plin la 

Timp deosebit de bun nu se mai așteaptă. De aceea rrebn-e 
însămînțeze. inclusiv noaptea la lumina farurilor, pinâ .•rmir.ă 
toate suprafețele planificate. în funcție de situația existe.'-.ă se reco
mandă modificări in amplasamentul culturilor. Pornind de Ia rapa
citatea existentă, conducerea ministerului apreciază ii semănatul 
culturilor de toamnă poate fi încheiat in aproximativ zece zile, in 
toate unitățile agricole. Aceasta presupune, in fiecare d-n r* e 
luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca tractoarele si cele ahe 
utilaje agricole să fie folosite din plin.
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Răspunzind cu elan

acestor imperative DIN PLIN PE OGOARE
HARGHITA

A

orice condiții GALAȚI Amplă desfășurare

„In mare parte, locul meu. 
nă în uzină. îl datoresc aju- 

dm pe care l-am primit la 
moment dat din partea 
ișilor mei, din partea 
izapei U.T.C—-.

Mărturisirea lui Nicolae 
tu, trasator în 'ectia
:ratsf" a Uzinei Au-
“ dm Cațntsli. acea o 

:emniiv:C‘.e aparte. Evoca
ai.4 deât spnrinul pe 

care îl prur.ețte orice tînăr 
•cenS intr-un colectiv.

doi ani de fecală 
saoasU. in meseria de 

st-u-.ctr. Nicolae Coatu șe 
vadea auri să abandoneze: 
mev.~vd t-a cent schimbarea 
«nraerw Fuaearră aci ani a> 
mancă ■r*i-r‘ă. de imătâtu- 
ni, dos cu ca can Nicolae 
Caută îșs redea rrshzat vasul. 
Sâua aștepta tf lucreze aici. 
ia «acaA Ș« deodată-.

Dar a mtervemt ceva: în 
Nrtaa in cere făcea practică 
a tcfil-aat «aa colectiv căruia 
ai tau-î Se indiferentă toarta 
hă. m colecție pentru care 
-a-fi eruia tovarășul" nu con- 
stituăe «anual ana comanda
ment «icrei, ei si o firească 
atdudme de omenie.

„Oameni sintem. și el era 
un tbdr de al nostru — 
rvzne 03 Lae Safta. secretar 
«s c—ggruzct:ei de partid din 
secțm ^preiucrărt" ți primul 
tău maistru in urmă. Cum 

stea: să nu-1 ajuți când ve- 
eai cită dragoste de meserie

sos

are ? Apoi, noi aveam nevoie 
și de trasatori buni, și ajutîn- 
du-1 pe Coatu să se califice 
în meseria potrivită pentru 
el, cîștigam și noi, toți cei din 
secție...".

Nicolae Coatu a făcut 
atunci al treilea an de școală 
profesională într-o nouă me
serie... S-a pregătit, practic, 
în uzină, fără alte cursuri su
plimentare. „Xu-mi ajungea 
mie un an, atunci cind tra
satorii fac trei la școală — 
spune Nicolae Coatu — dacă 
nu aveam ajutorul uteciștilor 
si al comuniștilor din secție. 
Toată ziua erau lingă mine, 
urmărindu-mă la treabă, cind 
tovarășul Safta, cind uteciștii 
Gheorghe Poșolescu, Ion Stan 
sau Gheorghe Bugneriu. Ve
neau, se uitau, îmi mai dă
deau un sfat, mă mai învățau 
cîte un „chițibuș" al mese
riei, pe care numai un om cu 
experiență îl putea ști. Asa 
sm izbutit să termin școala 
profesională cu categoria a 
Il-a, ca toți ceilalți, iar anul 
acesta am dat examen și 
luat-o pe a treia".

Nicolae Coatu e acum 
meseriaș de nădejde în
lectivul de muncă din care 
face parte. Dar ajutorul pri
mit de el nu s-a rezumat la

de fortemijloaceletoate
MARIAN GRIGORE
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O nofiune

un 
co-si semănat
am

sătească curente

pe-
sur-noua in priza

SMARANDA JELESCU

| • POLO : Fârâ piper,

PLANUL DE
PRODUCȚIE și înnobilării sale

însemnări de FLORENTIN POPESCU

Asociația

L n oraș la ora creșterii

t
„Cu toate forțele, .in orice 

condiții, Ia recoltarea cartofi
lor !“ iată îndemnul sub care se 
desfășoară o intensă muncă la 
lucrările acestei toamne capri
cioase in unitățile din județul 
Harghita unde, date fiind con
dițiile, cartoful reprezintă cul
tura principală. Firesc deci, să 
se acorde cea mai mare aten
ție recoltării și depozitării în 
cele mai optime condiții a pro
ducției bune asigurate pe toate 
suprafețele. Organizațiile U.T.C. 
!au declanșat în rîndul tinerilor 
o amplă acțiune de sprijinire a 
unităților agricole pentru gră
birea ritmului de recoltare.

La cooperativa agricolă

Sînmartin bunăoară, era 
zenți — alături de 5* 
ratori organizați în 
gâzi — 200 de elev: 
și tineri sa'ariați din 
comunei. între ei Ar.: 
sag. Gavril Loteny. In 
Marta Gyorgy. 
tilnim si pe 
Vitos, un bun 
toți intelectuali 
al participări: i 
apare faptul că 
de 300 hectare eu:: 
tofi. au fost recor 
hectare, pretEn-du-s 
recepție peste 2W

O parte din cei 1 
ratori. 2<»

: *>T ie 
intwj 
B-'o-

l ot a
IN ASIGURAREA MIJLOACELOR 

MATERIALE

sportivă 
intîmpină

In modemul laborator al 
școlii.

FOTBAL 
rou schimbare 
lider

HANDBAL : Cît 
aci să vedem o

universul

școlar

S-ar părea că in cadrul unui 
liceu industria! pregătirea pen
tru muncă a elevi.:- este un 
proces de la sine înțeles. Dacă 
pentru ceilalți liceeni noțiuni 
ca activitate tehnico-productivă, 
atelier, mașini unelte, produs 
finit, beneficii etc. etc. și-au 
pierdut caracterul abstract abia 
de cîtva timp încoace — pentru 
elevii liceului industrial ele 
fac. parte din vocabularul cu
rent, de fiecare zi. Aici, orele 

de cursuri 
pe 
cu

de muncă și orele 
teoretice se întrepătrund 
toată durata școlarității, 
scopul final de a asigura fiecă
rui elev o profesie pe care să 
o poată exercita la nivelul unui 
muncitor cu înaltă calificare. 
Și totuși, și în liceele de acest 
profil asistăm la o etapă cali
tativ superioară : școala, deci

unitatea de învâțâmlnt, este, 
totodată, și titulara unui plan 
de producție, cu toate implica
țiile ce decurg din asumarea u- 
nui asemenea rol. Saltul este 
marcat de trecerea de Ia sta
diul cind elevii produceau cu 
scop pur didactic — uneori 
chiar produse fără utilitate — 
la executarea unor comenzi ale 
unităților economice: cu alte 
cuvinte la reproducerea identi
că, chiar dacă la scară redusă, 
•a climatului de muncă și răs
punderi în care vor pătrunde 
elevii după, absolvire.

Pentru ilustrarea acestei noi 
realități am ales Liceul indus
trial energetic din Capitală.

Dacă vom spune doar că li
ceul are plan de producție, e- 
laborat pe profilul atelierelor 
de care dispune și eșalonat, ca

i.czs.ce. pe etaoe 
trimestrele școlare. 
t» --Tulri- ceea 
fcedit: ecncepția 
cepție care depăși 
deplir.irii corecte a 
dicații privind organizarea 
turfc practice a procese' 
struct: v.

Planul de producție al 
lui energetic are două obi 
ve mari : elevii să 1 
ccmer.z! ale unităților 
ce. alese astfel îneH 
curgă gradat toată scara ce d 
ficuitâți ce pot 5 întiteute 
procesul de producție si, !n 
doilea Tind, să includă cunoș
tințele impuse de programa a- 
naiitică, să servească parcur
gerii ei Integrale, într-o succe
siune firească.

— Am rezistat unei tentații 
— aș spune facilă — se expli
că ing. Alexandru Moșu, di
rectorul liceului — de a ur
mări prin planul de producție 
doar asigurarea unor venituri 
suplimentare școlii. Deși, chiar 
dacă privim numai din punct

MARIETA VIDRAȘCC

(Continuare în pag. a U-a)

Sentimental incorigibil. iată, 
reconstitui, în clipele mele de 
liniște, drumul pe aleile car
tierelor Cring. Micro 14 ți O- 
bor din Buzău ți aleile stnt 
străjuite de o parte și de alta 
de blocurile de 10 ți 12 etaje 
ți mă văd undeva pe balconul 
etajului al VHI-lea lăsindu-mi 
privirile să cuprindă imaginea 
panoramică a orașului cu pu
tinele străzi înguste, cu puți
nele îngrămădiri de clădiri 
vechi — acum amenințate să 
rămină tot mai puține sub o- 
fensiva cartierelor noi —, cu 
imaculatele, modernele și nou- 
născutele clădiri ale Casei de 
cultură, a Palatului telefoane-

din 
de

ATLETISM •• Pe ploa
ie, pe vînt, „Dina- 
moviada" un succes

lor, a policlinicii, a magazine
lor, șcplilor, tipografiei și a ce
lorlalte edificii social-gospo- 
dărești crescute aici în ultimii 
ani. Iată-mă privind, de pe te
rasa aceluiași etaj, împletirea 
de arhitecturi din beton, fier și 
sticlă a fabricilor de sîrmă, de 
zahăr și de sticlă de pe noua 
platformă industrială bu- 
zoiană.

Iată-mă, mai apoi, îndrep- 
tîndu-mă prin zgomotul, ani-

multe obstacole. De ce?
Mișcarea sportivă de masă a 

fost concepută ca o activitate 
menită să generalizeze și să 
impulsioneze practicarea exer
cițiului fizic, a sportului 
de către toți tinerii, de în
treaga masă a populației. Este 
un deziderat major ce urmărește 
călirea fizică, creșterea capaci
tății de rezistență la efort, cul
tivarea sănătății și a vigoarei.

Se pune, în mod firesc, între
barea : răspunde mișcarea spor
tivă de masă acestor cerințe 
majore ? Am încercat să aflăm 
un prim răspuns la această în
trebare. investigînd cîteva aso
ciații sportive din județul Bis- 
trița-Năsăud. Am început cu 
mijloacele materiale, pentru că 
este limpede, acest .capitol are 
un rol determinant. Dincolo de 
organizarea activității sportive, 
ai mai intii nevoie de un mini
mum de mijloace : o minge, o

plasă de volei, o ștachetă, 
cronometru, pantofi de tenis, 
un trening sau maiou etc. Dar 
să vedem ce ne oferă realita
tea în această direcție. Am ales 
cu bună știință trei dintre cele 
mai bune asociații sportive co
munale ale județului Bistrița- 
Năsăud. De ce mijloace financi
are dispun acestea' și care-s 
modalitățile de valorificare a 
lor?

Asociația sportivă de la I.A.S. 
Lechința cuprinde 480 membri 
de la care, lunar, se încasează o 
cotizație de 1>—2 lei de persoană. 
La capitolul venituri se mai în
scriu sumele provenite de la co
mitetul sindical și organizația 
U.T.C., evaluate la circa 1000 
lei, lor adăugîndu-li-se înca
sările de la meciurile echipei

AL. DOBRE
(Continuare în pag. a lll-a)

mafia și atmosfera proprii ma
rilor cetăți industriale, cărora 
Uzina de sîrmă și produse 
din sîrmă, prin marile hale 
industriale, poposind lingă gi
ganticele mașini și agregate și 
asistind la acel complicat și 
inedit și modern proces de 
producere a aparent banalei 
sirme — întîlnite, sub diferite 
forme, aproape pretutindeni. 
Discut, într-un răgaz al său,
cu maistrul Cazan Stan, secre- (Continuare în pag. a ll-a)

tarul comitetului de partid pe 
uzină, deputat în Marea Adu
nare Națională, șeful sectoru
lui de autoutilări; iată-l pe el, 
interlocutorul ineu, un vete
ran al metalurgiei, un „părin
te" al uzinei — dacă poate fi 
numit așa (șj fără îndoială 
poate) omul care — în toamna 
lui ’64, o toamnă mai frigu
roasă și mai ploioasă decît al
tele, participa efectiv, cu bra
țele și cu gindul, la „semna
rea concretă" a actului de naș
tere a Buzăului industrial prin 
implîntarea în solul pustiu de 
la marginea urbei a primului

Toată lumea știe că adop
ții și promotorii teatrului 
așa-zis „absurd", ca și ai li
teraturii absurde în genere 
— a cărei vechime tinde să 
devină respectabilă, dacă ne 
gindim că primele _____
moderniste au apărut pe la 
începutul secolului — se
prevalează, între altele de
așa zisa „tragedie a limba
jului". Limbajul, al artei In 
special, dar și al comunică
rii în genere, s-ar fi tocit 
cu timpul, și-ar fi pierdut 
prospețimea, vigoarea, capa
citatea de a fi, prin plasti
citatea și -vioiciunea sa, apt

de definiții revelatoare. Lu
crul s-ar petrece .cu precă
dere în comuniunile lingvis
tice, cu vechi tradiții de cul
tură. în care limba, ajunsă 
la apogeul său de autodefi
nire, ar prezenta simptome 
de decadență, de „golire de 
sens". Iar fenomenul’ însuși 
este considerat ca o conse
cință nefastă a civilizării 
progresive — și. agresive — 
ca un reflex pe plan spiri
tual al civilizației de con
sum. al mecanizării tuturor 
proceselor vitale, iar după 
unii, inclusiv a limbajului.

în ce măsură acest lucru 
— al cărui grad de apro
ximație nu e locul să-1 dis
cutăm aici; — pe interesează 
pe noi, civilizația noastră și 
limba românească ?

Trebuie să constatăm că 
de la o vreme, cu o frecven
ță destul de teng.ee, discu
țiile despre „limbaj", despre 
pericolele care îl pîndesc 
sau despre salturile, calitati
ve pe care le înregistrează 
se înmulțesc — ca și numă
rul celor care participă la 
ele, ca și pregătirea, com
petența sau diversitatea ce
lor care se arată interesați.

Lucrul este firesc. Fixa
rea limbii literare româ
nești, procesul de culturali
zare al maselor care capă
tă dimensiuni impresionan-

(Continuare în pag. a ll-a)

teng.ee
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RECOLTA LA ADĂPOST 
ÎN CEL MAI SCURT TIMP!

BRAȘOV 30 OOO
DE ELEVI

In sprijinul strîngerii recol
tei de toamnă au răspuns „pre
zent" peste 30 000 de elevi din 
toate școlile și liceele județu
lui Brașov. I-am întîlnit din 
nou duminică dimineața cînd 
elevi, studenți, muncitori au 
venit în cîmpurile pline de rod 
ale Țării Bîrsei. Din gara Bra
șov cele trei trenuri ale tine
reții au plecat și de această 
dată ducînd cu ele elevii bra
șoveni, participanți la strlnge- 
rea recoltei. Se aflau aici ele
vii Grupului școlar Tractorul, 
ai Grupului școlar C.F.R., elevii 
Școlii profesionale de conducă
tori auto, elevii - Liceului Hon- 
terus. I-am regăsit apoi pe în
tinsele tarlale ale C.A-.P. din 
Beclean, Șercaia, Mîndria. Te- 
liu, Purcăreni, Hălchiu, Ghim- 
bav, muncind cu pasiune și 
pricepere, alături de cadrele di
dactice, de maiștri, de instruc
tori.

Pes'.e 800 de elevi și munci
tori au sosit ieri în sprijinul 
cooperativei agricole din orașul 
Făgăraș. Sfîrșitul zilei de mun
că a înregistrat un autentic re

Studenții 
au lucrat la 

sortatul produselor
Studenții au fost prezenți și 

ieri In ampla campanie de mun
că patriotică declanșată pentru 
grăbirea lucrărilor agricole de 
sezon, pentru transportarea și 
Inmagazinarea recoltelor.

Am fost prezenți pe platfor
ma întreprinderii de legume si 
fructe nr. 4 din Militari, unde 
studenții Institutului medico- 
farmaceutic șl Institutului de 
educație fizică și sport s-au re
marcat încă din primele ore ale 
dimineții. Munca viitorilor pro
fesori de sport este comentată 
de șeful de rampă, tovarășul 
Dumitru Tudor, astfel: „cei 
cincizeci de brigadieri prezenți 
azi dimineață la sortarea, insă- 
cuirea, încărcarea și transportul 
cartofilor au muncit cit 100 de 
zilieri. Cu entuziasmul și disci
plina lor vom reuși să dirijăm 
spre piețe, mai repede, mii de 
tone de cartofi. Un exemplu al 
calității muncii studenților îl 
constituie și faptul că ei au 
sortat și încărcat peste 40 de 
tone do cartofi".

în cealaltă parte a rampei 
sint multe fete de la Faculta
tea de stomatologie — I.M.F.- 
București, care alături de nu

Un oraș la ora
3

(Urmare din pag. I) 
țăruș al platformei ce avea si 
numere' cițiva ani mai tîr2iu, 
trei uzine de importanță re
publicană.

Firește că în gestul acela 
simbolic de batere a țărușului, 
gest repetat, și înainte și după 
aceea, în multe alte locuri din 
țară în anii aceștia de efer
vescență creatoare, de prezent 
al. construcției socialiste, își 
afla replica un întreg trecut 
provincial cu pitorescul și cu 
mizeria mahalalelor, cu viața 
sa scursa după tipicuri și mo
ravuri pestrițe de negustori și 
de „comersanți". Firește că in 
gestul baterii țărușului se gă
seau și multe alte semnificații 
dar poate că el însemna — 
înainte de orice — punerea u- 
nei pietre de hotar între un 
timp trecut și un timp viitor; 
acel timp viitor, căruia i s-a 
integrat orașul, a însemnat — 
dincolo de ritmul construcții
lor de tot felul, impresionant 
și nemaicunoscut pînă acum, 
desigur — noua carte de vizită 
a Buzăului : electrozii de su
dură de aci sint exportați pe 
multe meridiane ale lumii, 
concurind cu cele mai presti
gioase firme la sudarea armă
turilor metalice a navelor de 
mare tonaj:

„După cele opt ore de lucru 
— îmi mărturisea, nu fără o 
legitimă mîndrie, maistrul Ion 
lenceanu — ne plimbăm prin 
parc și visăm că Buzăul este 
un fel de port la Pacific, 
doar depinde și de noi pleca
rea în cursa lungă a navelor" ; 
geamurile buzoiene pornesc 
zilnic în cele patru zări ale ță
rii și ale lumii. Nu există as
tăzi construcții sau produse 
industriale mai importante, de 
la hidrocentralele de pe Du
năre și Lotru, la hotelul „In
tercontinental" și Teatrul Na
țional din București, de la na
vele românești care brăzdează 
toate oceanele lumii pînă la 
locomotivele Diesel-electrice și 
transformatoarele de mare for
ță, care să nu încorporeze în 
procesul tehnologic electrozi 
sau alte produse din sîrmă — 
rod al hărniciei și concepției 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor buzoieni. Sint a- 
cestea — chiar și numai la pri
ma vedere — fapte, reușite, 
succese imediate care vorbesc 

cord : au fost recoltate 18 hec
tare de .sfeclă și încărcate în 
vagoane 250 tone. 1 000 de elevi 
ai Grupului școlar de chimie 
din orașul Victoria au lucrat 
pe întinsele tarlale din zona 
Făgărașului la cooperativele a- 
gricole din Hîrseni, Ucea de 
Sus, Ucea de Jos, Viștea de 
Jos. Elevii Grupului școlar al 
Uzinei Electroprecizia din ora
șul Săcele au primit să recol
teze In această toamnă o su 
prafață de 3500 hectare Insă- 
mlnțate cu cartofi. In fiecare 
dimineață, brigada tinereții In-' 
trunită în careu și-a trecut In 
revistă rezultatele obținute, a- 
rătlnd sarcinile ce le mai au 
de îndeplinit. S-a lucrat zi lu
mină, recoltlnd de fiecare da
tă ca rtofii de pe o suprafață 
de 120 hectare. La acest succes 
remarcabil al tinerilor din Să- 
cele a contribuit ajutorul sub
stanțial primit din partea pre
ședintelui cooperativei agricole, 
Andrei Balint, care a trimis în 
cîmp tractoarele și uneltele ne
cesare recoltării.

ADINA VELEA

mai cițiva coleg! și-au îndepli
nit normele de lucru. „Grapele 
noastre au realizat ar: sortarea 
a 25 de toae de cartofi*. -• 
spune studenta din anul L A- 
driana Ionescu.

La prinz. grupele de studenți 
de la I.E.F.S„ anii I—III, au 
fost înlocuite de alți 50 de co
legi, aici lucrlndu-se în deci 
schimburi Rezultatele bune ale 
zilei de ieri, obținute de stu
denții celor două institute buru- 
reștene. vor fi continuate toată 
săptămina. In care s-au anga a: 
să contribuie la sortarea carto
filor.

Nu putem încheia Srâ a mal 
consemna o -emarcă a tovară
șului Dumitru Tudor, care ne-a 
declarat : -dacă am «uraai cu
vinte de laudă pentru «tadeații 
care au lucrat astăzi, ajvtioda- 
ne substanțial, nu pot să trec 
cu șederea superficialitatea și 
dezinteresul cu care ■■ lațele» 
să ne „ajute* unii student; de 
la Conservator și mai mulți e- 
levi de Ia Liceul „Dimitrie Bo- 
lintineanu*.

C. STANCULESCT

de la rine despre această nouă 
carte de vizită a orașului, 
scrisă in prezentul socialist al 
țării.

Și iarăși — sentimental in
corigibil — rețin cu sfințenie 
aceste imagini de istorie vie, 
trăită plenar de oamenii locu
rilor, iar gindul îmi aleargă 
mult inainte peste timp, către 
generațiile de miine. Con
trastul între un ev trecut și 
unul prezent, drumul renaște
rii urbei de odinioară încep să 
rămină de acum in urmă cum 
vor rămîne și aceste zile, a- 
ceste săptămini și acești ani cu 
biografia înscrisă în metal și 
în piatră ; mă gindesc la posi
bilele clipe de peste ani in care 
vom vorbi generațiilor de după 
noi despre efervescența crea
toare a anilor aceștia. Și vor
bele vor rechema imaginile a- 
acestui timp: antrenați în
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te, stabilizarea culturii so
cialiste în general modifică 
nu numai categorii umane, 
nu numai conținutul dinamic 
al evoluției acestora, dar și 
o serie de aspecte formale 
care definesc la urma urmei 
acest conținut, inclusiv lim
bajul.

Asistăm la asaltul neolo
gismelor care pătrund în 
toate mediile sociale. Asis
tăm — și fenomenul este 
de o importanță capitală, is
torică, — la unificarea lim
bajului pe întreg teritoriul 
țării, la treptata dispariție 
a specificităților locale a 
„graiurilor" în care se infil
trează, tot. mai pregnant, tot 
mai sigur, limba literară.

Unii deplîng aceasta. Li 
se pare că tradiții întregi 
de bogăție și farmec lingvis
tic se pierd pentru totdeauna, 
li se pare că acest reflex al 
hulitei civilizații de consum 
care „strică" savoarea limbii 
din străbuni este nefast. 
Dacă analizăm fie șl sumar 
Insă fenomenul, vedem că 
lucrurile stau cu totul alt
fel. Mult deplînsul „farmec", 
mult admiratul pitoresc, e- 
rau, de cele mai multe ori, 
consecința vieții închise, a 
lipsei de acces la cultură, a 
precarității bunurilor de 
larg consum, a vieții de mi
zerie la care era condamna-

|

Amplă 
desfășurare 

de forțe 
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creșterii
marea întrecere, hotăriți să 
fn/cprz. iască istoricele coordo
nate trasate de Conferința Na
țională a P.C.R., să realizeze 
cincinalul înainte de termen, 
oamenii străbăteau — etapă cu 
etapă — drumul spre cotele tot 
mai înalte ale împlinirii și au- 
todepășirii. Rînd pe rînd co
lectivele de muncă din toate 
ramurile industriale raportea
ză partidului — decise să-i în
făptuiască hotărîrile — rezul
tatele orelor lor de creație, 
bucuria succeselor lor coti
diene. Ca într-o uriașă pelicu
lă, cuprinzind imaginea Româ
niei contemporane se văd cres
când șantiere și grădini, fabrici 
și cartiere noi. înnobilate de 
culorile noilor edificii, ale noi
lor orașe șt cartiere, înseși di- 
ihinețile par a fi altele — mai 
pline de prospețime și tinere
țe — dezlănțuindu-se ca un 
nou anotimp peste țară.

tă cea mai mare parte a 
populației țării.

Asistăm astăzi, în proce
sul acesta fără precedent de 
ridicare a patriei pe culmi 
de cultură și civilizație, la 
o infuzie permanentă de in
teligență și spirit, al cărei 
purtător este limbajul, desi
gur, în toate domeniile vie
ții sociale. în măsura in 
care cartea, radioul, televi

Tragedia limbajului
zorul devin bunuri comune, 
în măsura în care toate e- 
lementele bunăstării, traiului 
civilizat, pătrund în cele 
mai depărtate colțuri ale 
patriei, în aceeași măsură 
trebuie să ne așteptăm la o 
exprimare din ce în ce mai 
bogată, mai nuanțată a oa
menilor, la luarea în posesie 
a marei majorități a terme
nilor, structurilor lingvisti
ce și a subtilităților de lim
bă care sint singurele căi 

de abces la cultură — și 
care erau odată apanajul 
unei alese minorități.

De unde, atunci semnele 
de îngrijorare arătate de sa- 
vanți — sau simpli vorbi
tori ? 

ședințele noastre operative. Vă 
putem spune că datorită spriji
nului lor am reușit adevărate 
recorduri pentru cooperativa 
noastră. Am încheiat recoltatul 
strugurilor, iar azi vom strînge 
peste 70 tone porumb.

La C.A.P. Vînători au venit 
200 de elevi de la Liceul indus
trial naval din Galați. Alți 120 
de elevi de la același liceu au 
pornit spre ogoarele C.A.P. O- 
daia-Manolache. Aici, împărțiți 
pe echipe au trecut la strînge- 
rea si transportarea porumbului 
pentru siloz, la încărcarea și 
descărcarea la baza de recepție 
a peste 80 tone porumb. Și, ca la 
Odaia-Manolache șl Vînători, 
p etern spune că ziua de ieri a 
fost la fel și In celelalte coope
rative agricole de producție din 
județul Galați.

ION CHIRIC
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atît. „Dacă începi o treabă, 
trebuie s-o faci pînă la capăt" 
— par a spune, prin fapte, 
colegii săi de muncă. In ziua 
de azi îți trebuie și o perma
nentă îmbogățire a cunoștin
țelor teoretice, și asta mat 
ales la o meserie ca a lui. Dar 
pentru Nicolae era mai greu. 
Făcea naveta de la Oltenița 
și timp să învețe mai departe 
nu prea avea. In anul trecut 
au venit la el Gheorghe Bug- 
nariu din comitetul U.T.C. 
pe secție și i-a spus: „Băiete 
te pui pe carte I Vei putea 
locui la Căminul uzinei. In- 
scrie-te la liceu, la seral"... 
Acum este în anul II, și 
n-are de gind să se oprească 
nici de data aceasta.

„Nu este totul să primești 
la timp un ajutor. Pe urmă 
trebuie să știi și să răspunzi 
pe măsură" — spunea, zilele 
trecute, același Nicolae Coa- 
tu, acum locțiitor al secreta
rului U.T.C. în comitetul pe 
secție, membru de partid din

Dacă lucrurile ar avea un 
caracter strict de specialita
te, firește că nu le-am însera 
într-un ziar care se adre
sează tuturor. Dar limba, 
ca mijloc de comunicare 
este o expresie a suprastruc
turii, un seismograf sensibil 
al mutațiilor care se pe
trec în aceasta. Iată de ce. 
problema depășește cadrul

închis al unei discuții de 
specialitate. Pentru că sem
nele de îngrijorare despre 
care vorbeam, se referă, în 
copleșitoarea lor majoritate, 
la fenomenul automatizării 
limbajului, la uniformizarea 
lui inexpresivă, cenușie. Și 
acesta da, este un pericol, 
un pericol evident. Auzim 
în atîtea locuri, și cu atîtea 
prilejuri, fraze-tip. formulări 
standard, care prin utiliza
re exagerată s-au tocit, a- 
jung să nu mai învelească 
nici un conținut, să nu mai 
exprime nici un gind. nici 
un sentiment și efectul este 
bilateral. Pentru că intenția 
însăși de gînd, de senti
ment, standardizată în ex-

Cu toate

mijloacele
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harnice care au strîns recolta. 
Cartofii sint scoși mai întîi cu 
plugul după care se string de 
către tineri. Apoi intrăm cu 
discurile pentru a exterioriza și 
ceilalți tuberculi care mai ră- 
min. Cu fiecare unitate școlară 
sau instituție am contractat a- 
numite suprafețe, majoritatea 
însă și-au depășit obligațiile a- 
sumate. Cei de la U.M.T.F.. de 
pildă, aveau de recoltat 10 hec
tare.

Exemple asemănătoare de 
bună organizare a muncii, de 
antrenare a tuturor cooperatori
lor. de folosire judicioasă a 
ajutoarelor primite se întîlnesc 
și la Tușnad. Joseni. Gheor- 
ghieni. Cosment Secuieni. coo
perative unde procentul realiză
rilor este superior cifrei de 50. 
sau chiar 75 la sută. Nu peste 
tot insă se dă dovadă de ace
iași spirit gospodăresc, de grabă 
rstificată pentru punerea la a- 

d'post a recoltei. La Păulen:- 
C:uc. de pildă, nu numai că nu
mărul cooperatori’, or rare sînt 
antrenați ia muncește redus, 
dar nici elevii și salsriatii sosiți 
în ajutor nu sint dirijați așa 
num se cuvine lăsindu-se totul 
la voia întîmplării. In conse
cință. suprafața recoltată este 
asa de mică de parcă ne-am 
afla doar la începutul campa
niei. La fel se intîmplă și la 
Siclod. Corund. Ocna de Jos. 
Merești, Bisericani. Dealu. Sîn- 
paul, Feliceni.

O. MILEA

'70. Fără să uite că proble
mele lui „pdisonale" la vre
mea lor deveniseră probleme 
de organizație, consideră că e 
de datoria sa să-i ajute acum 
și el pe alții. Despre un ase
menea sprijin primit încă de

UMĂRUL 
CELOR 

DIN JUR
cînd au venit în uzină, pot 
vorbi oricînd Dumitru Cămi
lă /și Ion Panțuru, de care 
Nicolae Coatu s-a ocupat di
rect, în calitate de tînăr co
munist. Pot spune multe și 
alții... Esențial este că, pentru 
el, a-i ajuta pe ceilalți, a se

primare, dispare. Folosim de 
multe ori neologisme uzate, 
cu sunet sec, ascultăm prin 
ședințe, de exemplu, vorbi
tori a căror exprimare — în 
care predomină stilul bom
bastic, cel mai răspîndit și 
cel mai „stricător de limbă" 
—r atît de fadă, de abstrac
tă. ne face să pierdem sen
sul pe care acești vorbitori 
vor să-1 reliefeze.

Este vorba de fapt, acolo 
unde fenomenul apare, de o 
superficialitate în gîndire — 
și in pregătire — care se 
manifestă fatal in vorbire. 
Mai grav este însă cînd au
zim tineri — tineri care 
frecventează școli, uneori 
înalte — care au o expri
mare sărăcăcioasă ce ascun
de de obicei un vid cultural. 
Și aici intră într-adevăr, în 
joc efectul acelei „mass-me- 
dia" despre care se vorbește 
atit. Mijloacele informațio
nale sau de destindere puse 
la îndemînă de civilizația 
modernă — cu prioritatea 
absolută a televiziunii — 
sint... o sabie cu două tăi
șuri. Cultura, cultura adevă-

O emisiune „Ritm, tinerețe, 
dans" se face, după toate apa
rențele, cam așa : veseli și bine
voitori, cu aerul firesc că singu
rul lucru important la sfirșit de 
săptămină este relaxarea — și 
nu se poate obiecta cit de cit se
rios împotriva acestei prejude
căți care ne amăgește șase zile 
de muncă, ba. dimpotrivă, so
sind odihnitoarea după-amiază, 
întregul organism este pregătit 
să-și primească incordat rația de 
fericită indiferență — deci, veseli 
și binevoitori, realizatorii și co
laboratori: șlagărului „e șase-șa- 
se și un sfert* au brusc revelația 
răspunderilor și dificultăților a- 
sumale ir. bună si normală cu
noștință de cauză. Firesc, dacă 
nu se intimplâ o minune, și nu 
se intimplâ. revelația se trans
formă in obsesie și obsesia in 
fermă convingere, și de aici mai 
rămine un pas mic și nesemnifi
cativ pină Ia reacceptarea gene
ricului atît de plin de promisiuni. 
Momentul capătă valoarea unei 
pietre de hotar de colțurile că
reia se vor rotunji, simbătă 
de slmbătă, răspunderile și di
ficultățile. Astfel înclt, emisiu
nea, atunci cînd se programea
ză și atunci cînd își cuprin
de de bine, de rău toate 
cele 45 de minute dăruite, arată 
ca o simbolică pendulare între 
răspunderi și dificultăți. Ceea ce 
nu-i puțin. Dar nu există vino- 
vați, pentru că toată lumea e cu 
zimbetul pe buze. Prezentatoarea 
e în stare să facă, cum se făcea 
pe timpuri, reclamă la dropsuri 
bune și jeleuri. Textul prezentă
rii are un haz nebun, sesizabil, 
ce-1 drept, la dimensiunea sa 
reală abia în clipa penibilă cind 
timpanele sint lovite de dulci 
agramatisme ; așa ceva se poate 
insă trăi zilnic în fața televizo
rului, deși, să spun adevărul 
pină la capăt, duminica după- 
amiază este raiul stricătorilor de 
limbă română. Telefoiletonul 
Sandei Faur — serial de flegma
tică observație morală a străzi
lor, gărilor, parcurilor, în gene
ral a locurilor pe unde trec sau 
zăbovesc oameni nevinovați și pe 
deplin convinși că într-o, citez : 
„toamnă romantic despletită", 
cînd nu prea știm „ce fac bărba
ții duminica", suspiciunea, deo
camdată îngăduitoare, nu are 
cum sta ascunsă într-un nevăzut 
aparat de filmat și în condeiul 
unei nevăzute comentatoare — 
iți continuă solida și statornica 
misiune purificatoare. Scenete
le... o, doamne ! cea cu clientul 
ți croitorul și cu crăcii unor pan
taloni merita înregistrată pe

■ bandă de oțel inoxidabil pentru 
; -o eventuală arhivă de nerozii.

Dansftid cu o grație amorțită, 
zîmbesc pină și balerinele care 
pot dovedi oricînd că au fost 
premiante la școala de coregra
fie. Zîmbește și grupul vocal Les 
surfs din Madagascar, dar zim
betul e vechi, învățat pe dina
fară de cițiva ani și deci nu con
tează. Zîmbește, în sfîrșit, și Oc
tavian Ursulescu, dar aici, ajunși 
la tele-top, zimbetul poate avea

ocupa în special de tinerii nou 
veniți în uzină a devenit o 
obișnuință de fiecare zi.

...,,A venit la noi, la comi
tetul de, partid — povestea 
llie Safta — și ne-a cerut 
concursul pentru o acțiune 
conjugată a organizațiilor de 
partid și U.T.C., avînd ca 
obiectiv rezolvarea probleme
lor de integrare a tinerilor 
nou angajați în uzină, pre
cum și a celor cazați la cămi
nul de nefamiliști. Propunerea 
a avut urmări dintre cele mai 
pozitive"...

Nu sint acestea singurele 
exemple. După cum e limpe
de că nici nu izvorăsc dintr-o 
dorință de a restitui într-un 
fel ceea ce t s-a acordat la un 
moment dat. Sprijinul priete
nesc, mîna întinsă într-o clipă 
de cumpănă, interesul tuturor 
pentru problemele fiecăruia 
sint o lege nescrisă a colecti
vului, a organizației din care 
face parte. Crescut și educat 
la școala acestei legi, el nu 
face acum decît s-o respecte 
întru totul.

rată, solidă, singura în mă
sură să ofere satisfacții es
tetice și morale, nu se face 
în fața televizorului. Iată de 
ce trebuie să avem o deose
bită grijă față de educația 
culturală a copiilor noștri. 
Nimic nu poate înlocui car
tea și pinacoteca, discul și 
sala de concert, în nici un 
caz „pilula" fatal simplifica
toare oferită de micul ecran. 
A înlocui una prin cealaltă 
înseamnă a accepta compro
misul, care mai devreme sau 
mai tîrziu își arată „colții" 
superficialității.

Presa, cu limbajul ei spe
cific — să recunoaștem, u- 
neori sărăcăcios, grăbit, a- 
menințat la rîndu-i de stan
dardizare — are de aseme
nea un rol în îmbogățirea 
limbii în „aruncarea în a- 
renă" a ultimilor termeni 
științifici, tehnici chiar, co
tidieni chiar. Lucrul a fost 
studiat și într-un sens și în 
celălalt.

Ca să nu mai vorbim de 
creația literară, de aparatura 
criticii literare etc. Dincolo 
de toate acestea, ceea ce ră
mîne Valabil, și cert este 
că avem o limbă bogată și 
expresivă, plastică, capabilă 
de infinite nuanțe și cu mari 
valențe literare, pe care tre
buie s-o păstrăm și s-o îm
bogățim, ca pe un bun de 
preț. 

și cauze mai pămîntene : scri
soarea unuia din cei 1874 de co
respondenți iremediabil îndră
gostiți de cîntăreții și cîntărețele 
noastre de muzică ușoară, sau 
textele melodiilor admise in 
concurs.

După cum s-a înțeles, exem
plele care mi-au dat prilejul de 
a înțelege cum se face (sau cum 
nu trebuie să se facă) o emisiu
ne „Ritm, tinerețe, dans" sint 
de dată recentă. Fără a fi desă- 
virșită din punctul de vedere al 
dialecticii răspunderilor și difi
cultăților — abaterile în sus și 
în jos, de la o săptămină la alta, 
sint prea mărunte pentru a 
schimba ceva — emisiunea co
mentată exprimă limpede struc
tura primitivă a programului de 
simbătă seara dedicat tendențios 
tineretului. Jocul răspunderilor 
și al dificultăților — răspunderi 
și dificultăți reale, sint convins

„STATISTICII NOASTRE 
NU ȚIN SEAMA DE ANOTIMP *

— duce astfel la o competiție in
voluntară cu emisiunile de re
laxare obișnuite (așa-numitele 
varietăți, varietăți pentru timpul 
dv. liber ș.a.m.d.) produse la răs
timpuri, într-un ciclu imposibil 
de controlat, cu atît mai puțin 
de presupus, calculul probabili
tății schimbării situației în am
bele cazuri fiind o ridiculă cru
zime a cronicarului.

Apoi : pe progamul II, în ne
păsarea cvasi-unanimă a celor 
cărora li se adresează, trăiește 
viață calmă și bătrînicioasă „Ro- 
mantic-clubul". Nu-mi dau sea
ma exact care a fost și este ra
țiunea alungării acestei emisiuni, 
cu un bogat spațiu de transmisie, 
pe progamul II — probabil dorin
ța nestăpînită de a glorifica ro
mantismul tinerilor bucureșteni ; 
nici asta nu-i de ici de colo ! 
Așadar, după ce a epuizat con
form unui tipic cu nimic repro
babil dacă și-ar fi păstrat pros
pețimea și avîntul inițial, clu
burile . bucureștene, după ce a 
Invitat oaspeți de onoare pentru 
a dialoga cu tinerii din cele 8 
sectoare administrative ale 
Bucureștiului, după ce a or
ganizat mici spectacole cu 
orchestre de chitare șl cîn- 
tăreți amatori de muzică ușoa-

PLĂNUI DE PRODUCȚIE
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de vedere educativ, nici acestea 
nu pot fi ignorate ; producînd, 
elevul trebuie să capete conști
ința că este retribuit și că re
tribuția se face după cantitatea 
și calitatea muncii depuse. Pla
nul nostru este alcătuit la va
loarea de 300 000 lei. E mult, e 
puțin ?

Dincolo de subiectivitatea u- 
nui răspuns să cercetăm in ce 
constă rezistența la tentații, în 
ce rezidă valoarea planului, de 
fapt cum se traduc concret cele 
două obiective urmărite.

Liceul pregătește elevii săi 
pentru trei tipuri de întreprin
deri energo-energetice : de
montaj, de exploatare și de re
parații (absolvenții putînd fi 
insă încadrați In orice fel de 
uzină, pentru serviciile energe
tice). In această situație con
tractele de lucru sînt încheiate 
cu întreprinderi de profil cum 
ar fi „Energomontaj" — care e 
și forul tutelar al școlii — „E- 
lectromontaj", I.C.M.P. 7 si As
censorul. Toate aceste unități 
au încredințat liceului execu
tarea unor lucrări complexe : 
I.C.M.P. 7 a comandat echipări 
de panouri și tablouri, „Elec- 
tromontaj" printr-o comandă 
fermă, așteaptă executarea u- 
nor flăngi pentru sudură, su
porți izolatori, vase comuni
cante, vase de separație cu mem
brană. Aceste produse se exe
cută în atelierul de mașini u- 
nelte și în cele două ateliere 
electrice. Dar chiar din anul I, 
cînd se însușesc cunoștințe de 
lăcătușerie, elevii produc : ei 
furnizează colegilor din anii 
mari stelaje mecanice, cleme, 
plăcuțe pentru izolatori etc. 
Organizarea aceasta respectă 
fluxul tehnologic care se intîl- 
neșțe în producția „adevărată". 
Mai mult decît atît : catedrele 
de specialitate sînt, la rîndu-le, 
încadrate în acest flux, contri
buind la realizarea planului de 
producție Astfel, catedra de 
tehnologie alcătuiește, In o- 
rele de curs rezervate, tehnolo
gia pieselor intrate in fabrica
ție în cabinetele de desen se 
alcătuiește schița pieselor ; pro
fesorul de protecția muncii îs! 
ilustrează cursul cu normele de 
protecție impuse la produsul 
respectiv ; catedrele de mate
matică, si fizică colaborează, de 
pe pozițiile lor. la producția a- 
telierelor. S-a instituit astfel 
corelarea programei cu planul 
de producție al atelierelor, ceea 
ce servește perfect necesitatea 
ca In timpul școlii elevul să în
vețe șl să muncească.

Se poate replica că In toate 
liceele de specialitate elevul în
vață și lucrează în același timp. 
Si că ponderea produselor exe- 
Ț'tat» In ateliere, sînt de pro
fil. Ponderea, dar nu toate. 
Aici am întîlnit această situație, 
deocamdată de excentie si ea 
reprezintă acea rezistentă la 
tentații la care s-a referit ing. 
Alexandru Mosn.

— Dacă am fi încheiat con- 
tracte si cu o ronnerativă pu
team obține, relativ ușor, ve
nituri însemna-te. fără să ne o- 
bateoi de la sarcina de a forrnn 
deprinderi de muncă si d« ”-t 
familiariza pe elevi cu produ- 

ră în decoruri care dminteau 
violent de spectacolele de rela
xare mai sus-pomemte, dup ce 
— in cele din urmă — s-a ajuns, 
pare-se, la concluzia că roman
tismul tinerilor bucureștem te 
poate ține în viață, dar nu pen
tru totdeauna, emisiunea s-a vă
zut nevoită să caute același ro
mantism și la tinerii de pe a.te 
meleaguri. Drept care luni ce 
a trecut s-a deplasat la Olteni
ța. Si aici ce s-a întîmplat ? 
Aici s-au întîmplat următoare
le • s-au căutat și s-au găsi, 
două întreprinderi : șantierul 
naval si țesătoria. S-a căutat și 
s-a găsit o idee care, atent pre
lucrată, merge oricînd și ori
unde : iubirea. Mai departe ce 
s-a întîmplat ? Mai departe s-a 
întimplat că s-a căutat și s-au 
găsit doi tineri : un băiat și o 
fată. Și atunci s-a tăcut o ..po
veste de iubire" de la noi. El 
fruntaș, ea fruntașă. El elev la 
liceul seral, ea elevă la liceul 
seral. El bun și cuminte, ea 
bună și cuminte. Și mai depar
te ? Mai departe, el și ea se duc 
uneori la cinema și uneori 
la cofetărie și sînt prieteni 
și se înțeleg bine și discută 

numai lucruri interesante și totul 
este ca in viață. Din fericire pen
tru toți, cei doi tineri au refu
zat cu decență să se lase prinși 
în capcana spectacolului unei iu
biri pentru programul II al te
leviziunii...

Puțin convingătoare, dacă nu 
de-a dreptul stingheritoare, mi 
s-a părut conversația tinerilor cu 
invitații de onoare ai emisiunii, 
masacrată evident la masa 
de montaj. Interesantă însă, 
discuția despre brigăzile de 
agitație, măcar din punc
tul de vedere al exempli
ficării și al felului în care 
se poate scăpa de răspunde
re dacă există la îndemînă — 
și există totdeauna ! — un „tova
răș Androne" căruia să i se pună 
în circă, chit că nu merită, o si
tuație deocamdată fără ieșire. 
Exact situația în care a ajuns, 
fără deosebite eforturi „Roman
tic clubul". Dar, cum spunea 
prezentatoarea emisiunii „Ritm, 
tinerețe, dans", „satisfacțiile 
noastre nu țin seama de ano
timp". Da, recunosc că satisfac
țiile noastre țin seama de alt
ceva.

CONSTANTIN STOICIU

sele pe care le vor întilni in 
producție. Am fi executat și 
candelabre sau produse de ar
tizanat, cu plasament imediat. 
Din punct de vedere didactic 
am fi pierdut însă foarte mult. 
In viziunea noastră elevul tre
buie să aibă, chiar din anul I, 
reprezentarea exactă a produc
ției industriale, cu organizarea 
și rigorile ei. Și tut din anul I 
cuvîntul de ordine este călită- 
ț®a, chiar dacă asta reduce 
început productivitatea muncii. A 

La orizont, pentru liceu, se 
prefigurează un pas înainte : 
mutarea activității practice di
rect in uzină. Nu pentru cei 
din anul V care au prevăzută, 
prin programă, o asemenea 
practică, pe întinderea unui tri
mestru ci pentru anii inferiori. 
Se duc tratative, deocamdată 
la I.C.M.P., unitate pentru care 
se execută echipări de panouri 
și tablouri, să se separe un a- 
telier anume pentru elevi. Ar fi 
și în avantajul întreprinderii : 
s-ar economisi cheltuielile de 
transport ale pieselor destul de 
voluminoase, s-ar preîntîmpina 
eventualele avarii. Dar ar fi 
In interesul întreprinderii In
tr-un sens mai larg, cel al for
mării complete a viitorului 
muncitor sau tehnician.

La începutul anului școlar 
trecut școala a beneficiat de 
vizita secretarului general al 
partidului. Atunci, observațiile 
și îndrumările sale prețioase, 
su luminat mai bine scopul pe 
care trebuie să și-] propună 
școala : pregătirea elevilor în 
condiții identice cu cele pe care 
le vor întilni la locul de mun
ca. In răstimpul care a trecut 
h^?f-Tatterialâ a școlii s'a îm
bogățit în acest sens : s-a ter
minat construcția poligonului 
electroenergetic ; s-au comple
tat laboratoarele de chimie, si
mulatoare de mașini electrice 
Șl automatizări, de fizică ; s-au 
adaptat atelierele pentru exe- 
cutarea planului de producție • 

. pr°8rarna teoretică 
și oractica în sensul amintit 

nu se consideră încheiat. Chiar dacă n-a fost ex
primata valoric, parte din pro- 

ateUerelor este destinată 
autodotării. Se prevede dezvol- 

actualului poligon într-o 
s.ațle completă de 110 kw care 
sa ofere elevilor condiții nen- 
vrrelnerXeCUtarea tuturor mane
lelor pe care le vor întilni 
într-o centrală. Se fac eforturi 
dart-rU comPletarea corpului didactic cu profesori, specialist! 
și maiștri-instructori de tinutt 
profesională, cu experiență si mun ăe InPesn„trU-f ° -^enea 
Hceulul u, f r?lt* conducerea 

1 ProPUne o mai ri- 
Șelecție a elevilor, duDă 

aptitudini și pregătire, asigu- 
rindu-și In acest sens si aj/to- 
£omnin1?’ ,pslhoI°e școlar, care a 
XThIk recent paleta de spe
cialități a corpului profesoral.

Criteriu! după care se măsoa- 
iOnct unitate școlară rezultatele obținute este calitatea 

absolvenților săi. Liceul econo
mie n-a dat pînă în prezent de
cît două promoții ; din ultima, 
15 au intrat în Invățămîntul su
perior, iar 55 au fost ceruți de 
mari unități productive și 
drați ca muncitori și tehnicieni.
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ATLETISM „DINAMOVIADA"

A FOST UN SUCCES
Punctul finii al semn —-i in

ternațional de atletism rix Ca
pitală avea să-l mambeae cea 
de-a 14-a editi* a OuuMevta- 
dei. programată liariu e e . - 
mir.ică pe stadion _i Bepatafcn. 
sub auspicii urotarțfcoare. Îna
inte cu clteva zile, k pettgra- 
mul acestei tradcțimaLe noape- 
tiții era - coasemsata 32 de 
probe a^actcve. ca =a_ x:_n- 
..capete de afiș* i lam-eaț. a 
Jocurilor OLmpsce de ia Măc-

dmamc-tst: ir. Capccală a- ter 
r-u: In-vEgă'cn fe pas-a
probe. 1 acecacstaoaaa r-sțw* 
ta recordmeaa asaa&ală la da, 
as- tor, ea C-M *m, fiâta "or
nează de aaeda^ata ca broaz la 
J OL. azjrta ii'jsri 9 aulă»

buâ a rrpt â ifos—al atlet A-

xr -pră — rtrsa de sx m_ ca 
fjTMua de «L< iri~i~rte In cjs- 
paca ea acărad wixot "• aăent-

Itaua de sosire Ia 3000 m. obsta
cole. proba desfășurată pe o 
ploaie deasă Cu deosebit inte
res au fost urmărite probele de 
198 m ți fete. 1500 m.
tete, aruncarea greutății băieți, 
.a care concura- o serie de a- 
tlețj co o frumoasă carte de vi»
—La. xr.irr car® Xf?’ițK>nâm ps 
•,::czsîu. s: • :et . AL Korse-

FOTBAL VI: O etapă fructuoasă
l

Din păcate. 13»4 vremea stea, 
.'.etaverabc-ă ta pasca* ta a fisc 

de»3scrărt a caectataarijor ta a
Dar treteoe 
m*»iia aesr.tr

Gavrum. test caracacc es-

greutății a fost clștigatâ de G.
Locbmaaa RDG.) cu 19.40 m.
Ua rezultat buc a obținut Dia- 

large»a Bulgar.a) : 6,52 m.

Safc. — a -.ermnat învingător 
la 100 s. cu ICj sec, ca vmt 
fcn fața. I- Valkova (Bulgaria). 
J. JeUcuv» tCecoslcvaciai. V. 
Varpa UngartaL fost zampion 
earopeau șl finaHst la ultima e- 
tzzpe a J.O- și R. Plunge 
(Vl.SS) Proba de aruncarea

Recorduri

Șl DIN NOU SCHIMBARE DE LIDER
Rezu Itate CU PLUS

Sportul
sfudenfetc—U.T. A.

1-4 (0-1)

Au înscris Axente (min. 
16), Broșovschl (min. 62), 
Axente (min. 76) și debu
tantul Condrue (min. 77), 
pentru oaspeți, Sandu 
Mircea (min. 58) pentru 
gazde.

Prin aoeasti rleforta la sece, a* t«j»ia V-T-A. sare*
reviriment ? Ne—am ta c uisza'Jua sesK ' jsm. Se
ei — î.î l.:i '.’''V -e-a. feMBB
foarte mult — i-aa paa pe gtatart ta pe Mtm « pe ta^tatarta 
clubului arăda=- De aisîei. a>«a r-ecx ta aata s-a ana-tac se^s 
aituatfa n-. eear t a ec—oe-. s ta »-az liae nnec ataxur. xneg.na

ta zsz
cta

9«d k«ev«șuta iși i»chipuie că cu o singură
Wrt» — • Ș- IM io atare răsunet (3—8 ia pofida lui Dinamo) 
— ” *-«a Jaatffkat prezeata și este suficient pentru cariera 
tar ta pn*a tastată, aa taiaata aaarnic. Aici, in „înalta socie- 
«ar* e taptf sere, după cam se vede. S-a dus povestea cu 
S-X. Otaaataa. ea Daairea Giurgiu, Metalul Plopeni etc. etc. 
Faaaat <* ei aa priait. ia altunele două etape aproape o duzină 
•e gatari — aawi aui exact — e simptomatic.

F. C. Argeș
Petrolul

3-0 (2-0)

Au înscris: Rotznci (min. 
18), Dobrin (min. 29) ș> 
Radu (min. 54).

tata cS tiaerii «elevi* ai antrenorului Ilie Oană n-au re- 
ttct: te sirfcl piramidei. Pe semne nu le priesc marile înăl- 
taaă. Da*< ce petroliștii demonstraseră că au o apărare de 
•etreest — aa primit un singur gol în cinci etape — iată că 
srgesean le-au Scut o demonstrație concludentă că dacă e- 
tacx. a ebț-.nut victorii la limită (4 goluri marcate) nici de- 
feasiva aa-i chiar atit de impenetrabilă. Nu credem, nu vrem 
să credem, că în ceea ce privește Petrolul, revelația acestui 
Iacepat de campionat, este vorba de un simplu foc de paie...

I
A de

Jiul—Dinamo

2-1 (1-0)

Și de această dată apărarea a jucat renghiul echipei antre
nate de Nelu Nunweiller. Dacă portarul Constantinescu ar fi 
fost mai atent la șutul-centrare expediat de Ion Gabriel, ex
tremi dreaptă a Jiului, poate că dinamoviștii ar fi plecat de 
la Petroșani cu un punct. Nu înțelegem de ce nu sint folosiți 
cu mai mult curaj portarii de rezervă foarte talentați de care 
dispune actualmente formația din șos. Ștefan cel Mare. Nici 
la Dinamo echilibrul dintre compartimente nu este optim.

Sport club
Bacău—Farul
2-0 (1-0)

Au 
schi 
(min. "5 51

Mai rar mostre de ineficacitate așa cum ne-au oferit ieri 
înaintașii de la Farul. Eforturile întregii echipe au fost iro
site cu seninătate, cu nonșalanță de Oprea, Caraman et comp. 
Oprea și-a permis chiar luxul de a rata un 11 m, intr-un mo
ment in care eebipa sa avea nevoie de gol ca de aer. A fost, 
de altfel, prima lovitură de pedeapsă ratată in actualul cam
pionat. Pe cind un echilibru real între compartimentele for
mației constănțene ?

C. f. R. Cluj
A.S.A. Tg. Mureș

3-1 (0-1)

l . j .. -- - . nașelor
ta a^taeta tataMtaLfotataac MeSgenti a ea ti cuielor care 
•a sesa ctaaaa tata d^poata* tatatava taorcșenUor. Excelen
ta ta ta aeacsal tata aautatau M Mtat Ataca, autorul unui 
*8 ta • Mta paae-Bta BuailSucta de VTșan. O notă buni și 
*■■» tataS M Bece care aa teșfc la atac, aptrindu-și cu 
acartaitata gaastae. Careta ta staar artttrajul vasluianului 
■ta. Ntaata* BbmA, ta cMBeaea, de laude, obiectivitatea

Continuă să frapeze nesiguranța apărării din Tg. Mureș nu 
de mult renumită prin greutatea cu care se lăsa străpunsă. 
In șase etape „jandarmii" din fața porții Iui Soîyom s-au lă
sat păcăliți de 15 ori, deci o medie de 2,5 goluri pe meci.

Oricît ar fi de eficace înaintarea, oricît de bine ar evolua 
mijlocașii (Hajnaî a fost și ieri unul dintre cei mai buni de 
pe teren) Bone nu-și va putea îngădui liniște pînă nu va e- 
limina acest punct nevralgic din structura echipei sale.

Craiova

„U" Cluj
3-0 (2-0)

4 frrzta * igjjer ie joe a oltenilor. Fără omul 
jer * 8K. TMtaagL ei tiwtn» colegii de 1» Cluj, de o
mbme* aMMBKK*. dbet c* s» jMcaa .,»rasă*. Dar. mă rog. la Tg. 
JBb «8 •» dm o « acaaA. Uamri chiar mai bine. Și acest meci 
ae-e fir-mi- e -acx-ri 5e carii» în care angajamentul deplin 
ta tac. a ta* aaa dtasce tingtaateie caracteristici. Și uite așa, 

-i- r-i_< er «ere tamldB Înalte ale claiame-.tu'.ui

Un accident pe care-I regretăm — Țarălungă, chemat la lotul 
național — petrecut — ce stupid — la antrenament. Deci, din- 
tr-odată doi proaspeți selecționabili sint puși in situația de a nu 
răspunde chemării și... îngrijorării Iui Angelo Niculescu.

Despre studenții clujeni nu prea avem multe de spus. După 
ce miercuri, la Sofia, ne-au convins că nu prea știu ce vor, des
pre evoluția lor intr-o partidă, in care nu aveau prima șansă — 
ce să mai vorbim.

Steaua
C. S. M. Reșița
4-0 (1-0)

Iac* aa tat caatadat la postura de centru atacant al echl-
: * Sistase s-a anunțat ieri

Bta ~ = : Indreciățiți la un tandem 
ca Batata. Cșrvtata Srwnoase merită și formația din Reșița, 
caae a tat aAKaritar o replici neașteptat de curajoasă și ca
teta taar taMrtat t-a ripit o victorie sau un meci egal. Dacă 
e.asrten dcattaare a Berilor lui Beinhardt s-ar fi concretizat 
■taar • dtaft ta petala parte a jocului, poate altul ar fi fost
rerzLzx1.

...Poate și arbitrul Sever Mureșan din Turda a contribuit 
Intr-un fel la prăbușirea morală a fotbaliștilor de pe Birzava. 
El le-a anulat un gol în minutul 2 pe motiv de ofsaid iar in 
minutul 59 a lăsat nesancționat un fault evident comis în ca
reu de portarul Coman asupra lui Neagu. Vorba unui spec
tator din tribună : Sever, sever, dar de ce numai cu oaspeții ?

De semnalat că, uneori, steliștii au recurs la durități în a- 
părare, ceea ce a impietat asupra calității spectacolului sportiv.

Steagul roșu-
Rapid

1-0 (1-0)

Da. rcate o să s-l se pară curios dacă notez cu plus, mai întii 
et-.ca Rapid. Dup& cele ascultate pe calea undelor, purtătoarea 
laatercnei roșii, a jucat foarte bine, a dominat mult timp jocul, 
■ai ales ta leptua secundă. Să fie, oare, primele semne ale 
ar_mulărLor, primele roade ale unei mobilizări și ambiții mai 
mar: ce a-s. păstra prestigiul neșifonat? Rămîne de văzut, 

r.a gazdelor, scontată, vine să confirme, în continuare, 
: = r_-.i ce :are - de,:.", -ucătorii brașoveni. Una peste a?.a,
;oc_ a fost foarte dlrz disputat.

O ușoară umbră aruncă peste partida de la Brașov acciden
tarea lui Marin Olteanu, proaspătul chemat la lotul național. 
Verdictul este — fault de joc. Sigur, nu ne putem pronunța 
asupra intențiilor — „dușmanii" Rapidului sint gata să spună 
că accidentul s-a produs pentru a-i face loc lui Boc in națională 
— care au precedat accidentarea. Credem că nu e vorba de așa 
ceva. Oricum, e de condamnat jocul din final, prea încordat,

PREZENTAREA ETAPEI : V. CAB ULEA-O. PĂUN

Fără piper..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Steagul roșu 
S. C. Bacău
C.F.R. Cluj
Jiul
Petrolul
Steaua
Dinamo
„U" Craiova
Farul
F.C. Argeș
U.T. Arad
„U" Cluj
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul Studențesc 
C.S.M. Reșița 
Rapid

9- 1
19- 5

13-12
5- 8

12- 7
8-10
6- 15

13- 15
8-15
5-12
2- 6

în fruntea

ETAPA VIITOARE
(15 octombrie)

Vilcea—Progresul Brăila 
Dunărea Giurgiu—Ceah- 

Pt. Neamț 2—0. Delta Tul- 
------- ------ ‘ 2—1, Me-

Jiul—C.F.R. Cluj ; Dinamo— 
Steagul roșu ; Sport club Ba
cău—Steaua ; AS-A. Tg. Mu
reș—F.C. Argeș ; Rapid—Pe- 
trolul ; Farul—„C“ Craiova ; 
„U“ Cluj—Sportul studențesc : 
U.T. Arad—C.S.M. Reșița.

Rm.
4—9, 
Uul
cea—C.F.R. Pașcani 
talul Tirgoviște—Ș. N. Olte
nița 0—0, Politehnica Galați — 
F. C. Galați 0—L

Seria a n-a

DIVIZIA B
Seria I

Politehnica Iași—Gloria Bu
zău 1—0. Știința Bacău—Meta
lul Plopeni 1—1, Metalul Bucu
rești—Progresul 1—0, Chimia

Metrom Brasov—Olimpia Sa- 
tu Mare 1—9, Gloria Bistrița— 
Minerul Baia Mare 1—0, Olim
pia Oradea—F.C. Bihor
Minerul Anina—C. F. R. 
1—0,
C.F.R Timișoara 2—9, Metalur
gistul _ ~ —
doara . _ _
C.S.M. Sibiu 3—9, Metalul Dro- 
beta Tr. Severin—Electroputere 
Craiova 3—L

1—2. 
Arad 

Politehnica Timișoara—

Cugir—Corvinul Hune- 
1—0, Chimia Făgăraș—

Scorurile — fluviu, realizate 
în etapele trecute de echipa 
campioană, păreau să nu lase 
dubii asupra câștigătorului în 
derbiul de polo. Dar dinamo
viștii au avut, ca de obicei, o 
adversară pe măsură în Rapid, 
formație solidă, cuprinzind 
vechi și reputați jucători in
ternaționali. Păcat că echili
brul de forțe din bazin a anu
lat spectacolul sportiv, lupta 
pentru puncte transformînd me
ciul într-o înfruntare confuză, 
cu multe faze fixe, cu multe 
eliminări și cu puține, prea 
puține goluri. Spre surprinde
rea puținilor spectatori veniți 
la bazinul descoperit din par
cul Dinamo, cei ce au dominat 
mai mult au fost giuleștenii, 
care au fost la un pas de vic
torie. Cu un minut înainte de 
sfîrșitul partidei ei conduceau 
cu 4-3, dar eliminarea nejusti
ficată a lui C. Rusu de către 
arbitrul M. Nicolaescu (care a 
condus cu multe scăpări) a o- 
ferit dinamoviștilor posibilita
tea să obțină egalarea. Deci, 
Dinamo—Rapid : 4-4 (1-1, 1-9,
1-2, 1-1). scor care menține e- 
galitatea de puncte între cele

două formații aflate 
clasamentului.

Au înscris Kroner
Frincu pentru Dinamo și, res
pectiv, Slăvei 2, C. Rusu și 
Olac pentru Rapid.

Și o remarcă pentru jocul 
excelent al lui Culineac, ieri 
cel mai bun dintre sportivii 
care au evoluat tn acest 
derby._ fără piper.

P. OVIDIU

2, Popa ți

Paza bună...
într-un meci contînd pentru 

preliminariile grupei a 7-a a 
campionatului mondial de 
fotbal, la 19 octomhrie, în ora
șul Las Palmas, echipa Spaniei 
va întîlni formația Iugoslaviei. 
Federația iugoslavă de fotbal, a 
anunțat oficial că înaintea aces
tei partide va cere un control 
anti-doping pentru jucătorii săi. 
Această hotărîre a fost luată ca 
măsură de i 
acuzațiilor | 
trivit căreia 
A.C. Torino 
cu somnifere 
Palmas, unde 
înaintea meciului pentru Cupa 
U.E.F.A., meci pierdut cu 4—0 
în fața echipei Las Palmas,

precauție, în urma 
presei italiene po- 

jucătorii echipei 
au fost „drogați" 

• la hotelul din Las 
au fost cazați

la săritura In lungime — lo
cul 1.

în ziua a doua au reținut a- 
tenția probele de viteză, 200 m, 
100 mg fete și 110 mg băieți, 
cursele de 800 m. fete și 1 500 
m. băieți, ca și proba de arun
carea suliței, la care au concu
rat cîțiva atleți cotați cu rezul
tate valoroase, ca sovieticul Al. 
Makarov și maghiarul B. Șan- 
dor. Ivanka Valkova (Bulgaria) 
a obținut a doua victorie, ocu- 
pind primul loc și la 200 m, 
iar la băieți. în aceeași probă, 
atletul cehoslovac I. Matousek 
l-a întrecut, la finiș, pe sovieti
cul Al. Korneliuk. La 800 m, 
semifondista Rafira Fița a fă
cut o cursă bună, reușind la ul
tima turnantă s-o depășească pe 
atleta bulgară S. Zlateva cla
sată pe un 'oc fruntaș în finala 
probei Ia Miinchen. Atleta noas
tră a cîștigat întrecerea, cu 
timpul de 2:04. Cu un rezultat 
meritoriu, Vasile Sărucan a ter
minat învingător la săritura în 
lungime : 7,58 m.

In clasamentul general, pe e- 
chipe, atleții dinamoviști din 
Capitală au ocupat locul 2, 
după formația din U.R.S.S. și 
inaintea_ concurenților din R.D. 
Germană, clasați pe locul 3.

M. LERESCU

valoroase

la Bacău
Timp de trei zile Bacăul 

găzduit un inedit concurs de 
tletism care s-a bucurat de o 
bună organizare și, mai ales, 
de întreceri viu disputate. Este 
vorba de Campionatele republi
cane. disputate la cîteva probe 
atletice și de concursul repu
blican de probe clasice. Astfel, 
s-au atribuit titlurile de cam
pion la 3 000 m. senioare lui 
Maria Lincă cu un nou record 
republican 9 :46,2. La aceeași 
probă, la junioare, titlul a fost 
cîștigat de Cornelia Holub, de 
asemenea, cu un nou record ;

a 
a-

10 :15,0. Deosebit de valoros 
este și recordul juniorului Lio- 
dor Pescaru la 20 km marș care 
a cîștigat cu excelentul timp de 
lh 35 : 40,2.

Am mai reținut performanțele 
obținute de Eleonora Monoranu 
la 400 m cu 40,9 sec., de Rafira 
Fița la 1 000 metri cu 2:47,7 și 
cel obținut de Anca Hoinărescu 
la pentatlon de 3 746 puncte cu 
care a cîștigat și titlul de cam
pioană a probei la Junioare.

TIMIȘ VASILIU

SPORT DE MASĂ

MULTE OBSTACOLE
(Urmare din pag. I)

de fotbal, ceea ce însemnă in 
medie alți 600 de lei pe lună. 
Așadar, asociația sportivă înca
sează, în total, cîteva mii de lei 
anual. Pe ce se cheltuiesc a- 
cești bani ? „Pe fotbal — ne 
mărturisește ing. Petru Deac, 
antrenorul echipei de fotbal. 
Echipa noastră activează in 
campionatul județean. Fiind o 
competiție oficială sintem obli
gați să apelăm la serviciile unor 
brigăzi de arbitri desemnați de 
CJEFS, brigăzi care ne costă 
in jur de 450 lei pentru fiecare 
joc organizat acasă. Adică 900 
Iei pe lună. Adăugați la această 
sumă cheltuielile legate de 
transport, masă și cazare ale 
echipei, costul materialelor 
sportive de primă necesitate și 
veți înțelege prin ce greutăți 
trecem". Așa stau lucrurile la 
Lechința. Este, oare, un caz izo- 
l'at ? Nicidecum. Pentru că alte 
asociații se descurcă și mai 
greu. De pildă, cea din comuna 
Salva, înscrisă și ea în campio
natul județean cu echipa de 
fotbal. La capitolul venituri (a- 
sociația are 130 membri) notăm: 
sindicat - 300 lei, cooperația 
de consum •= 140 lei, valorifi
care fier vechi = 1 340 lei, în
casări de la meciurile echipei
— 1 500 lei, vînzare porumbei
— 200 lei. La capitolul cheltu
ieli : arbitraje (numai trei me
ciuri din acest sezon) “ 435 lei, 
transport = 730 lei, două mingi 
de fotbal = 266 lei, o plasă de 
volei — 175 lei. Aceasta este si
tuația în cazul asociațiilor cu 
echipe de fotbal în campionatul 
județean' echipe care absorb, 
după cum s-a văzut, aproape 
toate veniturile bănești ale aso
ciației respective. Ajunși în a- 
cest punct ne întrebăm dacă 
Federația de fotbal și C.N.E.F.S. 
s-au gindit vreodată că arbitra
jele consumă majoritatea veni
turilor asociațiilor sportive să
tești și la consecințele ce de
curg de aici ?

Dar lucrurile nu stau mai bine 
din punctul de vedere al mij
loacelor financiare, nici în aso
ciațiile care nu au echipe de 
fotbal în campionatul județean. 
Asociația sportivă din Teaca, cu 
120 membri cotizanți, are la ca-

pitolul venituri următoarele 
sume. Cotizații = 1000 lei, în
casări popicăriei Viile Tecii = 
1 000 lei, vînzare iarbă = 1 000 
lei, venituri proprii realizate din 
acțiuni similare celei din urmă 
de grupele sportive din satele 
comunei — 2 500 lei. 
am dat peste o altă 
care tinde să devină 
men.

I
I
I
I

HANDBAL
f

o surprizai
i
I

Cit pe-aci 
să vedem

I
I
I
I
I
I

Divizia națională A de 
handbal a programat în Ca
pitală, pe stadionul Tinere
tului, întîlnirea dintre echi
pele masculine Steaua șl 
Voința Partida a avut o 
desfășurare interesantă, ini
țiativa aparținind alternativ 
celor două formații.

în prima repriză, jucăto
rii de la Voința, pe care 
calculul hîrtiei ti arăta în
vinși „din. start", n-au fost 
de acord cy o simplă pre
zență de „complezență" și 
au dovedit resurse surprin
zătoare ținînd „in șah" pe 
multipla campioană a țării. 
Cu un joc gindit, In mișcare

au 
tot 

par- 
des-

Ste-

și destul de spectaculos fața 
de starea terenului, ei 
reușit să conducă mai 
timpul, încheind prima 
te a partidei la un scor 
tul de ferm : 7—4.

După pauză e rîndul
lei să arate ce poate, mai a- 
les că diferența de scor era 
un serios semnal de alar
mă, și cu o apărare erme
tică, acționînd fulgerător pe 
contra-atac prin Gațu și 
Cristian, reușește să ia con
ducerea ostilităților Jucăto
rii Voinței par puțin spe- 
riați de „îndrăzneala" lor și 

, încearcă. în mod greșit, să 
mențină scorul prin „plim-

barea" mingii, dar o 
fără convingere și nesigur, 
dînd prilej partenerilor să 
fructifice prompt o serie de 
greșeli de preluare. Și astfel, 
Steaua reușește să înscrie 
de 11 ori, în timp ce Voința 
îi perforează apărarea nu
mai de două ori, stabilind 
rezultatul final la 15—9

Arbitrajul, în prima parte 
destul de prompt și corect, 
ni s-a părut în repriza a 
doua confuz și uneori, com
pensator, dînd anumite in
terpretări originale regula
mentului.

S. UNGUREANU
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Dar aici 
anomalie 

_ ------ - un feno-
Cooperația de consum, 

sindicatul și cooperativele agri
cole de producție nu au virat, ca 
și in anii anteriori, nici un ban. 
Și iarăși punem o întrebare : 
de ce și de unde atita nepăsare, 
cum e posibil ca aceste unități 
să încalce dispozițiile legale 
care prevăd expres obligații in 
acest sens ? Că nimeni nu le 
controlează asupra felului in 
care-și respectă aceste îndato
riri o știm. Dar de ce se în- 
tîmplă așa ne-a fost mai greu 
să aflăm pentru că fiecare din 
cei întrebați au dat din umeri.

Dar să mergem mai departe. 
Sumele realizate au fost chel
tuite în întregime pe echipa
ment și material sportiv ? S-ar 
părea că sumele încasate ' la 
Teaca sint mai substanțiale fle- 
cît în cazurile precedente, dar 
dacă amintim numai simplul 
fapt că in Teaca sint 32 organi
zații U.T.C., ne vom convinge 
ușor că aceste sume, cu toată 
bunăvoința., nu pot acoperi nici 
cele mai elementare cerințe. Din 
această cauză asociații ca cea 
din Salva au un inventar spor
tiv extrem de sărac, mai exact 
el se reduce la un singur rînd 
de echipament de fotbal și a- 
cela uzat. Bocancii sint folosiți 
prin rotație de cele două echipe 
— seniori și juniori. Situația nu 
este mai bună nici în cazul ce
lorlalte asociații vizitate. Dar 
despre cerințe să-i lăsăm pe cei 
in cauză să le enumere răspun- 
zind la întrebarea : Dacă ați a- 
vea fonduri ce ați cumpăra în 
primul rînd ? La I.A.S. Le- 
chința : „Am înzestra echipa de 
fotbal cu echipamentul și ma
terialul necesar, pentru că ceea 
ce avem acum este cu totul in
suficient, am cumpăra material 
sportiv pentru volei, handbal și 
tenis, de care nu avem deloc" — 
ne declară Petru Deac. La aso
ciația sportivă Salva : „Am 
cumpăra echipamentul pentru 
echipa de fotbal juniori, am 
pune Ia punct baza sportivă" — 
ne spune loan Furcea, președin
tele asociației. La asociația 
sportivă Teaca: ..Am împrejmui 
terenul de fotbal al comunei, 
teren care fiind situat lingă 
gară este permanent deteriorat 
și ca atare făcut impracticabil 
de mașinile ce transportă ba
last, am construit un teren 
de handbal și unul de volei, o 
pistă de atletism, o pistă cu 
obstacole și un teren de tenis 
în centrul comunei" ne asigură 
Simion Fiscutean, președintele 
asociației.

Această simplă enumerare 
este, credem, elocventă pentru 
a ilustra nevoile foarte strin
gente ale asociațiilor sportive 
din localitățile rurale pentru a- 
sigurarea acelui minim de bază 
materială obligatorie. In același 
timp, este o dovadă grăitoare a 
dorinței tinerilor de a face ceva, 
de a asigura condițiile necesare 
desfășurării unei activități spor
tive de masă cit de cit susți
nute. Ne-o demonstrează pre
ocuparea Ior stăruitoare de a-și 
procura fonduri, inițiind fel și 
fel de acțiuni. Dar oricît de in
genioase și lăudabile ar fi iniția
tivele de acest fel, trebuie să re
cunoaștem că numai ele nu sint 
în măsură să acopere toate ne
voile materiale. Departe de noi 
gindul de a cere alocații de la 
buget. Lucrurile se pot rezolva 
mult mai simplu și cu posibili
tăți locale, printr-o judicioasă 
repartizare a fondurilor exis
tente, stabilite prin lege, prin 
găsirea unor modalități de a de
greva asociațiile de cheltuielile 
neeficiente, prin respectarea 
strictă a reglementărilor în vi
goare.

aesr.tr
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de comentatorii noștri
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Destinul
„aurului
negru44

Țările 
producătoare de petrol 

din Golful Persic 
au obținut satisfacerea 

revendicărilor lor

ria petrolului". Părerea o îm
părtășește și ziarul L’AURORE 
care semnalează „actul de o 
importanță istorică". Intr-ade
văr, semnificația evenimentului 
este deosebită : statele produ
cătoare urmează să devină ma
joritare în companiile ce ex
ploatează petrolul în această 
zonă. Desigur, drumul care tre
buie să fie parcurs nu este toc
mai scurt. L’AURORE atrăgea 
atenția că aceasta „nu se va 
realiza intr-o zi“. că sint nece
sari destui ani. Dar bătălia în
cepută inițial 
unui preț mai 
petrol iar apoi 
nei participări

cu revendicarea 
mare la tona de 
cu discutarea u- 
de 20 Ia sută a 

țărilor producătoare s-a înche-

Soarta sondelor plantate prin
tre dune de nisip a format o- 
biectul unor îndelungate trata
tive care s-au purtat în Orien
tul Mijlociu, în Europa, pentru- 
ca actul final să se consume în 
ambianța new-yorkeză. Reali
tățile contemporane, cu puter
nica afirmare a voinței Po
poarelor de a dobîndi o verita
bilă independență economică, 
de a fi stăpîne pe resursele 
naturale, au impus schimbări de 
profunzime în raporturile din
tre deținătorii „aurului negru" 
și companiile străine. Țările 
producătoare de petrol din zona 
Golfului Persic au obținut sa
tisfacerea unei 
sențiăle : 
vitatea 
cu o 
tingă 
sută, 
biect 
s-au 
întîlnirile la masa tratativelor 
a fost dură, presărată cu mo
mente de extremă dificultate 
deoarece procentele aduse îr 
discuție semnificau sute de mi 
lioane de dolari — beneficii 
intense a căror destinație tre
buia decisă. Rezultatul negocie
rilor de la New-York l-a deter
minat pe comentatorul agenției 
FRANCE PRESSE să vorbească 
despre „o nouă pagină în isto-

Acord de pace între
a tineretului chilian

Uganda și Tanzania
R. D. Germană

companiilor 
acțiunilor).

acordate 
cedarea Republicii De-

intre India si

iat cu acceptarea principiului 
asigurării unei prezențe majo
ritare a acestor țări în opera
țiunile de valorificare a re
surselor petroliere.

înțelegerea de la New York 
vizează cinci state — Arabia 
Saudită, Irak, Kuweit, Abu 
Dhabi și Qatar — fiecare din 
ele urmînd să încheie separat 
acorduri cu companiile străine 
care să precizeze modul în care 
se va atinge nivelul maxim (51 
la sută) al participării. Există 
acordul-cadru, însă, o serie de 
termeni vor trebui stabiliți con
cret (mai ales indemnizațiile ce 
vor fi 
pentru 
Noua rundă de negocieri nu va 
fi mai puțin dură. Statele pro
ducătoare au dobîndit expe
riența confruntărilor de acest 
gen. pe care le întîmpină cu 
conștiința forței de care dispun
— forță care provine din drep
turile suverane ale fiecărui po
por de a dispune, potrivit vo
inței sale, de resursele țării. 
Dictatul monopolist aparține u- 
nui trecut îngropat in arhivele 
istoriei. Relațiile dintre compa
niile petroliere și statele pro
ducătoare se reașează treptat 
pe alte baze. Beneficiile gigan
tice provenite din exploatarea 
„aurului negru" — care se 
scurgeau pină acum într-un 
sens unic —. rămin intr-o mă
sură crescîndă in statele ce de
țin petrolul in adincurile Pă- 
mmtului lor. Aceste beneficii 
dobindesc o utilizare producti
vă. menită fiind să elimine ra
cilele unei subdezvoltări cro
nice.

L’AURORE apreciază că a- 
cordul de la New-York ar pu
tea deveni „punctul de plecare 
al unei noi politici petroliere, 
chiar al unei noi politici a ma
teriilor prime în lume” In 
fond, nu-i vorba doar de „au
rul negru”. Deținătorii prețioa
selor zăcăminte ale subsolului
— materii prime ce depind de 
oscilațiile pieței mondiale — 
pot găsi un exemplu inspirator 
în acordul ce a satisfăcut cere
rile statelor producătoare de 
petrol din Golful Persic.

• Demonstrație

„Guvernul Republicii Uganda și guvernul Republicii Unite 
Tanzania au căzut de acord să pună capăt ostili iior și să 
acționeze în vederea reinstaurării păcii si a relațiilor de 
prietenie existente mai inainte intre aceste două popoare", 
arată acordul dat simultan publicității la Mogadiscio. Ugan
da și Dar es Salaam, in urma convorbirilor care au avut loc 
în capitala somaleză între miniștrii de externe ai celor trei 
țări, pentru soluționarea pașnică a conflictului ugandezo- 
tanzanian.

Acțiunea companiei „Kennecott Copper Corporation* 
obținut, printr-c hotărîre a unui tribunal francez embargoul asupra 
unui transport de cupru chilian, este apreciată de opinia publică 
chiliană ca o nouă expresie a escaladei monopoliste împotriva inde
pendentei economice a țării. LA SANTIAGO DE CHILE A AVUT 
LOC O DEMONSTRAȚIE A TINERETULUI ÎN SPRIJINUL LUPTEI 
PENTRU APARARLA INDEPENDENTEI ECONOMICE A TARII Șt 
A BOGĂȚIEI PRINCIPALE A NAȚIUNII CHILIENE — CUPRUL.

• Neliniște 
în universitățile spaniole

Guvernul
mocrate Germane și guver
nul Indiei au hotărit să sta
bilească relații diplomatice, 
incepînd cu data de 8 oc
tombrie — se arată intr-un 
comunicat oficial dat publi
cității la Berlin. S-a hotărît 
ca reprezentanțele celor 
două țări de la Delhi și, 
respectiv, de la Berlin pi fie 
ridicate la rang de amba
sadă.

Iatr-o declarație dată a- 
genției A.D.N. cu acest pri
lej. primul 
al P.S.V.G„ 
a apreciat 
dezvelii rii 
teșești dintre India și R.D G. 
se va râslringe rodnic și a- 
supra acelor procese d:a 
>—<■ inclusiv din Europa, 
care servesc păcii si destin
derii.

S
tudenții spanioli se pregătesc să revină în amfiteatre 
într-un climat de neliniște și confuzie — relatează 
agenția FRANCE PRESSE, referindu-se la atmosfe
ra reluării activității universitare din Spania. Mulți 
dintre ei, arată în continuare aceeași sursă, nu cu
nosc încă data deschiderii anului universitar; la 

Barcelona, cel de-al doilea centru universitar al țării, reluarea 
cursurilor a fost aminată, corpul profesoral nu a fost oonstituit 
încă, iar instituțiile' de îmățâmint rint insuficiente.

Anul universitar 1971—1972 s-a desfășurat sub semnul dispu
tei și al contestării. Grevelor studenților, reprimate uneori cu vio- 
lemă de vo’itie. li t a răspuns cu închiderea facultăților yi chiar 
• universităților.

In timțnd cehi, zeci de rectori și decani și-au prezentat demi
sia. cv răspuns la decretul guvernamental din iulie a.c. privind 
mărurile repre^v e de instaurare a ordinii în facultăți. Autoritățile 
eu. lezaL toată latitudinea pentru a înlătura din amfiteatre, fără 
si explice snoticele. pe profesorii considerați indezirabili, nereîn- 
norvdu-ie contractele de muncă. Nu se cunoaște încă exact nu- 
■wnd profesorilor care ar putea fi victimele acestor măsuri de 
epurare: in mai multe facultăți, lista corpului didactic n-a fost 
încă aprobată de către minister.

De aceeah nelimrte este cuprinsă și studențimea: zeci de 
ai Universității di-i Madrid — relatează agenția FRANCE 

Fr .- 'SE — »inf de-- '.ctiticați pentru a li se interzice frecven
tarea eueruriîor tn anul universitar ce urmează să înceapă.

terito:în acest sens, acordul pre
vede încetarea tuturor opera
țiunilor militare inițiate de un 
stat împotriva altuia și retra
gerea forțelor armate respec
tive la o distanță de 10 kilo
metri de granița comună. Re
tragerea, care urmează să se 
încheie pină cel mai tîrziu la 
19 octombrie 1972, se va efec
tua sub supravegherea unei 
misiuni de observație din So
malia (țară mediatoare a con
flictului).

Componența misiunii, pre
vede acordul, va fi desemnată 
de către președintele somalez, 
Mohamed Siad Barre care se 
va consulta, in acest sens, cu 
președinții Tanzaniei ș: Ugan- 
dei, Julius Nyerere și. respec
tiv. Idi Amin.

Pentru restaurarea bunelor 
relații dintre ele. Tanzania ș: 
Uganda se obligă să înceteze 
orice propagandă ostilă la ra
dio. televiziune sau presă. 
Cele două părți se angajează, 
totodată, să nu primească pe

persoanele și 
start aflate pe 
în posesia ce
ti restituite.
care a intrat

forțe care inten
ționează sâ atace statul vecin; 
de asemenea, 
bununie unui 
teritoriul sau 
’uilalî stat vor

Acest acord,
in rigoare rioepind de la data 
de 7 oetombrte a fost înche
iat ia confocm-tate cu preve- 
derrie Carte Organizației Vai
tă ții Afrcaae sL adeooeb^. 
cu prtncarâ: re-spertar; nte- 
tritiț:: terucnale " * J

secretar al C.C. 
Erich Honecker, 
că noua bază a 
relațiilor prie-

M. RAMURA

realitate in 1980?Tunelul o
• A~c"_'"e despre proiectul tunelului sub Canalul Mînecii k

ocolească

Dialoguri

comună
în Piața

cercetă 
că ti

premiera!
a-

iFer*ea:e
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Octombrie 1972 la Sangatte și Folkestone — moara de vînt și oile care pasc liniștite
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pentru traficul prin 
an de exploatare, cu 25 
cea plătită actualmente

să 
de

- <1 ' • «t

tunel 
la 
la

locurile unde va trebui 
franceză a tunelului, In apropiere

revendicări e- 
participarea ia acti- 

companiilor petroliere 
cotă care urmează să a- 

în anii următori 51 la 
Negocieri avînd drept ‘o- 
petrolul și destinele sale 
mai purtat și fiecare din

în ajunul întîlnirii 
la nivel înalt 
de la Paris

Promovarca unei politici pro
prii în contextul internațional, 
creșterea autonomiei Pieței co
mune în relațiile cu S.V.A. sint 
obiective de pe agenda confe
rinței din 19—20 octombrie de 
la Paris a șefilor de state și 
guverne ai celor 9 țări aderente 
la Tratatul de la Roma. Mij
loacele practice prin care aceste 
obiective ar putea fi atinse au 
fost discutate in prealabil, tot 
la nivel înalt, in cadrul unor 
întîlniri bilaterale, fără insă ca 
pozițiile partenerilor (generali
tățile profesate de comunicatele 
finale o dovedesc) să fie a- 
propiate asupra tuturor proble-

melor. Intîlriirea de la Lucea 
lingă Florența, dintre președin
tele Georges Pompidou și pre
mierul italian Giulio Andreotti 
înainta ideea unei „alinieri la
tine" în cadrul Pieței comune 
care să contrabalanseze in
fluența pe care ar putea-o a- 
vea în cadrul comunității țările 
nordice, iar pe de altă parte, 
lansa propunerea — de origine 
franceză — a constituirii unui 
„secretariat politic" cu sediul 
la Paris. Chiar dacă cei doi par
teneri au fost de acord în prin
cipiu asupra acestor două pro
bleme. ecoul lor in celelalte ca
pitale a fost iota! ■efavorabri. 
ceea ce l-a și indemna: pesem
ne pe Andreotti sâ 
discutarea problemei „secreta
riatului politic** ca 
britanic Edward lfeath aflat _ 
cum citeva zile intr-o i irită o- 
ficialâ la Roma Convorbirile 
itaio-britanice au fost urmărite 
cu interes și nerăbdare in capi
tala franceză unde o ^aiuwere* 
de acest gen contravenea mea- 
ționatei ..alinieri latine- prefe
rată de Fre-nța. De fapt, in in
tenția „celor nouă" stă proce
sul. de altfel de lungă durUă, 
al integrării vest-europene. Dar 
lipsa unor convergențe care 
să-i angajeze imediat in acținsi 
comune concrete. ii duce pe 
panta așa-riseloi ..alini'-:' >
ferențierile car* există intre 
ps-rteneri. in ciuda unor 
duri de principiu, ii fac pe ob-

sertatorii politici sâ afirme ci 
„cei 9” sint leniați să aștepte 
rezultatele alegerilor preziden
țiale din S.V.A. și al celor par
lamentare din R.F.G. Se pare 
că tematica dezbaterilor confe
rinței la nivel inali de la 15—-• 
octombrie o va constitui viito
rul instituțiilor comunitare, mă
surile în vederea combaterii 
inflației si creșterii prețuri 
spinoasa problerrâ a retori 
sistemului monetar iater* 
dental. Aceste rbeni—j rar ti 
abordate, dar tuzaem ra se «*- 
tearcă Ba reraftate ■
de la kpikî mcUnrre a -xe*e- 
rrailer* ra ^debnea*^»* dba 
Piața crara^k. ExrrtÂ.
partea tetarara • certă traAogâ 
către isrLârirea cranarâ 
sewvad ca ea vă de-* xâ 
tewer raamiai de «ra* 
in rttețuk ra aJLe tin de M 
<—!iwt m d&a atara crao- 
•eniuîm. d ceea ce e«e rara- 
rajtatnr esce crawraa 
să fi fmx de

lei peaxm «ecwisa 
rare in Luropou |a 
itaîo-briiaeic vcâ:ea 
scris că prwecuu c—f:-nțî *- 
sepra vecuniăL: eteri pw râ L- 
țatea dezi oăâru .uacm sfics. 
«crederii șâ crape rării pr> 
eeMi îatre trate prararefe c 

rraera*

te sre-

DOOA TOPOS

SUBLINIERI

Capitelii și poloboace
raste edxncssie a 

ttoditxic, sKtni c* 
lete. fri&i le a

• MINISTRUL afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Măneseu, șeful dele
gației țării noastre la cea de-a 
27-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a avut întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek. și cu ministrul aface
rilor externe ai R. P. Ungare, 
Janos Peter.

în cursul convorbirilor care au 
avut loc au fost trecute în revistă 
aspecte legate de desfășurarea lu
crărilor actualei sesiuni a Adună
rii Generale și au fost examinate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre România și aceste țări.

Totodată, ministrul afacerilor 
externe al României s-a îniilnit și 
a avut convorbiri cu Mahmud 
Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe, aflat la New York. Au 
fost abordate o serie de probleme 
privitoare la agenda de lucru a 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale.

• ÎN IRLANDA DE NORD 
au continuat să se producă la 
sfîrșitul săptămînii incidente 
violente, soldate cu morți și 
răniți. Un automobil în care a 
fost amplasată o încărcătură 
explozivă a sărit în aer într-un 
cartier catolic al Belfastului, 
atentatul soldîndu-se cu moar
tea unei femei și rănirea altor 
cîtor.va persoane

DRUM IN PENUMBRA : rujea
ză la Patria (orele 10; 12,30; 15,30; 
18: 20,30). Favorit, (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 1G; 18,15: 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16: 18,15: 20,30).

OPIUL $1 BlTA : rulează la Ca
pitol (orele 9; 11,15; 13,45; 16),
Central (orele 10; 12,30; 15; 17.30; 
20).

AL TREILEA : gala filmului din 
R. D. Germană rulează la Capitol 
(ora 20).

DAURIA : rulează la Lumina
(orele 9; 12.30; 16; 19.30).

CINE CÎNTA NU ARE GÎN- 
DURI RELE : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES: 
rulează la Luceafărul (orele 3: 
11.15: 13.30: 16; 18,30; 21).

ALEARGĂ REPEDE. ALEARGĂ 
LIBER : rulează la Festival (orele 
0; 11.13; 13.30: 1G; 18.30; 21).

SFTNTA TEREZA Șl DIAVOLII : 
rulează 
13.30: 16; 
15,30: 18:

la Dacia (orele 5: 11.15;
18 15: 20.20), Lira (orele 

20.15).

. SCURT

ACCIDENTUL 
DIN MEXIC

a wwi 
-Valra

a

• >.cot>cc de Coliseum și 5 tone de 
desen de ȘT. COCIOABA

Parisul și Londra vor semna peste citeva zile 
convenția care va constitui actul de naștere oficial 
al tunelului sub Canalul Mînecii. Calendarul reali
zării acestui îndrăzneț proiect a și fost stabilit : 
faza preliminară a lucrărilor (ultimele studii si 
sondaje sub mare) in 1973 ; primele operații de 
străpungere in 1974 ; inaugurarea tunelului in 1980. 
Principalele caracteristici și coordonate ale marelui 
tunel au fost, de asemenea, oficializate. Desprin
dem, pentru cititorii noștri citeva dintre ele :
• Tunelul va fi compus din... două tunele fero. 

viarc (fiecare in cite un sens). Un al treilea tunel, 
central, va face legătura dintre ele, va fi rezervat 
Întreținerii traficului și va permite evacuarea în 
caz de accident. De remarcat că nu va exista nici 
o arteră rutieră.

• Străpuns la 30 de metri sub fundul mării, tune
lul va avea o lungime de 51.8 km ; fiecare din 
cele două tunele feroviare va măsura 6,85 m dia
metru, iar cel de Întreținere va avea un diametru 
de 4,50 m.

• Frecventa traficului va atinge un tren la fie
care două minute (capacitatea de trafic fiind echi
valentă cu indicele de saturație pe autostrăzi — 
4 50C mașini pe oră). Trenurile internaționale vor

avea prioritate în raport cu trenurile-navetă pentru 
automobilist!.

• Viteza de trafic — 15# km pe oră. Gările-ter- 
minus vor fi echipate cu cîte nouă peroane de 
îmbarcare pentru a permite un trafic intens.

Rămine să adaugăm că 2 500 de oameni vor lucra 
timp de cinci ani la realizarea lucrării, că va fi 
utilizat pentru străpungere un „sistem turnant” 
(semănînd cu un gigantic perforator electric), că 
16 bănci franceze, engleze și americane finanțează 
foarte costisitorul proiect și că, după calcule preli
minare, taxa percepută - -
va fi, chiar din primul 
sută mai redusă decit 
ferry-boat.

Deocamdată. însă, pefie ..gura'' "------- ______
Calais, iarba sălbatică crește în voie în jurul unei 
vechi mori de vint. Dincolo de Canal, la Folkestone, 
pe proprietatea d-lui Franck Tory, turmele de oi 
pasc liniștite. Cele două terenuri, particulare, nici 
n-au fost încă expropriate. Și dacă de partea france
ză nu se prevăd dificultăți, reticențele d-lui Tory 
si meandrele legislației civile britanice (care pre
văd pentru formalitățile exproprierii termene va
riind intre 3 și 7 ani) riscă să, aducă complicații — 
cel puțin în calendarul realizării marelui proiect.

Bilanțul de si 
catastrofei feroviara produ 
neri in zona localității 1 
Saltillo era de 172 ir.on. ș 
mativ 1 1W de răniți. < 
proape 200 in stare gra 
determină autoritățile s 
că numărul total 
putea depăși în fi

Ultimele 
constatarea 
aproximativ I 500 d< 
săi. a deraiat in timp ce ga 
tuia cu peste 100 kilometri 
intr-o curbă In pantă ce admitea 
o viteză maximă orară de cel

Couseum, astăzi degradat pină la 
incâ fondurile necesare pentru 

morii de antichități pot fi insă 
ra exxîmrt. La aceasta au contribuit din 
t se ocupă de produse alimentare. Con

te reprezintă, totuși, un element de 
neior respective, specialiști în domeniul 

^amei, «u ci pentru ciștigarea unor piețe de des-
racere c'.teca elemente de decor pur romane „plantate" la 
rata ioadui n-ar strica. Și astfel in insula Bahamas acolo unde 

i .• '->.șre i'id epoca sa de aur, firme viticole ita
liene îr* desfac bcorile in umbra unor edificii antice reconsti
tuite : bucăți de Cchseum, Fontana di Treci și cîte și mai 
cife^. Toate ccrațsa a cortat, desigur, oarecari parale. Iniția
tiva. interesantâ rn râe. a dezamăgit însă pe mulți din cei care 
credeau că nemuritorul Coliseum va fi înviorat la el acasă 
in loc sâ renască pe porțiuni, sub palmierii 
insule.^ Dar, unde-i lege nu-i tocmeală și cu 
undc-i profit.

transit gloria mundi ?

îndepărtatelor 
atit mai mult

NICOARA

Dezvăluiri

15.30;
(orele 
18.45; 
13,30;

.MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
ia Scala (orele 8.45’ 11: 13,30: 16; 
18.30; 21). București (orele 8.30; 
11: 13.30: 16; 18,30: 21).

UN ADEVĂR PE JUMĂTATE: 
rulează la Ferentari (orele 
17,45; 20).

BAMBI : rulează la Doina 
9.15: 11.15: 13; 15; 16.45:
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 
15.45; 18: 20.30).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Feroviar (orele 
9: 11.15; 13.30; 15,45; 18.15: 20.30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Unirea (orele 16; 18: 20).

MARY POPPINS ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—13 în con
tinuare) ; la ora 20.45 program 
de documentare.

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Aurora (orele 9.30; 
12: 15.45: 17,45: 20,15).

MESAGERUL : rulează Ja Gri- 
vița (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15:
20.30) .

AGENTUL NR. 1 : rulează 
Giulești (orele 15,30: 18; 20,30).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE
Ja

GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11.»; 13.45; 16; 18,30; 
20,45), Melodia (orele 9: 11.15; 
12.30: 16; 18.30; 20,45). Gloria (orele 
3.45; 11: 13.30; 16: 18,30; 20.45).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Pacea 
(orele 15.45: 18: 20).

CĂLĂREȚII : rulează Ia Bucegi 
(orele 15.45: 18: 20.15).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
SI COPIII : rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30: 17.45: 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 
20.15).

TOR A ! TOR A ! TOR A ! : 
lează la Cotroceni (orele 15,30; 
Floreasca (orele 15,30; 19).

CORNUL 
la Viitorul

MANIA 
la Volga 
15,45; 18,15; 
11,15; 13,30: 
ra (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30).

18;

ru-
19),

DE CAPRĂ : rulează 
(orele 15.45: 18: 20,15). 
GRANDORII : rulează 
(orele 9: 11.15; 13,30;
20.30), Tomis (orele 9; 
15.45: 18: 20.15). Flamu-

SORGUL ROȘU : rulează
Munca (orele 15.30: 13; 20.15).

FERMA DIN ARIZONA ; rulea
ză la Moșilor (orele 15.30: 19).

OSCEOLA ; rulează la Rahova 
(orele 15.30; 18 : 20.30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Popular (orele 14: 16; 
18: 20).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Cosmos (oreie 15.30; 18;
20.15) , Vitan (orele 15,30: 18).

ORIZONT ABRUPT : rulează la 
Vitan (ora 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Flacăra (orele 15.30; 18:
20.15) .

CREIERUL : rulează la Arta (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează, la Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Laromet (orele 15.30; 
17.30; 19,30).

PROSTĂNACUL (orele 10: 12: 
14; 16), rulează la Cinemateca 
..Union".

17.30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 23-a (reluare). 13,00 Că
minul... la Brașov. 18,40 Atlas mu
zical românesc. Tescani, județul 
Bacău, o posibilă ,.Academie mu
zicală". 19,00 Săptămîna în ima
gini. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Avanpremieră. 20,05 
Reflector. 20,20 Moment folcloric 
cu Gheorghe Zamfir și formația 
sa. 20.30 Roman foileton: „Con
tele de Monte Cristo" (IV) ultimul 
episod. 21,20 Reportaj TV. Cara
tele hărniciei. 21,40 Să înțelegem 
muzica — Ciclul de inițiere mu
zicală. 22.30 .,24 de ore". Contras
te în lumea capitalului. 23,00 Cam
pionatul european de baschet fe
minin: România—U.R.S.S. (repri
za a 2-a). Transmisiune de la
Burgas.
PROGRAMUL II

20.00 ..Să rîdem cu... năzdrăva
nii!". 20,30 Ghișeul. 20,50 Sub cu
pola circului. 21,05 Romantic-club. 
22,30 Cronica literară.

Autoritățile Pieței comune au 
dat recent publicității un raport 
oficial in care se subliniază fap
tul că in cadrul economiilor na
ționale ale membrilor C.E.E. 
cota șomajului nu numai că nu 
a putut fi menținută la același 
nivel, dar a inregistrat chiar o 
creștere îngrijorătoare.

Astfel, in Olanda șomajul a 
depășit in ur.ele regiuni propor
ția de 7 la sută din totalul celor 
capabili de muncă ; în R. F. a 
Germaniei fn luna iulie a.c., in 
comparație cu aceeași lună a a- 
nului trecut, numărul șomerilor 
a crescut cu 55 000 persoane, in
Franța a depășit cifra de 500 000, 
iar Italia înregistrează peste 
1 300 000 șomer..

Studiul se referă și la gradul 
de angajare a tinerilor intre 14 
și 19 ani. în Italia, spre exem
plu. 10 la sută dintre aceștia au 
șanse extrem de reduse de a 
găsi un loc de muncă, r.emaivor- 
bind despre remunerarea inechi
tabilă, iar in Olanda numărul 
tinerilor care nu-și pot găsi un 
loc de muncă a crescut în acest 
an cil 2,5 la sută in comparație 
cu anul trecut. Documentul in
dică, totodată, prezența acestui 
fenomen și în alte țări comuni
tare, printre care Franța.

în același timp și prețurile la 
bunurile de consum au continuat 
să evolueze pe o scară ascen
dentă. Spre exemplu, in luna 
iunie a.c., comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, acest 
indicator a 
o creștere 
Franța de 
Germaniei
Italia de cinci

înregistrat in Olanda 
de

5,6
de

7,8 la sută. în 
la sută, în R.F. a 
5,4 la sută și în 
procente.

GH. S.

înapoi la coada 
de mătură,,.

STOMATOLOGUL MARK 
SPITZ. ‘Nu știm dacă „mina" 
de stomatolog a lui Mark 
a înmagazinat aurul celor 
șapte medalii olimpice. In
tr-un asemenea caz, pacien- 
ții lui ar trebui să fie fericiți.

783 OOO OOO
JEUNE AFRIQUE 

sublinia recent intr-un 
articol : ..Odată de
pășită perioada asu
pririi coloniale, statele 
in curs de dezvoltare 
s-au lansat cu entu
ziasm în lupta împo
triva Ignoranței, ac
țiune considerată pe 
drept cuvint ca o con
diție esențială a unei 
eliberări reale și du
rabile. Cu toate aces
tea, potrivit unor ci
fre furnizate de către 
o comisie specială a 
UNESCO, in lume 
continuă să existe un 
Însemnat procent de 
neștiutori de carte. In 
ultimele două decenii, 
procentajul anallabe-
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Vrăjitorii care au murit 
arși pe rug sint acum răz
bunați. Un congres de trei 
zile al vrăjitorilor și chiro- 
manților din Europa s-a des
fășurat, săptămîna trecută, la 
San Sebastian, în Spania, 
țara Inchiziției. Dincolo, însă, 
de această satisfacție platoni
că, elita vrăjitoriei moderne 
întrunită în luxoasa stațiune 
spaniolă n-a afișat prea mul
tă bucurie. Profesorul astro
log Joachim Wins din Dort
mund, unul din principalii 
oratori, a sintetizat neliniștile 
congresiștilor atunci cînd a 
spus : „Astrologia a devenit 
nerentabilă. Recuzita e scum
pă și clientela puțină". Ceea 
ce sună ca o constatare de 
faliment.

ANALFAEETI
ților s-a diminuat (de 
la 44,3 la sută, în 1950, 
la 34,2 la sută în 1970), 
dar numărul lor a 
continuat să crească 
(de la 700 milioane în 
1950, la 735 milioane în 
1960 și la 783 milioane 
în 1970). Cifrele furni
zate de comisie arată 
că în anul 1970 în 
Africa și în statele 
arabe un adult peste 
15 ani din patru știa 
să scrie și să citeas
că. și că în 
aproximativ 
din populație 
betizată".

..Unul din 
lele aspecte 
blemei educației — 
arată JEUNE AFRI

Asia 
jumătate 
era alfa-
principa- 
ale pro-

QUE — îl constituie 
faptul că și în acest 
domeniu se manifestă 
cu pregnanță discre
panța între statele in
dustrializate și țările î“ J
în 1968, 
alocate 
țările 
depășit — - _______
dolari ; cele din țările 
în curs de dezvoltare 
erau sub 12 miliarde 
dolari. Țările dezvol
tate, avînd aproxima
tiv o pătrime din 
populația tinără a lu
mii, au cheltuit de 
zece ori ni ai mult 
pentru educație decit 
țările în curs de dez
voltare”.

In curs de dezvoltare, 
cheltuielile 

educației in 
dezvoltate au 

120 miliarde


