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Realizări de prestigiu în bilanțul marii sărbători

RĂSPUNDERE EXEMPLARĂ
PENTRU RITM Șl CALITATE

LA cotele finale
ALE CINCINALULUI

în județul Gorj au atins pînă 
in prezent cotele finale ale cin
cinalului 25 de unități econo
mice. Printre fruntașii în între
cerea socialistă se află 
liștii din Țieleni, minerii 
ploatărilor carbonifere 
Girla, Betereaga și 
constructorii de utilaj 
de la Rogojelu, 
grupului de 
„Oltenia" și cei 
Baraj-Rovinari.

petro- 
ex- 

Cicani, 
Lupoaia, 

minier 
constructorii 

șantiere-cBriere 
ai șantierului

muncă din 17Colectivele de 
mari tanităti industriale ale ju
dețului Bacău și-au îndeplinit, 
pînă acum, prevederile actua
lului cincinal. Valoarea produc
ției suplimentare se va ridica la 
aproape 3 miliarde lei. Au fost 
îndeplinite integral sarcinile 
cincinalului ia producția marfă 
și prestări de servicii în unită
țile cooperatiste. La export s-au 
livrat, suplimentar, mărfuri în 
valoare de 10 milioane lei va
lută.

Producții suplimentare
la fiecare loc de munca

Peste prevederile

noastre, ale înțelegerii și coope
rării internaționale.

A fost reliefată însemnătatea 
conlucrării și luptei unite, pe 
scară națională și internațională, 
a tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice, antiim- 
perialiste, în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru a- 
bolirea vechii politici de domi
nație și dictat, pentru statorni
cirea unor raporturi de egalitate 
și respect între națiuni și in
staurarea unei noi ordini poli
tice și economice internaționale, 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, în care fie
care popor să fie stăpînul pro
priilor destine, să-și poată ho
tărî soarta de sine stătător, 
fără nici un amestec din afară.

Evidențiindu-se existența con
dițiilor favorabile luptei popoa
relor pentru pace, democrație, 
independență națională și soci
ală, a fost reafirmată voința ce
lor două partide de a milita în 
continuare pentru întărirea uni
tății partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiim- 
perialiste.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie.

de păreri privind preocupările 
actuale ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
din Japonia, precum și in legă
tură cu unele aspecte ale situa
ției internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

în timpul întrevederii s-au re
levat cu satisfacție raporturile 
de prietenie și conlucrare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia, 
un exemplu de felul cum două 
partide frățești, acționînd în con
diții diferite, pot colabora, pe 
baza egalității și respectării in
dependenței, pentru întărirea so
lidarității internaționaliste. A fost 
exprimată hotărârea comună de 
a adinei aceste legături de solida
ritate militantă, de a multiplica 
contactele și schimburile de de
legații dintre cele două partide, 
în folosul popoarelor român și 
japonez, al întăririi unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperial is te.

în cadrul convorbirilor a fost 
subliniată importanța deosebită 
a vizitei pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu a între
prins-o recent în Japonia pen
tru promovarea și întărirea re
lațiilor româno-japoneze, cores
punzător intereselor popoarelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, sim- 
bătă după-amiază, în stațiunea 
Neptun, pe tovarășii Tomio 
Nishizawa și Ichiro Sunama, 
membri ai Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Japonia, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., se află 
într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al " " 
P.C.R.

Oaspeții au adresat 
lui Nicolae Ceaușescu 
cordial din partea tovarășului 
Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ja
ponia, a întregii conduceri a 
partidului, împreună cu cele mai 
bune urări pentru realizarea ho
tărârilor celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kenji Mi
yamoto, tuturor comuniștilor ja
ponezi salutări tovărășești, cele 
mai sincere urări de succes in 
activitatea consacrată bunăstării 
și fericirii poporului japonez.

S-a procedat apoi la un schimb

C.C. al

tovarășu- 
un salut

pianului
Numeroase colective din in

dustria prahoveana se prezintă 
in preajma marii sărbători de 
Ia 23 August cu bilanțuri boga
te de realizări. Lucrătorii 
domeniul petrochimic au obți
nut peste prevederile de plan 
la zi o producție suplimentară 
evaluată la circa 200 
lei 
mai mare decit 
asumat pî-nă 
Peste 30 de 
ncmice și-au 
nile de plan

Despre calitățile profesionale, 
ale tînărului colectiv de la în
treprinderea de armături din 
fontă și oțel din Zalău vorbesc 
în primul rind realizările : în 
primele 7 luni întreprinderea a 
expediat beneficiarilor 297 tone 
de armături din fontă peste 
plan.

La prelucrări mecanice, la o- 
țelărie, la forjă, în toate secții
le și atelierele întreprinderii 
este evident efortul tinerilor de 
a produce cît mai mult, de a 
folosi cît mai eficient mașinile 
și timpul de lucru. „Se muncește 
bine, cu tragere de inimă, ne 
declară inginer Augustin Chiș, 
șeful atelierului 2 prelucrări 
mecanice. Pînă astăzi am rea
lizat peste 60 la sută din pla
nul atelierului pe această lună. 
Ca urmare, începînd din ziua de 
22 august vom începe să lucrăm 
reperele lunii septembrie".

Pe acest fond al realizărilor 
meritorii, organizația U.T.C. des
fășoară iii aceste zile o. acțiu
ne largă de aprofundare și ex
tindere a inițiativelor utecists 
din secții și ateliere pentru creș
terea productivității muncii, îm
bunătățirea calității producției 
și întărirea disciplinei. „Cău
tăm să punem în valoare toate 
posibilitățile de sporire a con
tribuției noastre, a tinerilor, la 
depășirea sarcinilor de plan, ne 
spune Vasile Ardelean, secre-

tarul comitetului U.T.C. De cîte- 
va luni în toate secțiile între
prinderii se desemnează în ziua 
de luni „fruntașii săptăminii" 
precedente. Pînă acum, competi
ția pentru obținerea acestui tro
feu se desfășura, însă, doar în
tre cei mai buni. Noi trebuie, 
însă, să facem în așa fel îneît 
toți cei aproape 2 000 uteciști ai 
întreprinderii să participe prin 
eforturi individuale la realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan. 
De aceea, am organizat echipe 
de muncitori cu experiență ca
re îi sprijină pe noii angajați să 
se integreze cît mai rapid în 
producție : îi ajută să regleze 
mașinile, le acordă consultații 
tehnice și ii supraveghează de 
fiecare dată cînd încep să exe
cute un nou rener".

Alte numeroase acțiuni și ini
țiative completează sfera preo
cupărilor organizației U.T.C. 
Pentru întărirea disciplinei, re
cent, comitetul U.T.C. împreu
nă cu comitetul sindical a orga
nizat o acțiune intitulată :

fața opiniei publice — discipli
na". Peste 200 de tineri de la 
secția montaj au asistat la des
fășurarea unui „proces public" 
în care au fost discutate și 
sancționate abaterile de la dis
ciplină ale tinerilor Gheorghe 
Noje, lăcătuș montator, și Ro
man Mureșan, electrician. De a- 
semenea, în principalele secții 
și ateliere acționează „echipe 
ale economiei", constituite 
scopul reducerii consumului de 
metal, de energie electrică 
combustibil, pentru folosirea in
tegrală a utilajelor și a timpu
lui de lucru. în acest fel, pînă 
la sfîrșitul anului se vor reali
za economii la prețul de cost în 
valoare de 1 milion lei. îm
preună cu alte măsuri tehnice și 
organizatorice, luate ia nivelul 
întreprinderii, aceste acțiuni și 
inițiative ale organizației U.T.C. 
vor duce la obținerea unei pro
ducții suplimentare în valoare 
de 12 milioane lei.

in

Și

din

milioane 
'sumă de aproape două ori 

angajamentul 
la această dată, 
mari unități eco- 
îndeplinit sarci- 
ale cincinalului.

luni. Cu cîtva timp In urmă, aici 
nu funcționa decit un atelier de 
prefabricate, cu rentabilitate 
destul de redusă. Prin reprofi
larea lui, a crescut, pe de o 
parte, valoarea producției ra-

în fiecare dimineață în mijlocul 
constructorilor și se interesea
ză cu ce anume le poate fi de 
ajutor. Este, și de data aceasta 
prezent și îl însoțește tînărul 
inginer Teofiliu Bularcă, vi

Constructorii Fabricii de mo
bilă trebuie să termine pină in 
semestrul II al anului următor. 
Inălțindu-se, odată cu pilonii pe 
care îi toarnă, profilîndu-se tot 
mai sus pe cer, ei par să salute 
in acest mod original, a- 
pariția astrului zilei. De jos, 
cu mina streașină la ochi, 
îi ghidează experimentatul in
giner constructor Nicolae Ru- 
su. Miile de dimineți asemă
nător trăite pir diferite alte șan
tiere ale țării nu i-au diminuat 
cu nimic entuziasmul de veșnic 
adolescent. Nu întâmplător nici 
o diferență de virstă nu iese 
la iveală atunci cind stă de 
vorbă cu tînărul activist de par
tid, Constantin Trifon, care a 
venit să se intereseze de mersul 
lucrărilor. Obiectivul este ex
trem de important, prin el în
suși — mobila, în proporție de 
90 la sută — cit și prin rolul 
care îi va reveni, intr-un com
plex forestier cuprinzlnd actua
la unitate forestieră de exploa
tare și transport.

Ziua a început și pentru lu
crătorii cooperativei Arta Co- 
vasnei. Limpede, lumina mati
nală cade pe culorile vii ale 
renumitelor țesături cu alesă- 
turi care ies din mâinile lor har
nice și pe care alte mîini, ale 
admiratorilor artei noastre popu
lare din țări ca Cehoslovacia, 
Elveția, și Japonia le vor așeza 
in locuințe. înconjurată de ti
nere țesătoare, creatoarea de 
modele Garofina Bqriceanu le

AL. ȘTEFĂNESCU

Dacă ajungi după căderea 
nopții la Intorsura Buzăului 
ai toate motivele să crezi că ai 
nimerit în satul de altădată cu 
al cărui nume te-au familia
rizat buletinele meteorologice. 
Iți vin in minte, ca un refren, 
și invariabilele formule intro
ductive : „Temperatura cea mai 
scăzută, se înregistrează ia...“. E. 
intr-adevăr, frig, iar foșnetul 
metalic al brazilor accentuează 
senzația de -pustietate. 11 as
culți înfiorat, așa cum asculți 
și lătratul îndepărtat al unui 
dine și tresari cind un trecător 
întârziat îți dă, cu vocea tără
gănată a omului de la țară, 
bună seara. Apoi, în camera de 
hotel, învelit pînă peste cap. 
cu trei sau patru pături, închizi 
ochii și te pregătești pentru o 
noapte neobișnuit de lungă...

La Intorsura Buzăului se face 
insă dimineață mult mai repede 
decit îți închipui. Zimțat ăe 
brazi, soarele urcă vertiginos 
spre cer, descoperind o panora
mă care te surprinde și te a- 
mețește așa cum te surprinde șl 
te amețește aerul tare de munte. 
Construcții industriale, locuințe 
moderne, poduri de beton, străzi 
asfaltate se ivesc pretutindeni 
printre pilcurile de copaci si 
vechile gospodării țărănești. A- 
semenea unui uriaș fluture, o- 
rașul se desface prin învelișul 
neîncăpător al satului.

La Atelierul de prelucrări me
canice, lumina dimineții pă
trunde prin ferestrele largi ale 
noii hale, pe care constructorii 
s-au angajat să o dea in folo
sință pînă la sfîrșitul acestei
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Răsărit de soare

cu grija țării
de GEORGE ȚĂRNEA

(Continuare în pag. a U-a)
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avut loc în 
Consfătuirea

U.T.C. din 
tineretului

ADRIAN DUMITRACHE : „La cote înalte".

22 de întreprinderi și unități 
economice din județele Dîmbo
vița și Buzău au intrat in 
doua jumătate a lunii 
cu sarcinile de plan ale 
lului cincinal îndeplinite 
grai. Calculele arată că 
colective vor obține un spor de 
producție, peste prevederile 
cincinalului, in valoare de cir
ca un miliard lei.
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Fericiți cei prinși

Fericiți cei prinși cu grija țării 
cînd se coace clipa lingă miini 
așternînd între pereții zării 
duh de grîu călătorit spre pîini

fericiți cei darnici în sudoare 
cei legați de țară prin cuvînt 
cei pe care și pămîntu-i doare 
dacă-și mută rostul de pămînt

fericiți cei nesupuși tăcerii 
cît cu grîul logodiți sub cer 

stau de veghe lingă vatra verii 
și din spicul zborului nu pier

fericiți cei unși cu mierea vieții 
ce se cheamă ardere de dor 
fericiți oștenii și poeții 
griului etern numit popor-

I N LUMINĂ
de GEORGE CHIRILÂ

Cu ce-i mai bun în noi și mai frumos 
Cetatea în lumină ne-o alcătuim, 
Luceferi cresc din rîuri mlădios 
Și munții ne învăluie-n sublim.

Cioplim o poartă, medităm un zbor 
Coloanelor semețe către miine, 
Un simțămînt de-ncredere și dor 
Poartă planeta-n aburii de piine.

Noi nouă înșine sîntem stăpîni, 
Noi nouă înșine urmăm lucrarea 
Ofrandă omenia, drumul cu fîntîni 
Ne-mprejmuie și trupul și visarea.

Augustul anotimp cu lupta geamăn 
Ne-mpurpură grădinile în steag 
Și-n inimă ne-nscrie fără seamăn 
Tot cei al nostru și ne este drag.

• Cupa Congresului al X-lea al U.T.C. și Con 
ferinței a X-a a U.A.S.C.R.

• A început fotbalul I
(comentariul și diagrama primei etape)

• Actualitatea

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC BUZĂU. O preocu
pare statornică pentru, asimilarea in producție a unor noi produse.

DEZBATERE RODNICĂ PRIVIND
CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI IA

ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR ECONOMICE
Consfătuirea activului U.T.C 

din rîndul tineretului 
muncitoresc

îmbată a 
Capitală 
activului 
rîndul 
muncitoresc. La dezba
teri au participat ca

dre ale U.T.C. din industrie, 
construcții, transporturi și sfera 
serviciilor din toate județele 
țării. înscriindu-se în suita acți
unilor de masă organizate în rîn
dul tineretului în cinstea Congre
sului al X-lea al Uniunii Tine
retului Comunist, consfătuirea a 
dezbătut sarcinile imediate ce 
revin organizațiilor U.T.C. din 
industrie, construcții, transpor
turi și sfera serviciilor, în lu
mina hotărîrilor Plenarei co
mune a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Soci
ale a României din 21—22 iu
lie, a indicațiilor cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită cu acest pri
lej. în vederea încheierii cu re
zultate dintre cele mai bune a 
actualului cincinal și asigurării 
tuturor condițiilor necesare în
ceperii unei noi etape de dezvol
tare economico-socială a țării 
noastre, definită de cel de al

XI-lea Congres al partidului ca 
etapă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism.

Problemele discutate au avut 
ca bază de plecare rolul și lo
cul de detașament de frunte pe 
care tineretul muncitoresc îl re
prezintă în rândul organizației 
noastre, răspunderea cu care ac
ționează acesta pentru îndepli
nirea responsabilă a sarcinilor 
ce-i revin. Participanții au rele
vat cu acest prilej că întrecerea 
„Tineretul, factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen", inițiată de C.C. al 
U.T.C., care cuprinde aproape 1,3 
milioane de tineri din industrie, 
construcții, transporturi și sfera 
serviciilor, s-a dovedit o impor
tantă pîrghie politică de mobili
zare a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor economice, de inte
grare cît mai deplină a acestuia 
In colectivele de oameni ai mun
cii. Subliniind importanța și e- 
ficiența numeroaselor inițiative 
ce au apărut în cadrul întrece
rilor pentru creșterea produc-

(Continuare în pag. a Ill-a)

la Intorsura 
Buzăului

portată la suprafața ocupată și, 
pe. de altă parte, s-au creat noi 
locuri de muncă pentru local
nicii specializați în prelucrări de 
fier care trebuiau să facă na
veta la Brașov. Iar acum uni
tatea se extinde. Nerăbdător să 
vadă noul local, maistrul Nico- 
lae Zărnescu, secretarul organi
zației U.T.C a atelierului, vine

cepreședinte al Consiliului popu
lar. Vicepreședintele s-a întors 
de curind din Floroaia-Mare, 
unde a rezolvat rapid, la fața 
locului, o problemă de orga
nizare ivită la construirea nou
lui cămin cultural, iar la îna
poiere, trecînd pe lingă atelier, 
l-a alarmat faptul că nu aude 
duduitul betonierei.

La Ateneul român: Expoziția republicană de artă plastică 
Tineretul—puternică forță socială, viitorul însuși al națiunii 

noastre socialiste"

0 autentică și vibrantă
Căutările tinerilor artiști plastici, 

asemenea celor ale confraților din alte 
generații, își dobîndesc viabilitatea. își 
extrag substanța- din solul fertil al 
realităților sociale. Alături de numeroși 
artiști de prestigiu.și maeștri, tinerii se 
dovedesc a fi interesați, iscoditori, cu o 
fervoare caracteristică vîrstei. de tot 
ceea ce viata relevă mai semnificativ. 
Premisele oricărei opere de valoare, 
de largi rezonante în conștiința pro
priului popor pot fi descoperite tocmai 
in observarea și înțelegerea profundă 
de către artist a omului, a realizărilor 
sale, a aspirațiilor sale. „Cunoașterea 
realității noastre sociale, spunea tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, a vieții 
poporului, a muncii sale eroice este o 
școală înaltă pentru tînărul creator de 
artă, o sursă inepuizabilă de inspira
ție, de idei pentru o artă cu adevărat 
militantă, umanistă". In aceasta constă 
prima și fundamentala lecție de artă 
pe care se cuvine a și-o însuși un 
creator. lecția pe care se cuvine a o 
adinei pe parcursul unei întregi exis
tente.

Actuala expoziție republicană de la 
Ateneul român demonstrează, cu pri
sosință. receptivitatea, deschiderea spi
rituală a tinerilor artiști plastici în 
fata multiplelor aspecte ale realității 
noastre contemporane. Trăind, la a- 
ceeasi tensiune, efortul constructiv al 
întregului popor, vibrînd sufletește 
pentru tot ceea ce acesta edifică și 
aspiră să edifice în continuare, tînărul 
artist plastic aspiră să-și împlinească 
menirea, să continue opera înainta
șilor. să contribuie prin creația sa 
Ia formarea unei noi conștiințe și per
sonalități umane.

Avem un tineret animat de elanuri 
generoase. Un tineret a cărui muncă, 
pricepere, talent, competență, spirit de 
sacrificiu stau < la 'temelia, multor reali
zări de astăzi. Un tineret dornic să se 
instruiască, să pătrundă tainele știin
ței și tehnicii, să cunoască valorile 
culturii universale, să înțeleagă sensul 
mutațiilor pe plan social Si politic din 
lume, gîndirea filozofică a epocii noas
tre. Acestui tineret se adresează tînă
rul artist, asuniindu-și nobila misiune 
de biograf al propriei vîrste și-condi
ții. de biograf al viselor devenite fapte. 
Acest tineret trebuie călăuzit.' format 
inclusiv prin mijloacele subtile și 
nuanțate, specifice ale artei. în spiritul 
principiilor noastre de viată, al idea
lurilor noastre revoluționare. Acestui 
deziderat major i-au răspuns și tinerii 
creatori de artă. Asupra acestui dezi
derat maior își concentrează consec
vent eforturile Uniunea Tineretului 
Comunist care stimulează. în variate 
forme, o artă angajată, militantă, cu 
un bogat și elevat conținut de idei. 
Actuala expoziție republicană a tinere
tului. ce tinde să se instituie ca o va
loroasă tradiție, dedicată apropiatului 
și importantului eveniment din viața 
organizației noastre, Congresul al X-lea 
al U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R.. se cuvine a fi apreciată din 
această perspectivă, a necesităților for
mative. a antrenării energiilor crea
toare tinere către un țel generos.

C. R. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a U-a)
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CU GINDUL LA IARNĂ,
CONSTRUCTORI!

LA ÎNĂLȚIME

GOSPODARII SATELOR GRĂBESC

Solemnitatea depunerii jurămîntului militar

hrana de peste iarnă a animale
lor 7 — lată o întrebare de strin
gentă actualitate pentru toți 
gospodarii satelor, acum cînd ne 
aflăm în perioada optimă a re
coltării furajelor. O întrebare pe 
care am repetat-o și tînărulul 
Marin Dobrin, fermier zooteh
nist și șef al bazei furajere din 
comuna Schitu, județul Olt. 
„Ați întîlnit mulți oameni pe 
cîmp — ni s-a spus — unii pe 
tractor, alții cu coasa. Noi știm, 
am simțit ce înseamnă cînd vi
tele tinjesc în grajd iar tu te 
uiți la ele și nu ai cum să le 
ajuți. Te duci după împrumut, 
te mai cîrpești, dar cojocul tot 
nu ține de cald". Sigur, ceea ce 
ni se mărturisește s-a întîmplat 
odată, intr-un singur anotimp, 
dar învățătura a fost suficientă 
ca oamenii să se îngrijească din 
vreme pentru anotimpul iernii. 
Aci, la Schitu, în paralel cu cele
lalte munci de sezon, se dă o 
adevărată bătălie pentru a strîn- 
ge și înmagazina tot ce poate fi 
pus în ieslea animalelor. Coope
ratorii de aici au 500 de bovine, 
400 oi (la sfîrșitul anului vor 
avea 1 500), 50 de scroafe (pentru 
purcei de oferit țăranilor care 
contractează cu statul), alte 108

planificată a fost depășită cu 
31 000 litri. Semne bune arată și 
anul acesta.' Și asta pentru că la 
Schitu domnește o organizare 
exemplară în activitatea de asi
gurare a hranei animalelor. Pes
te 160 de hectare sint întreținute 
și recoltate zilnic. La lucerna 
nouă s-a luat prima coasă, tere
nul a fost fertilizat apoi cu azo
tat de amoniu pentru ca cea de 
a doua coasă să fie mai bogată. 
La recoltarea furajelor, partici
pă mecanizatorii Constantin 
Ene, Gheorghe Goran, Constan
tin Bit. Dar și cooperatori cosași 
și alături de ei îngrijitori de 
animale Ilie Fetica, Stancu Voi- 
cu, Ilie Anghel. Grigore Bărbuț, 
Pavel Gonea, Aurel Dabu, Ver- 
gică Stoican. „Pină la această 
oră, socotește Vasile Vlasie, in
giner șef al C.A.P., am înmaga
zinat 150 tene de fin și 1100 tone 
semisiloz. Ne-am axat mult pe 
semisiloz, datorită ploilor care 
degradau produsele. Prin semi
siloz am reușit să conservăm și 
o mal bogată cantitate de pro
teine. Avem, de asemenea, 400 
tone de paie". în aceste zile cei 
trei șefi de fermă — Constantin 
Calcan, Ilie A. Ilie și Maria 
Calcan — au sarcini sporite

Totodată baloții de pină acum 
surprinși de ploi și amenințați 
cu mucegăirea sint desfăcuți și 
uscați in vederea unei bune con
servări. La tot ce se întreprin
de acum se adaugă și recolta de 
mai tirziu de pe 50 hectare cu 
culturi duble (700—1000 tone) ca 
și cantitățile de concentrate care 
sînt corespunzător depozitate.

Am insistat asupra muncii 
cooperatorilor din această co
mună, deoarece ea este caracte
ristică pentru toate satele jude
țului Olt. „La nivelul întregului 
județ — ne spunea tov. Gheor
ghe Dincă, director adjunct al 
Direcției agricole — au fost de
pozitate peste 20 000 tone finuri 
și 114 450 tone alte furaje însilo- 
zate. Constituie și acesta un 
semn, un argument că, așa cum 
susțineau cooperatorii din Schi
tu, în primăvară, animalele vor 
arăta ca acum. Adică la fel de 
grase, de îngrijite, de sănă
toase".

ION ANDREIȚA

in

de 
cu 

res-

La Șantierul naval din Ga
lați, mai multe obiective de 
investiții printre care docul 
uscat, halele de asamblat și 
debitat, depozitul de lami
nate și Fabrica de oxigen 
se află in pragul intrării in 
funcțiune. Constructorii care 
execută lucrările de dezvol
tare și modernizare ale șan
tierului în vederea trecerii 
la construirea navelor 
55 000 tdw„ muncesc 
multă dăruire pentru
pectarea termenelor înscrise 
în grafic. Simbătă, fiind pe 
acest șantier, am fost mar
torii unui eveniment de mun
că : la macaraua de 320 tone 
forță, cea mai puternică din 
țară (deocamdată, deoarece 
la Constanța a început con
struirea uneia și mai mari), 
se efectua ridicarea grinzii 
principale, în greutate de 
400 tone, la înălțimea de 
52 m.

— Operația este in premie
ră pe șantierele de montaj 
din țară, ne spune ing. Gelu 
Popescu, directorul șantie
rului 13, din centrala de căi 
ferate București. Pentru a 
o putea executa ne-am pre
gătit minuțios și am aștep
tat această zi in care viteza 
vîntului este sub 5 m. pe se
cundă. De reținut că opera
ția are loc eu 20 de zile 
înainte față de grafic.

ION CHIRIC

LEGĂMÎNT DE

CREDINȚA PATRIEI

Șl POPORULUI

Manifestări cultural-educative dedicate zilei de 23 August

Cum și-au cîștigat
renumele legumicultorii

Ștafeta tinerilor
din sectorul 7

în unități militare PRAHOVA

din Gherăseni?
Legumicultura, tradițională o- 

cupație a lucrătorilor ogoarelor 
de pe meleaguri buzoiene cu
noaște în aceste zile clipe de in
tensă activitate. Este sezon de 
vîrf. Organizindu-și judicios 
munca, echipele de cooperatori 
sint mobilizate la recoltat și 
sortat producția, pentru a fur
niza piețelor, conform graficelor 
stabilite, cantități sporite de le
gume. Dar nu numai aici ci și 
la aplicarea udărilor, a trata
mentelor fitosanitare, la execu
tarea prașilelor necesare pentru 
afinarea solului, combaterea bu
ruienilor și păstrarea rezervei 
de apă în sol. Sînt lucrări în
scrise deopotrivă și pe „ordinea 
de zi" a cooperatorilor din Ghe- 
răseni, județul Buzău.

„In acest an, ne spune tînărul 
Inginer Valeriu Călin, șeful fer
mei legumicole. grădinile au 
fost confruntate cu o serie de 
condiții specifice grele, ploile 
abundente alternînd cu seceta, 
vînturile puternice cu arșița 
fierbinte. Toate acestea au fost 
învinse însă printr-o participare 
masivă și permanentă a coope
ratorilor la executarea tuturor 
lucrărilor urgente. De trei ori 
în primăvară a trebuit să reaco- 
perim solarele, pe timpul căldu
rilor irigațiile nu au contenit 
nici o clipă, tratamentele contra 
dăunătorilor au fost reluate de 
10—12 ori. O contribuție esenți
ală și-au adus-o tinerii noștri 
care au deprins cu pasiune șl 
migală tainele frumoasei mese
rii de grădinar. Acum satisfac
țiile lor se văd implinite prin 
producțiile mari obținute care 
ne permit să livrăm piețil le
gumele contractate".

De altfel, munca asiduă a le
gumicultorilor din Gherăseni a 
fost răsplătită și prin Ordinul 
Muncii clasa I pentru recoltele 
de tomate șl ceapă, pentru ve
niturile sporite realizate In a- 
oest sector. Sînt avantajați cei 
din Gherăseni de anumite con
diții 7 Nu, pentru că apa. ele
mentul vital pentru o grădină, 
este scoasă din adlncul pămin- 
tulul prin 9 puțuri forate la 
peste 10 metri și dirijată la ră
dăcina plantelor. Astfel, oele 120 
de hectare cu legume dispun In 
permanentă de apă. Este o acti
vitate permanentă, care nu În
cetează zi și noapte, flecare e- 
chlpă de legumicultori care are 
In acord global parcelele răs- 
punzlnd și de irigații, concomi
tent cu celelalte lucrări. în a- 
ceste zile am Intîlnit In grădină 
echipele conduse de Nicolae An- 
ghelache și Ion Spînu care re-

coltau ceapa din cultura inter
calată cu varză, și executau o a 
doua prașilă la castraveți. Pe o 
altă tarla echipa lui Nicolae 
Pădurarii, fertiliza și prășea cele 
20 ha plantate cu varză în cul
tură succesivă.

O notă aparte pentru toată a- 
ceastă activitate complexă și di
ficilă se cuvine acordată tinerei 
Ioana Grigore, absolventă a Li
ceului agricol din Buzău, ajutor 
de șef de fermă, care în cei 
patru ani de cînd a fost repar
tizată aici, își îndeplinește cu 
înaltă responsabilitate sarcinile 
de producție. Am întîlnit-o în 
aceste zile în solarii, studiind a- 
tentă producția de ardei gras : 
„Aici am recoltat deja 28 tone, 
prin 8 treceri succesive, reali- 
zînd planul, dar cultura mai 
poate da producție, de aceea re
coltăm în continuare".

Să devii un cit mai priceput 
legumicultor, acesta este gîndul 
tinerilor din Gherăseni, gind pe 
care ei se străduie să-1 mate
rializeze prin muncă asiduă șl 
pasionată.

ȘTEFAN DORGOȘAN

al Capitalei
Ieri dimineața din patru 

puncte ale sectorului 7 (Dru
mul Taberei, Militari, Giulești, 
Centru), sector care a lan
sat chemarea la întrecere că
tre toate organizațiile U.T.C. 
din Capitală, a 
feta închinată 
rării patriei și 
X-lea Congres 
Conferinței a

pornit Șta- 
Zilei Elibe- 
celui de al 
al U.T.C. și 

X-a a 
U.A.S.C.R., cuprinzînd me
sajul de muncă al tineretu
lui, adeziunea sa deplină la 
politica internă și externă 
a partidului, angajamentul 
de a infăptui exempular 
cuvintul dat. La această am
plă acțiune organizată 
Comitetul U T.C. al 
rului 7, au luat parte 37 
tineri cu autoturisme, 40 
motorete. 80 de cicliști 
peste 140 de alergători 
alergătoare purtînd 
cu însemnul ștafetei, 
ce au străbătut cele mai im
portante străzi și cartiere 
participanții s-au prezentat 
la „Ecran-club“, unde a avut 
loc o intilnire a tinerilor cu 
primul secretar al comitetu
lui de partid al 
Dumitru Necșoiu. 
loc, de asemenea, 
sportive la tenis, 
atletism, fotbal.

de 
secto- 

de 
cu 
Și 
ii 

eșarfe 
După

sectorului, 
Au avut 

întreceri 
handbal,

LIDIA POPESCU

In unitățile militare in insti
tuțiile culturale ale armatei a- 
propierea zilei de 23 August 
prilejuiește organizarea a nume
roase activități politico-educa
tive.

La Casa centrală a armatei 
din Capitală au fost inaugurate 
o expoziție de fotografii care 
înfățișează aspecte din partici
parea armatei române la în
făptuirea insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimpe- 
rialiste din august 1344 și la răz
boiul antihitlerist-, o expoziție 
filatelică intitulată „Pe drum de 
victorie", precum și o expoziție 
de carte cuprinzînd lucrările 
nou apărute in Editura militară 
in cinstea marii sărbători na
ționale a poporului nostru.

In garnizoana Craiova s-au 
organizat întilniri ale militari
lor cu partloipanți la luptele 
insurecționale și la bătăliile ăe 
pe frontul antihitlerist, seri te
matice și recitaluri de poezie 
consacrate zilei de 23 _ August. 
Cadrele din unitatea in care 
muncește colonelul V. Popa au 
audiat o interesantă expunere 
intitulată „Helsinki ’75“, cu pri
lejul căreia s-a reliefat activi
tatea deosebit de prodigioasă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la cea de a treia fază a Confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Sub genericul „Cinstim eroii 
patriei", militarii din unitatea 
in care secretar al comitetului 
de partid este maiorul Gheorghe 
Boia au vizitat monumentele 
ridicate in memoria ostașilor 
români căzuți pe pămîntul Do- 
brogei in luptele purtate împo
triva fasciștilor in zilele insu
recției. In colaborare cu casa

armatei din garnizoană, s-a or
ganizat, de asemenea, viziona
rea filmelor artistice „Valurile 
Dunării", „Porțile albastre ale 
orașului", „Pe aici nu se trece !“, 
precum și a unor pelicule docu
mentare — realizate de Stu
dioul cinematografic al armatei 
— despre faptele de vitejie ale 
fiilor patriei, cu și fără unifor
mă, înscrise in cronica eroică a 
lui August 1944.

La rlndul lor, elevii Școlii 
militare de ofițeri activi „Ni
colae Bălcescu" din Sibiu, au 
organizat și desfășurat un in
teresant concurs gen „Cine știe 
răspunde" pe tema : „23 
gust în literatură și artă".

-4u-

PE PLAIURI
SUCEVENE

La Cîmpulung Moldove
nesc s-a încheiat duminică, 
etapa de masă a tradiționa
lului concurs muzical-core- 
graflc „Pe plaiuri sucevene".

Ediția din această vară, 
desfășurată pe estrade ame
najate în aer liber, în parcuri 
și locuri pitorești, a reunit 
peste 5 000 de artiști amatori 
din căminele culturale, casele 
de cultură și cluburile mun
citorești. Ei au susținut 
circa 250 de spectacole.

Formațiile artistice remar
cate cu acest prilej vor evo
lua, în zilele de 23 și 24 
august, în cadrul manifestă
rilor cultural-artistice orga
nizate cu prilejul marii 
noastre sărbători naționale.

în cadrul festivalului cînte- 
cului, dansului și portului 
popular „Mîndră floare-i Pra
hova", manifestare dedicată zi
lei de 23 August, pe scena Ca
sei de cultură din Sinaia și la 
Parcul tineretului de la Pă- 
ulești, localitate de lingă Plo
iești, au avut loc duminică 
spectacole care au marcat în
cheierea fazei pe centre de co
mune. Si-au dat concursul for
mații artistice de pe valea su
perioară a Prahovei și din mu
nicipiul Ploiești.

★
Sub genericul „Săptămîna fil

mului românesc", in. cadrul ci
nematografelor orășenești și să
tești din județul Prahova se 
desfășoară, începînd de dumini
că, o suită de manifestări pri
vind creația cinematografică 
românească. Au loc simpozioa
ne. întilniri cu realizatori de 
filme, dezbateri și vizionări de 
filme documentare avînd ca 
temă lupta poporului român, a 
forțelor patriotice și revoluțio
nare pentru libertate națională 
și socială.

HUNEDOARA
Duminică sra desfășurat, la 

Muncelu Mare și Ghelar, faza 
intercomunală a „Festivalului 
artei populare pădurenești", 
manifestare cultural-artistică 
organizată în cinstea marii săr
bători de la 23 August. Au luat 
parte numeroase formații cul- 
tural-artistice de amatori 
localitățile gazdă și din comu
nele Vălișoara, Vețel și Teliuc, 
care au adus pe scenă frumuse
țea cîntecelor, jocurilor și obi
ceiurilor folclorice specifice zo
nelor de munte hunedorene.

din

Sub cerul deschis de lumină 
si căldură al acestui miiloc de 
august, cei mai tineri bărbați 
ai tării si-au dat intilnire spre 
a face leeămintul sacru de a- 
părători ai pămîntului strămo
șesc. ai independentei si suve
ranității patriei, ai cauzei so
cialismului.

Vocea lor tînără. pecetluită 
de emoția înălțătoare a clipe
lor De care le trăiesc, sparge 
văzduhul transinitînd tuturor 
celor orezenti la solemnitate, 
amplificînd. sentimentul adine 
ce-1 trăiesc frumoșii feciori ai 
acestui contingent. Lacrimi de 
bucurie. lacrimi de firească 
mîndrie si încredere se preling 
discret pe genele părinților, ale 
soțiilor, fraților și surorilor 
veniti aici. De platoul unității, 
să fie alături de fiii, soții si 
frații lor în această clină so
lemnă. Aceeași caldă emoție o 
încearcă pionierii, tinerii din 
detașamentul de pregătire 
pentru apărarea patriei, luptă
torii gărzilor patriotice nre- 
zenti la solemnitate într-o 
frățească si sublimă solidari
tate ce simbolizează participa
rea întregii noastre națiuni 
socialiste la apărarea patriei.

Alături de militarii din sub
ordine. locotenentul Doru Voi- 
cu. secretar al Comitetului 
U.T.C.. caporalii Gafita Dănut 
si Stanciu Nae trăiesc emoția 
clipei la aceeași tensiune ca si 
ostasii. Deși îi are de putină 
vreme în subordine, locotenen
tul este mîndru de ei. Nu pen
tru că tinuta lor este irepro
șabilă. nu pentru că execuția 
mișcărilor este energică, mili
metric sincronizată. Sigur, și 
asta contează foarte mult si 
locotenentul — ofițer de carieră 
care-si iubește profesia si a- 
preciază asa cum se cuvine 
acele prevederi regulamentare 
ale instrucției de front — tine 
cu deosebire ca. atunci cînd 
trece subunitatea lui. superio
rii să exclame : ..Trec ostasii 
locotenentului Mihai". Dar lo
cotenentul are un motiv în 
plus să se mîndrească cu mi
litarii din subordine. Ei și-aii 
dovedit ' bărbăția si curajul, 
dăruirea si spiritul de sacrifi
ciu. hotărîrea de a-si face 
înalta datorie ostășească a- 
tunci. ne digurile de la Ciurel, 
de la Urziceni. de la comunele 
..30 Decembrie" si Bolintin. în 
lupta cu apele dezlănțuite. 
Pentru a feri de furia stihini- 
că sate si orașe, ogoare, uzine, 
instituții si locuințe. Pentru a 
scoate din viitoare copii, fe
mei si bătrîni. Atunci, acești 
tineri si locotenentul lor. toti 
militarii unității au dat pildă 
de abnegație si eroism luptînd 
unde era mai greu, fără răgaz, 
ziua si noaptea. într-o încleș
tare decisivă alături de în
treaga noastră națiune greu 
încercată. Acești tineri sînt a- 
cum prezenti ne platou pentru 
a depune iurămîntul militar, 
pentru a jura credință poporu
lui român si patriei socialiste.

Au venit din fabrici si uzine) 
din sate si orașe să-si facă 
datoria ca osteni ai tării. Se 
numesc Grisorovici Petru. Ba
dea Ion. Andrei Dumitru. 
Nemtoc Gheorghe. Plăcintă 
Georgică. Saiu Dorel. Sînt toti 
tineri, foarte tineri. Badea Ion 
este strungar la I.U.P. Tîrgo- 
viste. Tatăl său lucrează la 
unul dintre cele mai vechi ba
raje ale tării. L-am întîlnit cu 
ciiteva zile în urmă. Mi-a vor
bit cu nedisimulată mîndrie 
desore fiul său. Nu Dutea să 
fie orezent la solemnitate, dar 
fusese cu o săotămînă în urmă 
la unitate si comandanții îi 
vorbiseră frumos desore fiul 
său. Este părinte, și cărui pă
rinte nu-i face plăcere să audă 
vorbe de laudă desore cel că
ruia i-a dat viată.

Solemnitatea depunerii ju- 
rămîntului militar continuă în 
aceeași atmosferă de vibrarjț 
emoție si bărbătească hotărîre 
de a executa fără șovăire or
dinul comandantului suorem. 
de a se pregăti temeinic pen- 
tru a îndeplini orice misiune 
ce le va fi încredințată. De a 
fi prezenti si a se evidenția 
oe cîmoul de instrucție si în 
sălile de speicialitate, pe ogoare, 
ne șantiere. AoroDiata sărbă
torire a zilei de 23 August. 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
si Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., ce vor avea loc în 
toamna acestui an. sînt întîm- 
Dinate de militarii forțelor 
noastre armate cu rezultate 
deosebite în pregătirea de 
luptă si politică. Amplul pro
gram de activități dedicate, a- 
cestor evenimente majore stau 
mărturie maturității si spiri
tului responsabil cu care osta
sii contingentului anuliif 1975 
— contingent ce si-a făcut in
trarea în foc în cea maî apri
gă încleștare cu anele dezlăn
țuite — înțelege să-si facă da
toria pînă la capăt. Este sufi
cient. poate, să amintim că la 
prima ședință de tragere s-au 
obtinut numai calificative de 
..bine" si „foarte bine".'Mobi
lizați de organizațiile de partid 
si U.T.C.. sub directa îndru
mare a comandanților Itit. cel 
mai tineri bărbați ai tării; 
nurtînd cu cinste haina ostă
șească, înțeleg să-și împli
nească vorba cu fapta.

AL, DOBRE

în colecția „Lyceum" 

a Editurii Albatros a
apărut:

0 AUTENTICĂ Șl VIBRANTA

Viteazul".FLORIN CODRE : „Mihai

A TINEREȚII
IMAGINE

Buzăului

• Premiul Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a fost acordat lui ADRIAN 
DLJMITRACHE pentru lucrările de grafică,, Plat
formă industrială", „La cote înalte", „Efort spo
rit" și WANDEI MIHULEAC pentru lucrarea de 
grafică „Prietenie".
• Premiul Uniunii Artiștilor Plastici a fost a 

cordat lui FLORIN CODRE pentru lucrarea de 
sculptură „Mihai Viteazul".
• Premiul Uniunii Generale a Sindicatelor 

din România a fost acordat lui AUGUSTIN 
COSTINESCU pentru lucrarea de pictură 
„Centrala industrială Titan".

AUGUSTIN COSTINESCU : „Ce ntrala industrială Titan"

(Urmare din pag. I)

ROMÂNEASCĂ
(1918-1944)

Antologia Din presa lite
rară românească (1918—1944), 
care continuă volumele Din 
presa literară românească a 
secolului al XIX-Iea și Din 
presa literară românească 
(1900—1918) se înscrie în sfe
ra preocupărilor constante 
ale Editurii Albatros de a 
oferi elevilor de liceu di
verse posibilități de cu
noaștere și aprofundare a 
momentelor semnificative 
ale evoluției literaturii și 
culturii naționale. Perioada 
supusă cercetării, extrem de 
diversă, datorită unor eve
nimente istorice fundamen
tale petrecute în viața po
porului român, însumează 
zeci de publicații. Ediția este 
îngrijită, prefațată și nota
tă de Eugen Marinescu.

Intorsura

Liceul de coregrafie București,

Str. Locotenent Lemnea nr. 9 — sectorul 1 
anunță în zilele de 1—6 septembrie 1975, 

între orele 8,00—13,00

CONCURS DE ADMITERE 
pentru clasele IV și V anul școlar 1975-1976

Probele pentru concurs

— aspect fizic
— aptitudini fizice
— muzicalitate

înscrierile se vor face începînd cu ziua de 
20 august pînă în 6 septembrie a.c.

Informații suplimerrtare la secretariatul 
liceului

Telefon : 125066 — între orele 8-16 
1==========^

Expoziția este. în ansamblu, o 
imagine elocventă a pasiunii cu 
care tinerii se angajează în o- 
pera de transformare socialistă 
a tării. Imagini de muncă, pe 
ogoare. în uzine, pe șantiere. In 
cercetare, chipuri ale tinerilor, 
vădind grava concentrare, hotă- 
rire. satisfacția învingerii difi
cultăților. într-un poetic amestec 
de maturitate și inocentă — iată 
ce oferă vizitatorului lucrările 
prezentate. Firește, artiștii plas
tici au abordat diverse si nuan
țate aspecte ale preocupărilor 
tinerilor, ale năzuințelor lor, ale 
vieții lor spirituale. Dar ele nu 
fac decît să îmbogățească ima
ginea noastră despre tineret, 
despre modul în care el își scru
tează propria înfățișare, despre 
luciditatea cu care se privește 
Si privește lumea. Lucrările de 
certă valoare pe care expoziția 
ni le propune sînt fără îndoială 
rodul puterii de investigare a 
artistului, al intuiției și harului 
său. al meșteșugului bine stăpl- 
nit. dar ti al felului in car® ««

apropie de temă. Iar adiacent de 
viată, al participării efective, al 
implicării profunde si al conști
inței sale civice.

Registrul stilistic al expoziției 
este foarte variat, propunînd 
numeroase ipostaze originale ale 
evocării lirice, ale consemnării 
și ale simbolizării. Numeroși ar
tiști plastici își concentrează a- 
tentia asupra valențelor poetice 
ale eroismului muncii cotidiene, 
ale piesaiului industrial. Ritmu
rile acestuia sînt integratoare, 
în consonantă cu mediul natu
ral, sugerînd prin organicitatea 
lor. rezonante specifice. în plan 
spiritual ale industrializării (Au
gustin Costinescu. Benone Șif- 
văilă. Tudor Luminița. Adrian 
Marinescu. Ioan Ciobanu. Con
stantin Ritivoiu. Gheorghe Con
stantin. Ion Neagu. Ion Pompo- 
niu). Alți artiști apelează frec
vent. la simbol, la viziuni alego
rizante ce proiectează realitatea 
imediată în zonele unui mai cu
prinzător destin uman, unei mai 
bogate valențe filozofice (Ale
xandru Chira. Hie Cioartă. loan 
Gânju. Zamfir Dumitrescu, Liviu 
Suhar. Horia Flămînd. Mihai 
Buculei. Corneliu Comaravschi, 
Florin Codr® »ju). O bună part®

dintre tinerii artiști plastici cul
tivă un realism fotografic, pe 
care culoarea, tehnicile monta
jului si ale contrapunerilor ex
presive îl îndepărtează de cap
canele naturalismului. Acești ar
tiști au pronunțată vocație de 
reporteri ce sondează cu un in
teres deosebit detaliului semni
ficativ al cotidianului, ce explo
rează forța și capacitatea lui de 
generalizare (Nicolae Maniu, 
Titu Drăgutescu. Adrian Dumi- 
trache. Florina LăzăresCu. Wan
da Mihuleac. Romeo Zamfirescu. 
Georgeta Boruzs). Se înțelege, 
varietatea traseelor de investi
gație a realității, de către artiști, 
este cu mult mai mare, modul 
propriu de a o face cu mult mai 
complex. Aceasta nu ilustrează, 
la urma urmelor, decît diversi
tatea stilistică în care se mani
festă o artă cu generoase aspi
rații. o artă izvorîtă din aceleași 
convingeri, ca expresie a depli
nei libertăți interioare, a celei 
mai intime opțiuni. Și deopotri
vă adeziunea profundă a tineri
lor artiști plastici la exigențele 
superioare ale artei militante, 
efortul lor rodnic de a înnobila 
prin creații de valoare eforturi
le și aspirațiile unei generații, 
ale poporului căruia li aparția.

M.E.I. - M.I.U.
Liceul de textile confecții nr. 2, Grupul școlar 

profesional și tehnic-„Dîmbovița"
București, str. Verzișorî, nr. 18, sectorul 5, str. Poet Cerna nr. 1, 

sectorul 4, anunță :

Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri de 
candidați pentru anul I - anul școlar 1975H976 - învățămint 
profesional - curs zi la următoarele meserii :
• Cizmar confectioner încălțăminte din piele și înlocuitori ;
• Operator la prelucrarea produselor chimice (mase plas

tice și cauciuc);
• Operator la fabricarea și prelucrarea sticlei și geamurilor. 
Acte necesare înscrierii :
• cerere de înscriere;
• certificat de naștere - copie și original ;
o adeverință de absolvire a școlii generale de 8 ani sau 10 

ani.
e fișa medicală ;
• analiza singelui;
o examenul radiologie pulmonar (micro).
Candidații trebuie să aibă vîrsta intre 16 ani (împliniți la 15 

iunie 1975) și 18 ani.
înscrieri pînă la 30 august 1975.
Informații suplimentare la secretariatul școlii - telefon 

22 50 31.

(Urmare din pag. I) 

explică, acum, un nou model 
de interpretare a motivului rom
bului.

Președintele cooperativei, pro
fesorul de istorie Constantin 
Dambrino, se află in drum spre 
un sat despre care a auzit că 
ascunde diferite comori etno
grafice. In vechile lăzi de zes
tre, in crestăturile din grindă 
sau in spusele cine știe cărei 
bătrîne atotștiutoare, el va de
scoperi noi surse de inspirație, 
astfel incit principalul obiectiv 
din această perioadă a activită
ții cooperativei cu o producție 
lunară in valoare de un milion 
lei, sd fie realizată fără a aduce 
nici un prejudiciu autenticității 
folclorice.

Ca o oglindă cu mii de fațe
te. noul oraș reflectă și multi
plică răsăritul soarelui. Lumina 
fulgeră în, ferestrele pe care le 
deschide gospodinele din mo
dernele blocuri de locuințe, a- 
prinde văpăi in asfaltul străzii, 
iradiază sălile de clasă, proiec
tează, pe apa Buzăului, um
brele zveltelor siluete ale podu
rilor, face să scihteieze mărunt 
strania țesătură . de antene 
pe 
că 
de 
se 
nilor care nu-și pot 
mîndria de a fi devenit orășeni, 
fără a-și fi părăsit satul.

de 
acoperișuri și să străluceas- 
culorile căsuțelor din zona 
camping. Cel mai viu insă 

răsfrînge pe chipurile oame- 
ascund»



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 18 AUGUST 1975

AC, EV IEI
RECEPȚIE

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Gaboneze, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Jean-Firmin N’Gondet, a oferit 
duminică seara o recepție in 
saloanele ambasadei.

Au participat Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Traian Dudaș, ministrul 
transportului și telecomunica
țiilor, dr. Radu Păun, ministrul 
sănătății, general-maior Gheor- 
ghe Gomoiu. adjunct al mini
strului apărării naționale și se
cretai' al Consiliului Politic 
Superior, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, generali 
si ofițeri superiori, ziariști.

VIZITĂ
Duminică dimineața, delega

ția Congresului S.U.A. condusă 
de Carl Albert, președintele 
Camerei Reprezentanților, care 
se află în țara noastră la invi
tația Biroului Marii Adunări 
Naționale, a vizitat Muzeul din 
Scheii Brașovului, unde se află 
clădirea primei școli în limba 
română de pe teritoriul tării 
noastre, și Biserica Voievodală.

Oaspeții au vizitat apoi Bise
rica Neagră, vechi monument în 
stil gotic, unde au avut posibi
litatea să admire colecția de 
covoare orientale, cea mai bo
gată din această parte a Euro
pei, și să audieze un scurt con
cert de orgă.

JEn aceeași zi, tovarășul Vir- 
r.' Trofin. președintele Con
siliului popular al județului 
Brașov, s-a întîlnit cu membrii 
delegației americane, cărora 
le-a înfățișat aspecte din acti
vitatea economică și socială ce 
se desfășoară în acest județ.

în continuare, parlamentarii 
americani au vizitat cunoscuta 
stațiune alpină Poiana Brașov.

Tovarășul Virgil Trofin, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, a oferit un dejun in 
onoarea oaspeților.

în după-amiaza aceleiași zile, 
după ce a vizitat Castelul Bran, 
delegația Congresului S.U.A. s-a 
înapoiat la București.

FESTIVITATE
Duminică dimineața a avut 

Ioc festivitatea acordării gra
dului de sergent-major absol
venților primei promoții a Șco
lii militare de subofițeri de mi
liție cu durata de doi ani.

La festivitate au participat 
tovarășii Teodor Coman, mi
nistrul de interne, general lo
cotenent Jean Moldoveanu, ad
junct al ministrului de interne, 
șeful Inspectoratului General 
al Miliției, activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri su
periori, cadre didactice ale 
școlii.

După citirea Ordinului de 
înălțare în grad, ministrul de 
interne a adresat tinerilor ab
solvenți calde felicitări și urări 
de succese in activitatea lor.

în încheiere. într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, absol
venții școlii au adresat Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o tele
gramă, în care se angajează să 
devină cadre de nădejde ale 
aparatului de miliție, să acțio
neze cu fermitate pentru întă
rirea și apărarea proprietății 
socialiste, a legalității socialis
te, pentru apărarea avutului ce
tățenilor, a ordinii și liniștei 
publice.

PLECARE
Duminică, a plecat la Colom

bo, tovarășul Dumitru Turcuș, 
membru al Colegiului Central 
de Partid, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care va 
reprezenta Partidul Comunist 
Român la cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Sri Lanka.

COMEMORARE
La Șiria, comuna natală a Iui 

loan Slavici, a avut loc, dumi
nică, comemorarea a 50 de ani 
de la moartea scriitorului.

Au fost evocate momente sem
nificative din viața lui Slavici, 
legăturile sale prietenești cu cei 
mai mari scriitori contemporani, 
dragostea sa pentru oamenii sa
tului în care s-a născut, prețui
rea de care se bucură astăzi scri
erile sale în țară și peste hotare.

„ Festivalul
sportului

dunărean44
Pe terenurile complexului 

sportiv C.S.U. Galați s-au 
desfășurat simbătă și dumi
nică numeroase și palpitante 
întreceri la atletism, volei și 
handbal. Aceste întreceri au 
fost prilejuite de faza finală 
a festivalului sportului du
nărean, organizat de Comite
tul județean Galați al U.T.C. 
în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și a celei de 
a X-a Conferințe a U.A.S.C.R. 
La atletism au participat in 
ultima etapă 120 de tineri din 
comunele județului, pe pri
mul loc situindu-se : Tran- 
dafira Mărășescu și Valeriu 
Damian (săritura în lungi
me). Maria Sandu și Marian 
Căpraru (aruncarea greută
ții), Todorița Zaharia și Iani 
Birlă (100 m. plat), Catinca 
Podaru (800 m fete), din nou 
Iani Birlă (1 500 m). Primul 
loc la volei feminin a revenit 
echipei Rodul din comuna 
Slobozia Conachi, iar la volei 
băieți, echipei Viitorul din 
comuna Costache Negri. La 
handbal și-au disputat întâie
tatea nu mai puțin de 17 e- 
chipe. întrecerile la oină s-au 
desfășurat in comuna Inde
pendența. Prin comportarea 
lor, prin rezultatele obținute 
in întrecere, mai mulți tineri 
precum elevul Iani Birlă și 
eleva Catinca Podaru s-au 
impus atenției specialiștilor.

C. ION

Deocamdată,

A început al 58-lea campionat național de fotbal

încălzirea
DIAGRAMA

ETAPEI

DEZBATERE RODNICA
(Urmare din pag. I) 

ției și a productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produse
lor, folosirea corespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor, a timpu
lui de lucru, economisirea de 
materii prime, materiale, ener
gie electrică și carburanți, nu
meroși vorbitori au stăruit asu
pra rolului pe care aceste ini
țiative îl dețin în continuare în 
înfăptuirea sarcinilor economice 
din acest an, a angajamentelor 
asumate în cinstea Congresului 
al X-lea al U.T.C., precum și a 
obiectivelor viitorului^ cincinal. 
Ei au insistat, totodată, asupra 
faptului că realizarea acestor 
comandamente impune din par
tea tuturor o activitate intensă, 
susținută, spirit de răspun
dere, măsuri ferme pentru 
punerea cit mai largă în 
valoare a rezervelor și po
sibilităților existente în fie
care întreprindere și la flecare 
Ioc de muncă, o autoanaliză e- 
xigentă a activității organizații
lor U.T.C. pentru ca fiecare tî- 
năr să înțeleagă necesitatea de 
a acționa cu întreg elanul și ca
pacitatea sa pentru îndeplinirea 
acestor sarcini.

Un loc distinct în cadrul dez
baterilor l-au ocupat concreti
zarea formelor și metodelor ce
lor mai adecvate de mobilizare 
a tineretului pentru participarea 
activă a acestuia la realizarea 
obiectivelor cincinalului 1976— 
1980, definit de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „cincinalul 
revoluției tehnico-ștllnțifice". 
Consfătuirile tinerilor specia
liști din principalele ramuri care 
au avut loc în acest an cît șl 
constituirea comisiilor profesio- 
nal-științifice au pus bazele de
clanșării unei largi mișcări de 
masă în rîndul tuturor tinerilor 
în domeniul creației și cercetă
rii tehnico-științifice. Ceea ce 
se impune însă — au subliniat 
vorbitorii — este implicarea di
rectă și foarte concretă a orga
nizațiilor U.T.C. din toate unită
țile economice pentru antrenarea 
tuturor tinerilor muncitori, teh
nicieni ți ingineri la elaborarea 
și îndeplinirea programelor șl 
planurilor de cercetare științi
fică, dezvoltarea tehnologică și 
introducerea progresului tehnic, 
la înnoirea și modernizarea pro
duselor prin identificarea celor 
mai valoroase soluții tehnice șl 
Introducerea lor rapidă în pro
ducție. Sporirea contribuției ti
nerilor în rezolvarea tuturor a- 
cestor obiective nu poate fi însă 
asigurată decît printr-o conti
nuă ridicare șl perfecționare a 
pregătirii profesionale. în ideea 
implicării mai largi a organiza
țiilor U.T.C. în această acțiune, 
consfătuirea a insistat asupra

necesității inițierii unui sistem 
propriu al Uniunii Tineretului 
Comunist de calificare a tineri
lor și de ridicare a calificării lor 
profesionale.

Programul consfătuirii a mai 
cuprins, de asemenea, și analiza 
sarcinilor ce revin organizațiilor 
U.T.C. in domeniul asigurării 
condițiilor de muncă și viață 
pentru tineri. Un loc distinct, 
în cuvîntul participanților, l-au 
ocupat problemele legate de sta
diul realizării construcțiilor de 
cămine de nefamiliști, stabilin- 
du-se pentru perioada imediat 
următoare măsurile necesare 
respectării graficelor de execu
ție și a termenelor de dare în 
folosință din acest an și pregă
tirea lucrărilor prevăzute pentru 
1976. Hotărîtor pentru înfăptu
irea tuturor acestor obiective 
rămîne insă în continuare mobi
lizarea tinerilor la ample acțiuni 
de muncă patriotică pentru a-și 
construi propriile locuințe. Con
sfătuirea a evidențiat hotărirea 
participanților de a se angaja 
cu toate forțele lor în îndepli
nirea cu înaltă responsabilitate 
a tuturor sarcinilor economice 
ce stau în fața colectivelor din 
care fac parte, astfel încit fie
care organizație și fiecare tînăr 
să-și sporească într-o măsură 
crescîndă contribuția în între
cerea socialistă.

în încheierea discuțiilor, tova
rășul Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., subliniind sarci
nile imediate ce revin tinerilor 
din industrie, construcții, trans
porturi și sfera serviciilor a re
levat importanța întăririi spiri
tului de acțiune concretă, revo
luționară, a organizațiilor în ve
derea întîmpinării Congresului 
al X-lea al U.T.C. cu realizări 
cît mai bune, hotărîtoare pentru 
mersul înainte al dezvoltării e- 
conomico-sociale a patriei noas
tre. Adunările și conferințele de 
dare de seamă și alegeri ce se 
desfășoară în organizațiile Uni
unii Tineretului Comunist con
stituie, din acest punct da 
vedere, un prilej de ana
liză exigentă, revoluționară, 
pentru formarea unei atitu
dini înaintate față de muncă 
în scopul antrenării efective a 
întregului tineret la înfăptuirea 
sarcinilor economice, politice și 
sociale ce-i revin. In fiecare or
ganizație U.T.C., în spiritul sar
cinilor reieșite din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara comună din 21—22 
iulie, este necesar să se stabi
lească măsuri concrete care să 
fie cuprinse în programele de 
activități ce le adoptă tinerii în 
adunările și conferințele de dare 
de seamă și alegeri, la a căror 
înfăptuire să fie atras întregul 
activ U.T.C., toți tinerii.

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești pregătește 
prin școala de specializare posțliceală la cursuri de zi, tineri 

în meseriile :
• depanare aparate radio și televizoare ;
• cosmetică ;
• mecanică fină și optică.
Admiterea se face prin conours, care constă numai din probe 

scrise.
La CONCURS se pot prezenta absolvenți ai LICEULUI DE 

CULTURA GENERALA, care au promovat examenul de BACA
LAUREAT, cu domiciliul stabil în localitățile unde își au sediul 
cooperativele meșteșugărești, care au plan de școlarizare la spe
cialitățile respective.

înscrierile se primesc pînă la 1 septembrie 1975, atît la'Uniu
nea județeană a cooperativelor meșteșugărești — serviciul per- 
sonal-învățămînt, cît și la sediul cooperativelor de profil.

Obiectele de concurs sînt :
— MATEMATICA ȘI FIZICA — pentru specialitățile depanare 

aparate radio și televizoare și pentru mecanică fină și optică ;
— ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI ȘI CHIMIE, pentru 

specialitatea cosmetică.
Programele disciplinelor de concurs sînt publicate în broșura 

„Admiterea în școlile de specializare posțliceală — 1975“, editată 
de revista „învățămîntul liceal și tehnic profesional", care a fost 
pusă în vînzare.

Probele scrise ale concursului se dau în zilele de 5 și 6 sep
tembrie 1975 și sînt precedate de examinarea medicală a can- 
didaților (3—4 septembrie a.c.).

Informații suplimentare se pot primi de la serviciile personal- 
învățămînt ale fiecărei Uniuni județene a cooperativelor meș
teșugărești și ale cooperativelor meșteșugărești, unde se pot 
consulta și programele disciplinelor de concurs.

în 180 de minute, ieri, pe Stadionul „23 poate, chiar o victorie. Au distonat cu at- 
August" din Capitală n-am putut vedea 
decît un singur gol și acela lipsit de vir
tuți pentru că a ieșit dintr-o gravă gre
șeală. Stagiunea fotbalistică a început, 
deci, cu o dezamăgire : echipele studen
țești din București și Cluj-Napoca n-au 
reușit să ne convingă că nu mai sînt în 
vacanță. Evoluția lor a fost o mare decep
ție. Partida a semănat foarte mult cu un 
meci-școală, un meci de antrenament. Nu 
se pot invoca motive pentru calitatea 
slabă a partidei. Singurul fapt inedit — 
apariția lui Răducanu în poarta echipei 
din Regie. Publicul — cel rapidist, firește 
— a primit cu ostilitate „noutatea". Spor
tului studențesc. Nu se mulțumește astfel 
unui jucător care a ținut mulți ani o 
echipă și care a fost și este încă jucător 
de valoare. De ce a dezamăgit meciul ? 
Pentru ritmul lent, lipsa de ambiție și in
cisivitate a jucătorilor ambelor formații, 
pentru greșelile tehnice și tactice mult 
prea numeroase. Jocul practicat îți lăsa 
impresia că se află la finalul campiona
tului, nu la început ! Au cîștigat gazdele, 
dar nu pe merit, cum se spune, ci grație 
unei greșeli flagrante săvirșite de Biches- 
cu care a pasat înapoi, in fața porții lui 
Lăzăreanu, de unde Sandu Mircea nu a 
îndeplinit decît o simplă formalitate în
scriind unicul gol al partidei și primul 
al campionatului. Dacă e vorba să fie ci
neva nedreptățit, atunci aceasta e echipa 
„șepcilor roșii" care deși a dominat 80 la 
sută din timp — delectîndu-ne doar cu 
combinații reușite — și a avut cel puțin 
trei, patru mari ocazii datorită neșansei, 
dar mai ales impreciziei, întîrzierii pasei 
sau a șutului, lipsei de colaborare în faza 
decisivă, au ratat nu un meci nul, ci,

9și Conferinței o
în ulitmele ziie. dar mai cu seamă sâmbătă și duminică, în mai 

multe județe s-au desfășurat întrecerile din cadrul etapei pe județ 
a competiției dotate cu trofeul „Cupa Congresului U.T.C.". Con
semnăm, cu satisfacție, angrenarea la întrecere a unui mare număr 
de tineri, fete și băieți, care și-au disputat șansele victoriei cu mul
tă ardoare și ambiție. încă un fapt pozitiv : în etapa de masă, 
organizată la nivelul întreprinderilor și satelor, al taberelor, șantie
relor tineretului, la locurile de practică și de muncă patriotică s-au 
desfășurat întreceri și Ia alte discipline decît volei și oină, pentru 
care au existat condiții pe plan local : atletism, tenis de cîmp, 
trîntă, popice, fotbal, handbal, orientare turistică, tenis de masă 
etc. în județele Bacău, Suceava, Hunedoara, Maramureș, Iași, Te
leorman, Timiș și Mehedinți, ori de cite ori a fost posibil, întrece
rile au fost organizate în cadrul unor activități cultural-sportive 
complexe, duminici cultural-sportive, serbări tradiționale, zile festi
ve, festivaluri.

O BOTOȘANI. La etapa ju
dețeană organizată la volei, oi
nă, handbal, fotbal și atletism, 
în orașul Dorohoi, au participat 
682 tineri. în urma pasionantelor 
dispute desfășurate în prezența 
unui numeros public, primele 
locuri și dreptul de a participa 
la finala pe țară de la București 
au fost cucerite de : Șiretul Bu- 
cecea (volei băieți), Avîntul
Broscăuți (volei fete), Avîntul 
Cordăreni (oină). în întrecerile 
etapei de masă, in acest 
au fost angrenați peste 
tineri.

de volei și oină. Cele mai puter
nice formații s-au dovedit a fi 
— la volei fete — Liceul peda
gogic Sighet, la volei băieți — 
Poligrafia Baia Mare, la oină 
echipa din satul Rohia.

județ,
31 000

jude-9 HARGHITA. Etapa 
țeană la volei și oină s-a des
fășurat în comuna Lunca de 
Sus. Au participat peste 300 ti
neri muncitori, țărani, elevi. 
Campioane pe județ au fost de
semnate, la volei băieți și fete, 
echipele din comuna Subcetate, 
iar la oină comuna Suseni.

• VRANCEA. Etapa jude
țeană la volei și oină a avut loc 
în municipiul Focșani. Au par
ticipat peste 200 tineri, cei mai 
buni dintre cei peste 20 000 par
ticipant, în etapele de masă. 
Cîștigători : volei fete — Aso
ciația „Foresta" Vidra ; volei 
băieți — Asociația sportivă „Fla
căra" Năruja ; oină — comuna 
Surata.

• MARAMUREȘ. în etapa 
de masă la întrecerile dedicate 
Congresului U.T.C. au participat 
peste 45 000 tineri. Finala pe ju
deț a reunit la start 21 echipe

® HUNEDOARA. La etapa de 
masă, a Cupei Congresului al 
X-lea al U.T.C. și a Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R. la volei, 
handbal, fotbal, atletism, tenis 
de cîmp, tenis de masă, oină, au 
participat peste 40 000 de tineri 
siderurgiști, mineri, construc
tori, țărani, elevi, studenți din 
județul Hunedoara, care și-au 
disputat dreptul de a participa 
la etapa județeană a acestei 
competiții. S-au evidențiat prin 
modul de organizare și parti
cipare, comitetele municipale 
Hunedoara și Petroșani ale 
U.T.C., comitetele orășenești 
Hațeg, Orâștie, Brad, asociațiile 
sportive comunale „Cerna" — 
Toplița, „Victoria" — Dobra, 
„Mureșul" Brănișca, „Măgura" 
— Pui și „Voința" — Ilia.

Simbătă și duminică, pe sta
dionul Cetate din Deva s-au 
desfășurat întrecerile etapei ju
dețene la volei, tenis de cîmp, 
și oină. S-au întrecut aproape 
300 de băieți și fete. Au cîști
gat etapa județeană : la oină — 
Asociația sportivă „Victoria"- 
Dobra, la volei fete — Asocia
ția sportivă „Sănătatea“-Vulcan, 
la volei băieți — Asociația 
sportivă „Corvinul II“-Hune- 
doara, la tenis de cîmp, pe ca
tegorii : Dorina Moldovan, și 
Tiberiu Petrucă din Hunedoara, 
Răduca Popovicl din Petroșani,

CANOTAJ:

mosfera generală de sportivitate — fru
moasă și dorită nu numai cînd e vorba 
de colegi — intrările dure ale lui Cazan, 
sancționate, dealtfel, cu un cartonaș gal
ben. Deși a fost un meci fără probleme, 
arbitrul loan Rus s-a evidențiat prin erori 
la care l-a ajutat și tușierul Marian Ste- 
lian semnalizînd greșit pozițiile de ofsaid.

Nici partida vedetă nu s-a detașat prea 
mult, ca nivel tehnic și spectacular, de 
uvertura campionatului. Acelașî fotbal 
stereotip (cursa pe extremă, centrare pe 
sus) fără realizări individuale deosebite. 
Aerul ce se degaja de pe gazon aducea 
mai mult a lincezeală, decît a tinerețe și 
dăruire sportivă. Rapidul a fost departe 
de ceea ce ne-a arătat în „Cupă". Am vă
zut un fotbal static, pentru că băieții nu 
aleargă deși sînt la debut de sezon, își 
privesc misiunea cu o indolență neper- 
rnisă. Și în -acest meci Ca și în primul, 
cei care au dat tonul și care au dominat 
mai mult au fost tot oaspeții. Dacă Rapi
dul nu se poate plînge că i-a scăpat, prin
tre degete, o victorie, Olimpia din Satu 
Mare a fost cel puțin de 3 ori în postura 
învingătorului, însă intervențiile salva
toare ale portarului Ioniță în două rînduri 
și o dată bara, au făcut canoul debut al 
feroviarilor în prima divizie să nu coincidă 
cu un eșec. Sătmărenii au fost mai buni 
în toate compartimentele. Improvizațiile 
lui Motroc în linia ofensivă, ba cu Marin 
Florin, ba cu Pop ca virfuri de atac, nu 
anunță un sezon fericit. Probabil din spirit 
de echitate formația din Giulești a apărut 
pe teren cu Leșeanu.

Din cite am aflat, meciuri de un nivel 
slab au fost la Craiova, unde oltenii 
de-abia spre final au reușit să se desprin-

dă în cîștigători, la Cluj-Napoca unde 
campionii, cu aproape o duzină de interna
ționali au fost înfrînți de modesta echipă 
de pe Someș, pe care In sezonul trecut o 
învinsese pe același stadion, cu 2—0. 
Echipa campioană, după cum s-a văzut și 
pe micul ecran, a combinat ineficient, 
compartimente deficitare arătindu-se atit 
atacul cît și apărarea. Ce-ar mai fi de 
observat ? S-a înregistrat o singură vic
torie în deplasare — au obținut-o mure
șenii, la Petroșani — și un singur rezultat 
de egalitate, cel de la București dintre 
Rapid și Olimpia. In rest sînt rezultate 
previzibile. Celelalte două promovate în 
prima divizie, F. C. Bihor și S.C. Bacău, 
pe terenuri proprii, au obținut victorii. 
Un fapt pozitiv este lansarea. încă din 
prima etapă, a numeroși tineri : Chitaru 
(17 ani) Berceanu — la S. C. Bacău, care, 
fapt lăudabil, sint și autorii victoriei. Bo
tez și Zahiu (Steaua). Corendea (F. C. 
Constanța), Naghi (Dinamo), Giurgiu, 
Ștefănescu (U.T.A.), Nemțeanu — 18 ani 
—- (Poli. Iași), Ciocan. Băla (C.F.R.) etc. 
Este un semn bun că antrenorii se orien
tează spre o infuzie de tinerețe, absolut 
necesară după cite ne-am dat seama incă 
din campionatul trecut. Tinerii aduc în 
echipe vigoarea și ambiția necesară, 
antidot al blazării. După etapa de ieri, cu 
meciuri în care multe echipe s-au arătat 
nepregătite corespunzător, o întrebare ne 
stăruie : în fond, ce-au făcut echipele în 
perioada de pregătire ? De ce la fiecare 
început de campionat trebuie să constatăm 
acest lucru ? De ce să așteptăm, de fiecare 
dată, etapa 
fotbal și 
divizii ?

a 5-a, a 6-a, ca să vedem 
meciuri pe măsura primei

VASILE CABULEA

Pasionantă luptă la fileu

Etapa finală pe țară, 
la volei și oină, se va 
organiza în București, 
în perioada 24-27 
august 1975.

Gelu Malea, Maria Magdalena 
și Nicolae Traian din Hunedoara.

La etapa pe țară tinerii hu- 
nedoreni ver fi reprezentați la 
volei feminin de către selecțio
nata județului iar la oină de a- 
sociația sportivă „Victoria"- 
Dobra. (ION STAER).

@ TULCEA. în județul înve
cinat cu Delta Dunării, la faza 
de masă a „Cupei Congresului 
al X-lea al U.T.C. și a Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R." 
participat 17 000 de tineri, 
s-au întrecut la numeroase 
cipline sportive, cum ar fi: 
lei, oină, handbal, canotaj 
fotbal. Recent, terenurile com
plexului sportiv „Delta" din Tul- 
cea au găzduit întrecerile etapei 
județene la volei și oină, reu
nind cele mai bune formații, 
cîștigătoare la jocurile prelimi
nare. Turneul feminin de volei 
a fost cîștigat de Știința Macin, 
iar la masculin victoria a reve
nit echipei Dinamo Tulcea. Pe 
primul loc la oină s-a clasat 
formația Biruința Niculițel. Ca 
o premieră notăm declanșarea 
la sfirșitul acestei săptămîni în 
cadrul aceleiași competiții și a 
întrecerilor la marș, o nouă dis
ciplină promovată pe meleagu
rile tulcene. (P. COMȘA).

au 
Ei 

dis- 
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®ALBA. Tinerii sportivi din 
Alba Iulia, Sebeș și Sighetul 
Marmației, din comunele Albac 
și Mihalț au fost, în acest sezon, 
protagoniștii unor ample con
cursuri de masă dedicate celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
Timp de aproape șase săptămînl, 
ei și-au disputat Intîietatea pe 
pistele amenajate pentru probe
le atletice de viteză și semifond,

la sectoarele de aruncări și să
rituri, în pasionante concursuri 
de lupte și ciclism, sau pe te
renurile de volei, fotbal, oină și 
tenis, obținînd o serie de rezul
tate bune.

Reprezentanții asociației spor
tive „Cerbul" din comuna Albac 
ne-au reamintit de succesele re
purtate la primele ediții ale Spar- 
tachiadei tineretului, cînd au 
cucerit mai multe trofee în în
trecerile din etapele pe județ, 
cît și la fazele zonale desfășu
rate la Cluj-Napoca, Cărei, Tîr- 
gu Mureș, ca și la finalele pe 
țară. Stimulați de aceste victorii, 
tinerii din comună au desfășu
rat, în continuare, o activitate 
competițională susținută, priori
tate avînd jocurile de volei, fot
bal și oină, concursurile de 
trîntă, tenis de masă și șah, la 
care au repurtat noi succese. De 
altfel și la recentele întreceri 
din fazele superioare ale „Cupei 
Congresului U.T.C.", tinerii din 
Albac au înregistrat o serie de 
rezultate remarcabile, ocupînd 
locuri fruntașe la concursurile 
de atletism, trîntă, ca și la jocu
rile de volei și oină. Rezultate 
meritorii au 
sportivi din 
na, Rădești,
Aiud, Ocna 
După cum
Valentin Tomiță, activist al Co
mitetului județean U.T.C., la în
trecerile din localitățile amintite

au participat peste 6 000 de ti
neri și elevi, avînd prilejul să 
petreacă ore plăcute pe terenu
rile de sport. O largă participa
re au cunoscut și concursurile 
de cicloturism organizate, la 
sfirșit de săptămină, pe diferite 
trasee din Munții Apuseni.

Săptămină trecută, la Alba Iu
lia s-au disputat jocurile deci
sive la volei și oină din etapa 
județeană a „Cupei Congresului 
al X-lea al U.T.C.", la care au 
evoluat 21 de echipe. Confirmând 
așteptările, formația de oină 
Recolta Mihalț, de mai mulți ani 
campioană județeană, a cîștigat 
toate jocurile, ocupînd primul 
loc și dreptul de a participa la 
finalele pe țară. Pe locurile 2 și 
3 s-au clasat echipele Cerbul Al
bac și A.S. Alba Iulia. Turne
ul masculin de volei a fost 
cîștigat de echipa Cerbul Albac, 
urmată în clasament de Voința 
Aiud și Voința Alba Iulia, iar 
la fete, pe primele trei locuri 
s-au clasat : Liceul teoretic Oc
na Mureș, Liceul teoretic Sebeș 
și formația sătească Flamura 
roșie Rădești. (M. LERESCU)

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
DINAMO 3—1 (1—0). Așadar, 
lovitura de începere a celui 
de-al 58-lea campionat s-a dat 
în orașul de pe Someș, într-o 
partidă televizată și în care fe
roviarii clujeni au repurtat o 
victorie prețioasă în fața cam
pionilor. Gazdele au profitat de 
unele greșeli ale apărătorilor 
dinamoviști și au reușit să 
puncteze de trei ori, prin : Boca 
(min. 24). Bocoș (min. 50) și 
Moga (min. 87). Pentru Dinamc. 
a înscris Zamfir (min. 52). La 
tineret-speranțe. 0—0.

SPORTUL STUDENȚESC — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 1—0 (1—0). 
Mircea Sandu a „semnat" 
mul gol al noului sezon 
5) și unicul al partidei, i 
rînd o victorie la limită ; 
mației sale.

RAPID — OLIMPIA
MARE 0—0. în meciul „vedetă" 
al cuplajului din Capitală s-a 
înregistrat un scor alb — sin
gurul draw al primei etape.

F.C. ARGEȘ — U.T.A. 2—0 
(0—0). Dominînd cu autoritate 
și avînd în internaționalul Do- 
brin un, excelent dirijor, piteș- 
tenii au realizat o victorie clară 
în fața arădenilor. în a cărei 
formație au evoluat o serie de.. » 
jucători tineri, promovați din... . 
categoria B. Scorul a fost des
chis în min. 55 — autogol Pîrvu, 
care a deviat în poartă un șut 
puternic expediat de Radu II, ' ‘ 
iar fundașul Ivan l-a majorat " ' 
in min. 83. La tineret-speranțe, - • 
1—0.

JIUL — A.S.A. TÎRGU MU—*'’ 
REȘ 2—3 (0—2). Practicînd un 
joc organizat, cu o apărare fer
mă și cu acțiuni de atac peri- „ . 
culoase. mureșenii au cîștigat, 
pe merit, ambele puncte. Au 
marcat. în ordine : Ion Mure- 
șan (min. 20), Hajnal (min. 28), 
Roznai (min. 78), Naghi (min. 
85), Mulțescu (min. 89). La ti
neret-speranțe. 2—0. Au fost 
eliminați Stocker și Ispir în re
priza secundă.

S.C. BACĂU — POLI TIMI
ȘOARA 2—0 (0—0). Revenirea, 
dună un an. pe prima scenă a 
soccerului nostru, a formației 
băcăuane s-a soldat cu un fru
mos succes. Cei peste 15 000 de 
spectatori au urmărit o partidă 
viu disputată, cu numeroase"' ' 
setiuni de atac, create îndeosebi’ - ' 
de gazde, care au obținut vie-*--- • 
toria prin golurile marcate de 
tinerii debutant! Chitaru (min. 
81) și Berceanu (min. 86). La 
tineret-speranțe, 0—1.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — POLI IAȘI 2—0 (0—0).
După o repriză „albă", studenții 
craioveni au reușit să-și asi
gure victoria. însă, ei nu au dat 
depline satisfacții celor aproa
pe 25 000 de spectatori. Au 
marcat Leonida Ncdelcu (min. 
66) și Marcu (min. 70). La tine
ret-speranțe. 2—0.

F.C. BIHOR — F.C. CON
STANTA 2-1 (1-1). Formația 
orădeană, care revine în pri
mul eșalon după trei ani, și 
avînd, de scurt timp, Ia condu
cerea tehnică pe fostul antrenor 
secund al „naționalei", 
Cosmoc, a făcut 
în compania 
reușind în final 
bele •puncte. De 
cele două goluri ____ ... .
priză au fost realizate . dă fun
dașii Popovici (min. 9), căpita
nul echipei gazde, și Nistor 
(min. 35), pentru oaspeți, Suciu 
(min. 62) a semnat golul victo
riei. La tineret-speranțe, 0—4.

F.C.M. REȘIȚA — STEAUA 
2—1 (1—1). Botez a deschis sco
rul în min. 21. iar Atodiresei a • 
egalat (min. 39) și Tănase (miiu-«i 
47) a asigurat victoria reșițeni- 
lor. La tineret-speranțe, 0—4.

1 pri- 
(min. 

asigu- 
a for-
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Robert 
o partidă bună 
constănțenilor, c.> 
să ciștige am- 
menționat .. câ 
din prima re-

ETAPA VIITOARE
(duminică 24 august)

ACTUALITATEA • ACTUALITATEA

Loturile republicane
la „Mondialele44 din Anglia
Pe apele Snagovului, sîmbătă 

și duminică, loturile republicane 
(feminin și masculin) de cano
taj au efectuat ultimele pregă
tiri în vederea unei importante 
confruntări cu cele mai valo
roase echipaje din lume. Res
pectiv, începînd de joi, 21 au
gust, la Nottingham — Anglia 
se vor desfășura Campionatele 
mondiale de canotaj, întrecere 
de mare amploare, programată 
cu un an înaintea J.O. de la 
Montreal. Despre acest „exa
men" dificil din anul preolimpic, 
ne-a vorbit secretarul general 
al federației de specialitate, 
Gheorghe Giurcăneanu, care a 
făcut unele aprecieri privind 
componența și șansele formații
lor noastre.

— După suita de 7 regate in
ternaționale, desfășurate în pri
mul semestru al anului, echi
pajele noastre feminine și cele 
masculine au continuat să lu
creze intens în „rada" Snagovu
lui, iar la ultimele „piste de 
control" ele au arătat o formă 
sportivă constant bună, ceea ce 
ne dau speranțe că vor obține 
noi victorii în confruntarea cu * 
elita canotajului din lume. Re
marc, îndeosebi, cuplul tinere
lor schifiste Marlena Predescu- 
Angelica Chertic, care a întrecut, 
în două concursuri de verificare, 
pe campioanele mondiale de a- 
nul trecut, Cornelia Neacșu și 
Marilena Ghiță, precum și e- 
chipajele de 8+1 și 4+1, rame, 
care candidează cu șanse mari 
la un loc pe podiumul de onoa
re la „mondialele" de la Nottîn-,

gham. O formă sportivă bună 
manifestă și maeștrii emeriți ai 
sportului Ștefan Tudor, Petre 
Ceampura, ca și vicecampionii 
mondiali I. Oanță și D. Grume- 
zescu, care promit, la rîndul lor, 
să se numere printre laureații 
acestei competiții de anvergură.

Desigur, întrecerile din Anglia 
sînt așteptate cu viu interes, ele 
constituind și un test important 
în marea cursă spre Olimpiada 
din Canada. Trebuie să mențio
nez că la actuala ediție a „mon
dialelor" și-a anunțat partici
parea un număr record de con- 
curenți ; peste 1 000 de sportive 
și sportivi, reprezentînd 36 de 
țări din patru continente. Prin
tre protagoniștii celor 14 probe 
(6 feminine și 8 masculine) se 
află reprezentanții R. D. Ger
mane, U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
S.U.A., Noii Zeelande, Belgiei, 
Franței, Angliei, R. F. Germa
nia și Ungariei. Dar, un cuvint 
vor avea de spus și echipajele 
Cubei, Canadei, Australiei, Me
xicului și Japoniei.

Campionatele mondiale se vor 
desfășura la Centrul național 
de sporturi nautice de la Holme 
Pierrepont, situat în apropiere 
de Nottingham. In zilele de 
21—24 august sînt programate 
cele șase probe feminine, iar in
tre 26 și 31 august vor avea loc 
concursurile rezervate echipa
jelor masculine. Mîine, lotul re
publican feminin va pleca în 
Anglia, urmînd ca la sfârșitul 
săptămînii să facă deplasarea și 
lotul masculin.

M. LERESCU

obținut și tinerii 
comunele Brandia- 
din orașele Sebeș, 

Mureș, Cugir etc. 
ne-a informat tov.

în județele în care s-au desfă
șurat etapele județene la volei 
și oină, în această perioadă, con
tinuă întrecerile din cadrul eta
pelor de masă, intercomunale și 
pe localități la fotbal, handbal, 
tenis de cîmp, tenis de masă, a- 
tletism, orientare turistică, tir, 
înot, popice și trîntă.

Rapid — Steaua (se transmite 
pe micul ecran), „U“ Cluj Na
poca — Universitatea Craiova, 
F.C. Constanța — F.C. Argeș, 
Poli Timișoara — C.F.R. Cluj 
Napoca, Olimpia Satu Mare — 
Jiul, U.T.A. — S.C. 
A.S.A. Tîrgu Mureș —
Reșița. Poli Iași — F.C. Bihor. 
Meciul Sportul studențesc — Di
namo s-a aminat, echipele a- 
flindu-se în turnee peste hotare.

M E R I D IA M
SPORTIVI ROMÂNI

ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
Tiberiu Seregelyi a cucerit medalia de aur
ia mondialele de lupte libere pentru juniori
• Alți doi sportivi români au cucerit medaliile de 
bronz

Duminică, au luat sfirșit în orașul bulgar Haskovo campionatele 
mondiale de lupte libere rezervate juniorilor. Un remarcabil succes 
a repurtat sportivul român Tiberiu Seregelyi, care a cucerit me
dalia de aur la categoria 82 kg. Tiberiu Seregelyi, elev al scolii 
sportive din Tg. Mureș, s-a comportat excelent, dind dovadă de o 
temeinică pregătire. Alți doi sportivi români — Gh. Anghel (57 kg) 
și C. Fodore (74 kg) au urcat pe podiumul laureaților primind me
dalii de bronz. Pe echipe a cîștigat U.R.S.S., urmată de Bulgaria 
și România. La întreceri au participat sportivi din 25 de țări.

EUROPENELE DE ATLETISM
• Natalia Andrei — argint; Virginia loan - bronz

La Nisa au luat sfirșit dumi
nică seara, întrecerile competi
ției feminine de atletism „Cupa 
Europei" în proba de 1 500 m 
plat victoria a revenit sportivei 
Waltraud Strotzer (R. D. Ger
mană) cu timpul de 4’08”, urma
tă de recordmena României 
Natalia Andrei — 4’08”4/10. Pe

locul trei s-a clasat Tatiana Ka- 
zakina (U.R.S.S.) — 4’08”9/10.
Proba de săritură în înălțime a 
fost cîștigată de marea favorită 
Ackermann (R. D. Germană) cu 
1,94 m, urmată de Meyfarth 
(R. F. Germania) — 1,92 m și 
Virginia Ioan (România) — 1,86.

Ilie Năstase — în două finale în turneul de la Toronto
• Românul Ilie Năstase și 

snaniolul Manuel Orantes își vor 
disputa finala turneului interna
țional de tenis de la Toronto, 
contînd pentru „Marele Premiu 
al F.I.L.T.". în semifinale, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 7—6 
pe australianul Phil Dent.

în semifinalele probei de du
blu bărbați, perechea Iile Năsta

se (România). Jan Kodes (Ceho
slovacia) a eliminat cu 7—5, 
6—7. 6—4 cuplul spaniol Oran
tes. Gisbert.

Turneul internațional de tenis 
de la Toronto a fost cîștigat de 
jucătorul spaniol Manuel Oran
tes, care, în finală l-a întrecut 
cu scorul de 7—6. 6—0, 6—1 pe 
Ilie Năstase (România).

• Marți, la Lucerna se va da 
startul în cadrul unei compe
tiții internaționale cicliste de 
fond „Marele premiu Guillaume 
Tell", la care vor participa ru
tieri amatori din Austria, Bel
gia, Danemarca, R. F. Germa
nia, Spania, Olanda, România, 
Italia, Norvegia. Elveția, Ceho
slovacia, U.R.S.S. și alte țări.

• Boxerul columbian Rodrigo 
Valdes și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
mijlocie (versiunea WBC). în- 
vingînd la puncte. în 15 reprize, 
pe americanul Rudy Robles. Me
ciul s-a disputat la Cartagena 
(Columbia).

• înotătorul american John 
Erikson (20 de ani) a reușit 
traversarea Canalului Mînecii 
(tur și retur) în 30 de ore, co- 
rectînd cu 3 minute recordul 
stabilit de tatăl său. Ted Erik
son. în anul 1965.

• Medicul englez Peters Tra
vers. fiziolog la Universitatea 
din Exeter, a declarat că limita 
posibilităților umane în cursa de 
o milă ar fi timpul de 3’38”ll/100. 
Este, desigur, un timp teoretic, 
a spus dr. Travers, dedus din 
testele privind cantitatea maxi
mă de oxigen ce poate fi inha
lată de o ființă umană.

După cum se știe, recent, atle
tul neozeelandez John Walker a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de o milă (1 609 m), 
cu timpul de 3’49”4/10.

• Comitetul internațional o- 
limpic a cerut comitetului de 
organizare a J O de la Montreal 
să-și „reconsidere poziția sa" în 
ceea ce privește drepturile asu
pra transmisiei la televiziune a 
întrecerilor olimpice ce vor avea 
loci anul viitor. După cum s-a 
anunțat, tratativele între Comi
tetul de organizare a J O și 
companiile de televiziune din

Europa, America Latină si țările 
arabe au fost întrerupte, preten- ' 
tiile financiare (19 milioane de 
dolari) ale organizatorilor cana
dieni fiind considerate inaccep- ■ 
tabile.

• Echipa masculină de baschet
a Italiei a furnizat o mare sur
priză în „Cupa intercontinenta
lă". învingînd în deplasare cu 
scorul de 79—74 (37—38) selec
ționata S.U.A. Meciul s-a desfă
șurat la Providence (Rhode Is
land) . •

• în cadrul alpiniadei interna
ționale „Pamir ’75", 66 de alpi- , 
nisti din Cehoslovacia. Polonia. 
S.U.A., Austria. Spania. Elveția 
Si U.R.S.S. au atins „Vîrful Le
nin" (7 134 m).

Primul care a deschis drumul 
spre pisc a fost instructorul de 
categorie internațională Boris 
Korsunov (U.R.S.S.).

• Cunoscutul atlet sovietic 
Vladimir Kuț a decedat la 
Moscova în urma unui atac de 
cord. Kuț era în vîrstă de 49 de 
ani. Cu 20 de ani în urmă, Via-* 
dimir Kuț a fost unul dintre' 
cei mai buni atleți din lume. 
Pe plan internațional, Kuț s-a* 
afirmat pentru prima oară la 
5 august 1953, cînd a lăsat o 
mare impresie cu ocazia cam-, 
pionatelor internaționale ale 
României de la București. Un 
an mai tîrziu, Kuț a corectat 
recordul mondial deținut de 
cehoslovacul Zatopek în proba 
de 5 000 m (13’56”2/10). El a 
stabilit și un nou record al 
lumii în proba de 10 000 m cu 
timpul de 28’30”4/10. La. Jocurile 
olimpice de la Melbourne, ce
lebrul Vladimir Kuț a cîștigat 
medaliile de aur în probele de
5 000 și 10 000 m, iar la Berna, în 
1954, a devenit campion al 
Europei.



in Italia a aparul volumul

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Noul curs pentru o 

colaborare internațională"
Editura „Rusconi" din Milano a 

scos de sub tipar zilele acestea, în 
colecția de largă popularitate „Is
toria văzută de aproape", volumul 
„NOUL CURS PENTRU O COLA
BORARE INTERNAȚIONALĂ", care 
înmănunchează o cuprinzătoare 
selecție din expunerile, articolele 
și interviurile tovarășului Nîcolae 
Ceaușescu referitoare la pro
blemele majore ale lumii con
temporane și, în primul rînd, la 
căile de realizare a unei noi or
dini economice și politice interna
ționale.

Cuvintul introductiv este semnat de prof. Gian
carlo Elia Valori, secretar general al Institutului 
italian pentru relații internaționale, autor al căr
ții consacrate vieții și personalității președinte
lui României socialiste, apărută în limbile ita
liană și franceză. Caracterizînd noua lucrare 
drept „o carte-document", semnatarul studiului 
introductiv subliniază contribuția deosebită a 
României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, Ia 
soluționarea marilor probleme ale lumii con
temporane. Textele alese — relevă prof. Valori 
— „sînt toate documente ce conțin mărturia vo
inței poli'ice hotărite a președintelui Ceaușescu, 
a dorinței de pace care depășește sfera acțiuni
lor cu caracter public, oficial, ale președintelui 
României, ajungind in mod direct la sfera ac
țiunilor de angajare pe plan personal și uman". 
Președintele Nicolae Ceaușescu — subliniază în 
continuare autorul prefeței — „trăiește la per
soana întîi problemele dezvoltării, ca probleme 
ale țării sale, protagonistă a unui extraordinar 
salt înainte in domeniul producției industriale 
și agricole în cei treizeci de ani de la eliberarea 
țării". Profesorul Valori apreciază, totodată, că 
această experiență a României „poate fi prețioasă 
tuturor țărilor din Asia, Africa și America La
tină care manifestă o profundă preocupare pen
tru dezvoltarea lor economică și socială armo
nioasă".

In această culegere — se menționează în în
cheiere — „președintele Nicolae Ceaușescu se 
referă la toate problemele semnificative ale rea
lității politice și economice internaționale, fiind 
un susținător convins al necesității instaurării, 
prin intermediul noului curs spre destindere, a 
unei noi ordini economice internaționale ; con
tribuția sa în acest sens este prețioasă pentru 
oricine dorește să abordeze intr-o manieră nouă

Reuniunea Cabinetului 
israelian

întrunit sub conducerea pri
mului ministru Yitzhak Rabin, 
în cadrul reuniunii sale săptă- 
minale, cabinetul israelian a 
luat în discuție problema nego
cierilor privind realizarea unui 
nou acord interimar egipteano- 
israelian în Sinai. După aproape 
șapte ore de dezbateri, un co
municat oficial precizează că 
guvernul israelian aprobă pozi
ția adoptată de echipa de nego
ciatori, condusă de premierul 
Yitzhak Rabin, și o autorizează 
să continue convorbirile suscep
tibile să ducă la o clarificare a 
chestiunii respective, în confor
mitate cu pozițiile aprobate de 
cabinetul israelian.

Agențiile Reuter și France 
Presse informează că în cursul 
reuniunii ministeriale, primul 
ministru Rabin și ceilalți mem
bri ai echipei israeliene de ne
gociatori — vicepremierul și 
ministrul de externe, Yigal 
Allon, și ministrul apărării, 
•Shimon Peres— au făcut o am
plă prezentare a convorbirilor 
purtate pînă acum cu secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, pentru încheierea unui 
acord interimar cu Egiptul.
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• SOȚIILE DEZAVANTAJATE. Tradiționala împărțire a res
ponsabilităților între soți dezavantajează net pe soție, se afirmă 
intr-un document al Consiliului European (organism consultativ 
din care fac parte 18 țări occidentale). De aceea, miniștrii din 
cele 18 țări s-au reunit Ia Oslo pentru a examina egalitatea între 
bărbați și femei in cadrul unui nou tip de familie și a iniția o 
acțiune guvernamentală menită să lichideze discriminarea la 
care este supusă femeia în cadrul familiei • METEAHNA ȘOFE
RILOR. Experții Clubului automobilistic vest-german au efectuat 
cercetări printre membrii clubului care și-au petrecut concediile 
cu propriile mașini. Astfel, s-a constatat că fiecare al treilea 
șofer a stat la volanul mașinii cite 10 ore din 24 • APĂ IN 
VIRSTA DE... 150 ANI. La stația sovietică „Vostok“ din Antarc
tica s-a construit recent o conductă de apă potabilă necesară 
cercetătorilor care trăiesc și lucrează la „polul frigului". Cea mai 
scăzută temperatură de aici este de 88,3 grade Celsius și pînă 
acum pentru a bea apă cercetătorii erau nevoiți să fiarbă gheață 
sau zăpadă. Noul sistem de apă potabilă constă dintr-un puter
nic termoelement electric, amplasat în gheață la 5 m adincime, 
care topește apa și o îndreaptă spre o conductă. Capacitatea : 
70 tone de apă potabilă în 24 de ore, care, după părerea cercetă
torilor are o virstă de... 150 ani • ENERGIA SOLARĂ DUPĂ 
ANUL 2 000. Soarele va furniza 7 la sută din energia ce va fi 
consumată în Statele Unite ale Americii in anul 2000 și 25 la sută 
în anul 2020, se estimează într-un studiu transmis Congresului 
american de către Administrația pentru cercetări și dezvoltare 
în domeniul energiei (E.R.D.A.). Cu alte cuvinte, energia solară 
va furniza echivalentul a 3 milioane de barili de petrol pe zi în 
anul 2000 și 22,5 milioane barili pe zi in anul 2020. Consumul ac
tual pe oetrol în S.U.A. este de 18 milioane barili pe zi • DIN 
NOU LA BICICLETE. Criza petrolului a determinat o adevărată 
reactivizare a producției australiene de biciclete, tot mal mulți 
oameni apelind, cel puțin pentru distanțele mici, la acest vehicul 
nepoluant, ușor de parcat și cu efecte favorabile asupra orga
nismului. De la primele indicii ale penuriei de combustibil și 
pînă in prezent producția a crescut considerabil — de la 165 000 
unități în 1972—1973, la 250 000 în 1974—1975. Se apreciază că pro
ducția anuală de biciclete va crește pînă la. 500 000 de bucăți. 
0 COMBATEREA CRIMINALITĂȚII IN SICILIA. O amplă ope
rațiune a fost întreprinsă simbătă de poliția italiană pentru com
baterea criminalității in Sicilia. Raidurile și perchezițiile forțelor 
de ordine s-au soldat cu arestarea unui număr de 92 de persoa
ne, dintre care 48 erau căutate mai de mult de poliție, iar cele
lalte 44 au fost surprinse comițind diferite infracțiuni, în special 
furturi. Au fost confiscate, cu acest prilej, cîteva sute de arme 
de foc, între care mitraliere, automate $1 grenade • ALERTA LA 
FRANKFURT PE MAIN. într-un lac din orașul vest-german 
Frankfurt pe Main s-a descoperit un tub conținînd stronțiu-90, 
substanță radioactivă deosebit de periculoasă. Circa 60 de copii 
ce se jucau în acest parc sînt examinați de medici pentru a se 
constata dacă nu au fost contaminați de substanța radioactivă 
amintită. Pe de altă parte, autoritățile desfășoară cercetări pen
tru a afla în ce împrejurări a ajuns tubul in apele lacului din 
Frankfurt pe Main © NECAZURILE FIRMEI ,,CHRYSLER". Au
toritățile locale din California au hotărît să interzică vinzarea 
pe teritoriul acestui stat a șapte dintre modelele de automobile 
produse de firma ,,Chrysler", deoarece nu respectă normele 
antipoluante. în orealabil, pe adresa firmei mal fuseseră trimise 
sesizări și avertismente în acest sens din partea diferitelor foruri 
din California însărcinate cu combaterea poluării © ACCIDEN
TUL DE PE „M—6“. Un tragic accident rutier s-a produs sîmbă- 
tă după-amiază pe autostrada britanică M—6, care trece pe la 
sud de Liverpool. Vrînd să evite două mașini care se tampona-; 
seră pe autostradă, șoferul unui autocar încărcat cu excursioniști 
a făcut o manevră greșită, în urma căreia autovehiculul s-a 
răsturnat, provocînd, potrivit unui bilanț provizoriu, moartea a 
cinci persoane și rănirea altor 42, din care unele în stare gravă.

perspectivele păcii și colaborării între popoare".
Pe ultima copertă, editura notează că în aceas

tă carte își spune cuvintul „un protagonist al 
scenei politice europene care a știut să confere 
un caracter original modului de a aborda pro
blemele hotăritoare ale timpului nostru". Scrie
rile președintelui României, subliniază editura, 
prezintă pentru cititorul italian un dublu inte
res : acela de a putea examina direct, pe baza 
unor materiale provenite din prima sursă, opțiu
nile și motivările politicii unei țări apropiate ca 
limbă, origine și tradiții, precum și de a putea 
recepta, printr-o confruntare clarificatoare, so
luții și experiențe diferite in probleme de interes 
comun și esențial.

Grupate în 16 capitole tematice, textele se
lectate din lucrările președintelui Nicolae 
Ceaușescu definesc concepția și politica partidu
lui și statului nostru asupra principalelor pro
bleme ale vieții internaționale. Un loc important 
în cadrul volumului revine noului curs spre des
tindere, intr-un climat de pace și colaborare in
ternațională, evidențierii contribuției consecvente 
pe care o aduce România la consolidarea proce
sului de largă colaborare și înțelegere intre toate 
țările lumii, indiferent de orinduirea lor. Citito
rului italian i se oferă, totodată, o expunere 
aprofundată a concepției țării noastre în legătură 
cu democratizarea raporturilor internaționale, pe 
baza strictei respectări a principiilor suverani
tății și independenței naționale, deplinei egalități 
în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, prin creșterea continuă a 
participării tuturor statelor, indiferent de mări
mea și potențialul lor, la soluționarea proble
melor ce confruntă omenirea. O atenție deosebită 
este acordată problemelor securității europene, 
colaborării în Balcani și în zona Mediteranei, 
precum și cursului favorabil pe care l-au ur
mat, îndeosebi în 
România și Italia.

Culegerea include 
toare la necesitatea stingerii focarelor de încor
dare și tensiune în lume ca premisă a prosperi
tății economice și sociale a popoarelor, la nece
sitatea înfăptuirii unor măsuri concrete de dezar
mare și, în primul 
nucleară. Mai multe 
sînt consacrate analizei 
lumii contemporane, problemelor ridicate de cri
za economică, energetică și de materii prime, 
precum și raporturilor economice internaționale. 
Sînt tratate pe larg chestiunile legate de nece
sitatea lichidării decalajului dintre țările indus
trializate și cele în curs de dezvoltare, subliniin- 
du-se necesitatea ca ele să devină o preocupare 
fundamentală a întregii comunități internațio
nale. Un ultim capitol al lucrării prezintă con
cepția Partidului Comunist Român, a statului 
nostru cu privire la edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, de natură 
să asigure omenirii un viitor prosper, de pace 
și înțelegere între popoare.

Situația din 
revine la

Postul de radio Bangladesh, 
reluat de agențiile Associated 
Press, Reuter și France Presse. 
informează că situația internă 
revine la normal, starea de 
asediu proclamată cu prilejul 
recentei lovituri de stat fiind 
ridicată, începînd de duminică, 
pe întreg teritoriul țării, cu 
excepția zonelor urbane, unde 
această măsură rămîne în vi
goare între orele 18 și 6 dimi
neața. Serviciile aeriene obiș
nuite au fost reluate, ca și 
transporturile publice rutiere și 
feroviare. Se precizează, totoda
tă, că operațiunile portuare la 
Chittagong se desfășoară nor
mal și că exporturile de iută 
nu au fost suspendate.

Noile autorități au cerut per
sonalului Societății de naviga
ție fluvială să continue trans-
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ultimii ani, relațiile dintre

texte semnificative referi-

rind, de dezarmare 
capitole din lucrare 
situației economice a

Bangladesh 
normal

porturile de produse alimentare 
și bunuri de primă necesitate 
destinate populației. în perioa
da restricțiilor de circulație, 
deplasarea persoanelor și a ve
hiculelor rămîne strict interzisă. 
Sînt autorizate doar vehiculele 
serviciilor publice, ale armatei 
și poliției și ambulanțele.

După cum notează agenția 
Reuter, citîpd postul de radio 
amintit, activitatea a fost re
luată în diverse sectoare indus
triale.

Pe de altă parte, duminică 
seara, toate comunicațiile din 
exterior cu Bangladeshul erau 
încă întrerupte. Liniile telefonice 
și telegrafice nu fuseseră res
tabilite, iar aeroportul din 
Dacca a continuat să fie închis 
traficului aerian internațional.

Membrii actualului guvern, 
constituit vineri, s-au întrunit 
pentru a doua oară, în vederea 
examinării situației din țară, 
pe care au apreciat-o ca „satis
făcătoare". Precizînd că repar
tiția portofoliilor ministeriale 
va fi anunțată ulterior, postul 
de radio Dacca a făcut cunos
cut că Ministerul Afacerilor Ex
terne a inițiat, o serie de con
tacte cu reprezentanți ai mi
siunilor diplomatice acreditate 
în Bangladesh. De asemenea, 
intr-un buletin de informații, 
postul de radio citat a mențio
nat că denumirea tării va ră
mîne neschimbată — Republica 
Populară Bangladesh, și nu Re
publica Islamică Bangladesh 
cum anunțaseră în prealabil a- 
numite surse. Au fost dezmin
țite, totodată, informațiile cu 
privire la uciderea, în cursul 
loviturii de stat, a fostului 
prim-ministru, Mansoor Aii, 
care — menționează postul de 
radio Dacca — a avut o între
vedere cu președintele Khon- 
dakar Mustaque Ahmed.

Aceeași sursă a anunțat că 
Mujibur Rahman, fostul șef al 
statului, care a fost ucis în 
timpul loviturii de stat, a fost 
înmormîntat la Tangipara. dis
trictul Daudpur, la 160 km de 
Dacca.

Sa:—

LUNI, 18 AUGUST 1975

EVADAREA : Gala filmului
românesc — Scala (ora 20) ; Fa
vorit ■ (ora 18) ; Stadionul Steaua 
(ora 19,45).

EMIGRANTUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30;). Capitol (orele 9.15; 
11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30), Festi
val (orele 8,45; 11; 13.^0; 16; 18,30; 
21), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21).

JOCUL DE CĂRȚI : Favorit 
(orele 9.15: 11.30; 13.45).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Casa Filmului (orele 9,30; 
11.30; 13,45; 16), București (orele 
8.30; 11; 13,30; 16: 18,30; 20,45). Pa
tinoarul ,23 August" (ora 19,45), 
Grădina București (ora 19,45).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Timpuri Noi (ora 20), RahoVa 
(orele 16: 18; 20).

FRANZELUȚA : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30), Grădina
Luceafărul (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Doi-

OBIECTIVELE NOULUI
GUVERN ARGENTINIAN

Primele măsuri pe care le va 
adopta noua echipă guverna
mentală însărcinată cu condu
cerea economiei argentiniene vor 
avea drept obiective reducerea 
deficitului bugetar, echilibrarea 
balanței de plăți și diminuarea 
inflației, a declarat, în cursul 
unei reuniuni cu mai mulți se
cretari de stat, noul ministru al 
economiei, Antonio Cafiero. Fără 
a preciza in ce vor consta aceste 
măsuri, Cafiero a cerut un in
terval de mai multe zile pentru 
a pune la punct o strategie eco
nomică destinată realizării aces
tor scopuri. El a arătat, totoda
tă, că în cursul săptămînii vii
toare va avea loc o reuniune cu 
conducătorii Confederației Gene
rale a Muncii (C.G.T.), precum 
și cu reprezentanți ai cercurilor 
industriale, consacrată examină
rii situației economice a țării.

O contribuție majoră 
la întărirea păcii

DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI P.S.D. DIN FINLANDA DESPRE 
IMPORTANTA CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl 

COOPERARE IN EUROPA

Președintele Partidului So
cial-Democrat din Finlanda, 
Kalevi Sorsa, a declarat, în ca
drul unui interviu, că recenta 
Conferință pentru securitate și 
cooperare în Europa de la Hel
sinki, desfășurată la cel mai 
înalt nivel, a reprezentat un 
eveniment unic în viața conti
nentului european. Conferința, 
a adăugat Kalevi Sorsa, a con
tribuit la întărirea păcii și a 
trasat căile concrete pentru ex
tinderea cooperării între țările 
europene. Nici o reuniune in
ternațională —a spus în conti
nuare președintele Partidului 
Social-Democrat Finlandez — 
nu a deschis in fața omenirii 
perspective atît de luminoase. 
Kalevi Sorsa a subliniat că 
partidul său aprobă pe deplin 
rezultatele etapei finale a re
uniunii la cel mai înalt nivel 
de la Helsinki.

După ce a apreciat că de pe 
urma Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și coope
rare au de cîștigat toate popoa
rele continentului, fără excep
ție, Kalevi Sorsa a accentuat 
că în perioada care urmează 
este esențial să se transpună in 
practică principiile proclamate 
in Actul final al Conferinței, 
atît in relațiile multilaterale, cit 
și în cadrul raporturilor bilate
rale dintre state. Un mare rol 
in acest proces îl pot avea or-

Fortugalia:Consultări pentru depășirea crizei politice
Zilele de simbătă și duminică 

au fost folosite de Directoratul 
militar, de guvern și conducăto
rii partidelor portugheze pentru 
noi consultări, avind ca obiectiv 
depășirea crizei politice, refa
cerea unității Mișcării Forțelor 
Armate și întărirea conlucrării 
dintre diferitele organe ale pu
terii politice și executive. După 
cum menționează agențiile de 
presă, șeful COPCON, generalul 
Otelo Saraiva de Carvalho, a 
inițiat, la sfîrșitul săptămînii, 
consultări cu cei nouă ofițeri 
care au semnat așa-numitul 
„Document Antunes", revocați 
recent de Consiliul Revoluției. 
Aceste consultări, precum și dis
cuțiile cu alți membri ai M.F.A. 
și ai Consiliului Revoluției, vi
zează apropierea punctelor de 
vedere în legătură cu modalită
țile de continuare a procesului 
de prefaceri democratice și salv
gardare a unității conducerii po
litice a țării.

na (orele 11; 14,15; 19 — program 
pentru copii : orele 9,45; 17,30).

UN COMISAR ACUZĂ : Lumina 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15: 20.30).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Victoria (orele 9,30; 12; 15; 17,30;
20.15) .

EPILOG LA GRANIȚAU Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN LARAMIE : Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30), Grădina 
Modern (ora 20).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Unirea (ora 16), Grădina Unirea 
(ora 19,45).

PIAF : Grivița (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

TOAMNA BOBOCILOR : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Bucegl (orele 15.45; 18), 
Lira (orele 15; 17,15; 19,30), Gră-

INSULELE CAPULUI VERDE - Demonstrație în sprijinul politicii independente a guvernului

<iin|âriie socialiste

ganizațiile de masă, obștești, 
controlul asupra îndeplinirii ho- 
tăririlor Conferinței trebuie să 
fie luat de popoare în propriile 
lor miini.

Noi, finlandezii — a continuat 
Kalevi Sorsa — considerăm că 
la reducerea încordării în 
Europa ar putea contribui crea
rea unor zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale continentu
lui, inclusiv în partea de nord 
a acestuia, așa cum a propus 
cu ani în urmă președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen. în 
prezent, problema zonelor de
nuclearizate este examinată de 
un organism special al O.N.U., 
și Finlanda va milita activ pen
tru găsirea unor soluții, consi- 
derînd că este vorba de un 
aspect important, în lumina 
rezultatelor pozitive ale Confe
rinței general-europene. După 
Conferință — a spus în înche
iere Kalevi Sorsa — s-au creat 
condiții mai bune pentru extin
derea cooperării în diverse do
menii între statele Europei.

Raport al Comitetului
O.N.U.

pentru decolonizare
într-un raport dat publicității 

la New York, în preajma sesiu
nii Adunării Generale, Comite
tul pentru decolonizare al O.N.U. 
salută dobîndirea independen
ței, in ultima perioadă, de către 
o serie de teritorii din Africa, 
care s-au aflat sub dominația 
colonială portugheză. în docu
ment se relevă necesitatea acor
dării de către comunitatea in
ternațională a unei asistențe 
economice, financiare și tehnice 
tinerelor state, pentru sprijinirea 
eforturilor lor de dezvoltare, 
pentru consolidarea independen
ței politice și economice. Tot
odată, Comitetul a adresat un 
apel tuturor membrilor, Națiuni
lor Unite să sprijine și mai ac
tiv lupta popoarelor din terito
riile care se mai află sub domi
nația colonială, între care popu
lația din Namibia și Rhodesia, 
pentru dobîndirea independenței.

Comitetul pentru decolonizare 
se pronunță, de asemenea, pen
tru extinderea contactelor și a 
relațiilor dintre Organizația Na
țiunilor Unite și Organizația 
Unității Africane, precum și 
pentru sporirea asistenței în fa
voarea refugiaților din teritori
ile aflate sub dominația colo
nială.

în raport se arată, între altele, 
că măsurile adoptate de institu
țiile specializate ale O.N.U. vi- 
zind încetarea opricărui sprijin 
față de regimurile rasiste din 
Africa de Sud și Rhodesia ră- 
mîn în continuare în vigoare. 
Organizația Națiunilor Unite, se 
subliniază în document, trebuie 
să acționeze cu consecvență 
pentru transpunerea în viață a 
acestor măsuri, pînă cînd guver
nele de la Pretoria și, Salisbury, 
vor renunța la politica de apart
heid și discriminare rasială.

dina Bucegi (ora 20), Grădina 
Lira (ora 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Cosmos (orele 15,30; 18; 
20).

LEGEA PRERIEI : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Moșilor (orele 15,30; 18; 20), Gră
dina Moșilor (ora 20).

NEMURITORII : Cotroceni (ore
le 14; 16; 18; 20).

INFRINGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Aurora (orele 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15),
Grădina Aurora (ora 19,45), Gră
dina Tomis (ora 19,30).

DACII ; Progresul (orele 16; 
18; 20).

ZIUA cea MAI LUNGA : Me
lodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Pacea (orele 16; 18; 20).

KIT ÎN ALASKA : Crfngașl 
(orele 16; 18,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

L
a Belgrad, prima 
„fabrică" a orașului 
e consemnată is
toric in 1818 — o 
turnătorie de tu
nuri. La sfîrșitul 
secolului trecut, numărul Între

prinderilor industriale ajunsese 
la 20, in 1908 statisticile indicau 
cifra 52. Astăzi, la Belgrad, a- 
proape 150 de unități aparținînd 
industriei vorbesc despre ritmul 
contemporan de dezvoltare a ță
rii. Uzina de motoare Rakovica, 
aflată în partea de sud-est a 
orașului, crescind parcă de sub 
poalele colinei Kosutniak, este 
o uzină tînără nu atit prin vâr
sta proprie — în 1977 iși va 
sărbători semicentenarul — cit 
prin media de ani a celor care 
creează aici valori materiale. 
Din cei 4 500 de salari ați ai în
treprinderii, 60 la sută sînt ti
neri și despre tinerețea lor, des
pre ceea ce fac și gîndesc, des
pre ceea ee-și propun și reali
zează, despre ce-și doresc șl 
despre ce așteaptă de la pro
pria lor muncă, tinerii acestei 
uzine au multe de împărtășit. 
Despre istoricul întreprinderii 
Rakovica — introducere absolut 
necesară pentru înțelegerea di
mensiunilor prezente — ne vor
bește Milovanoviă Momcilo, con
ducător al organizației de tine
ret de la secția motoare, cea 
mai mare a uzinei. „înainte de 
război, începînd din 1927, uzina 
producea motoare de avioane, 
în anii războiului s-a dezvoltat 
aici o puternică mișcare anti
fascistă. Uzina noastră a dat în 
acele timpuri trei eroi naționali". 
Acum, motoarele de avioane 
mai pot fi zărite în fabrică doar 
sub forma unor piese, am putea

DOINA IOVANEL

PE SCURT®PE SCURT• PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT
• POTRIVIT AGENȚIEI 

portugheze de informații (ANI), 
în Angola continuă luptele între 
formațiile militare ale celor trei 
mișcări de eliberare — M.P.L.A., 
F.N.L.A. și U.N.I.T.A. Există 
riscul, precizează agenția, ca a- 
ceste ciocniri armate să ia am
ploare deoarece părțile în cauză 
nu au reușit să ajungă la un 
acord.

ȘOMAJUL JUVENIL ÎN BELGIA

PRESA BELGIANĂ infor
mează că în prezent 55 000 de 
tineri din această țară sînt șo
meri. cifră în care nu sînt însă 
incluse cîteva zeci de mii de ti
neri băieți si fete care au absol-

SERATA ; Viitorul (orele 16; 
18; 20).

LANȚURI : Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20).

HYPERION : Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Arta (orele 15,30; 17,45), Grădina 
Arta (ora 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

PRIMĂVARA TRISTĂ : Munca 
(orele 16: 18; 20).

COMEDIE FANTASTICĂ : Vltan 
(orele 15.30; 18).

ARTICOLUL 420 : Grădina Vitan 
(ora 19,45).

Teatrul „Ion Creangă": NOTA 
ZERO LA PURTARE — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema): IN GRĂDINA BUCU
RIILOR — ora 19,30.

Tinerețea unei uzine
spune, muzeistice. Cu ingeniozi
tatea caracteristică celor care 
conversează zi de zi cu imen
sele forme metalice, plămădin- 
du-le și dîndu-le suflet din su
fletul lor, muncitorii au transfor
mat, cîteva, în. niște impresio
nante lustre, nespus de potrivite 
ambianței unei mari fabrici.

După eliberare, la Rakovica 
au început să se producă auto
camioane. Era prima uzină de 
acest fel din Iugoslavia. în 1954 
au început să se fabrice tractoa
re. R.S. Serbia constituie cea 

NOTE DE CĂLĂTORIE DIN R.S.F. IUGOSLAVIA
mai mare furnizoare de produse 
agricole din țară, iar frământa
tul pămîntului trebuie făcut nu 
întîmplător, ca să-și ofere da
rurile oamenilor. în prezent, ni 
se spune, uzina are trei secții 
mari — motoare Diesel, turnăto
rie și tractoare-vehicule. Pro
dusul de bază îl reprezintă mo
torul Diesel. Un grafic al evolu
ției producției — aflat la intra
rea în întreprindere — arată că 
în 1954 se produceau la uzina 
Rakovica 401 motoare Diesel. 
Pentru 1975, cifra de plan în
scrie 41 755 de astfel de motoa
re. Deci, într-un interval de do
uă decenii, o creștere de mai 
mult de 100 de ori a producției.

în secția motoare, 80 la sută, 
poate chiar 90 la sută dintre 
muncitori sînt tineri. Tinerii 
sînt protagoniștii unor noi acți
uni, unor importante inițiative.

vit diferite scoli și facultăți în 
promoțiile acestui an și care 
nu-și pot găsi de lucru.

AMPLOAREA GREVELOR ÎN 
ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

POTRIVIT DATELOR Co
misiei comunității economice 
vest-europene, reproduse de 
presa daneză, grevele care au 
avut Ioc în țările Pieței comune 
in cursul anului 1974 au totali
zat peste 37 de milioane de zile 
lucrătoare. Precizind că cel mai 
mare număr de acțiuni revendi
cative au avut loc în Italia și 
Marea Britanic, presa daneză 
arată că amploarea grevelor 
care au fost organizate de oame-

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Poeme 
despre femei. 19.25 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Cel mai bun 
continuă. Concurs de cultură ge
nerală șl pregătire multilaterală. 
20,55 Tinerii timpului prezent. 21,25 
Publicitate. 21,30 Roman-foileton : 
Și totuși se învîrtește. Ultimul 
episod. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Rezonanțe de 
madrigal românesc. 17,20 Docu
mentar TV. Redescoperirea Cernei. 
17,40 Muzică ușoară. 18.00 Film 
artistic ; Voci în insulă. 19,25 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari (re
luare). 20,25 Teatru serial TV. 
Mușatinii. Episodul IV : Apus de 
soare. 21,25 Telex. 21,30 Măgurele 
— orașul satelit al Capitalei. 21,50 
Portativ ’75.

Sosirea delegației 
U. A. S. C. R.

la Washington
A sosit la Washing

ton delegația U.A.S.C.R., 
condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., care 
va participa la lucrările 
Congresului Asociației Na
ționale a Studenților din 
Statele Unite ale Americii 
(U.S.N.S.A.). La sosire, dele
gația a fost salutată de re
prezentanți ai U.S.N.S.A., 
precum și ai Consiliului Ti
nerilor Lideri Politici din 
S.U.A.

• GUVERNELE Pakistanului 
și Mozambicuîui au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — se arată 
într-un comunicat oficial dat 
publicității la Islamabad.

Petrovifi Ioravko, un tînăr sub
țirel, cu o înfățișare mai degra
bă de adolescent, este în 1975 
„cel mai bun dintre toți", cum 
subliniază colegii cu care stăm 
de vorbă. La acțiunea „cel mai 
bun muncitor", care are de-acum 
deja o tradiție, participă toți 

.tinerii lucrători ai uzinei. Can- 
' dldații la titlul de onoare tre
buie să răspundă unor cerințe 
de felul : munca lor să fie ritmi
că, întreținerea mașinilor și a 
sculelor — model, deșeuri mini
me, contribuția la efortul inova

tor al întreprinderii, angajare 
plenară în activitatea social-po- 
litică. „Am participat la între
cere, ne spune Ioravko, nu atît 
pentru a deveni cel mai bun. 
M-am întrecut cu mine însumi, 
aș putea zice că m-am luptat cu 
mine. Am avut o activitate com
plexă, și la locul meu de muncă 
și în cadrul organizației noastre 
de tineret. Nu aș putea separa 
aceste două activități". Cea mai 
mare încredere pentru muncito
rul proclamat „cel mai bun" o 
reprezintă includerea lui în co
misia de apreciere pentru anul 
următor. în felul acesta, compe
tiția se extinde, puțind deveni 
fruntași, pe rînd, cit mai mulți 
tineri. Pe o mare parte din a- 
cești potențiali cîștigătcri ai în
trecerii i-am văzut lucrînd în 
uzină, serioși, concentrați asupra 
muncii lor, gesturile lor sigure 
și dezinvoltura în fața mașinii 
sau a benzii de montaj vorbind 
de la sine despre gradul lor de 
profesionalizare, despre conști
ința importanței lucrului lor. 
Despre dragostea acestor tineri 
pentru locul lor de muncă, des
pre vârsta lor ar fi putut să 
grăiască și florile — neobișnuit 
de multele flori pentru o hală 
industrială — pe care le-am ză
rit în apropierea mai multor 
mașini. Și, în pofida a ceea ce 
se spune despre zgomotul, aerul 
și lumina din astfel de spații, 
florile tinerilor de la Rakoviăa 
își păstrau o cromatică a petale
lor și o suculentă a verdelui 
nealterate. Aveam să văd in a- 
cest surprinzător simbol floral, 
aflat între zidurile unei uzine de 
motoare, însuși însemnul tinereții 
care, așa cum spunea Petrovic 
Ioravko, se luptă cu sine însăși 
și biruiește întotdeauna.

nii muncii din cele două țări 
membre ale Pieței comune s-a 
datorat * deteriorării condițiilor 
de viață din cauza fenomenelor 
de criză din economiile statelor 
occidentale.

INVĂȚĂMINTUL IN CUBA

Peste 745 000 de elevi și stu- 
denți vOr lua loc în clasele), 
școlilor secundare și sălile de 
curs ale institutelor de învă- 
țămînt superior din provincia 
Havana, in anul școlar care 
va începe în curînd. Autori
tățile au luat măsuri din timp 
pentru construirea unui mare 
număr de săli de clasă și a 
unor școji și centre de învă- 
tămînt noi. în aceste zile, 
constructorii din provincia 
Havana depun eforturi pen
tru terminarea clădirii unui 
nou institut pedagogic și a 
unui liceu pedagogic in apro
piere de capitală, care ur- 
meză să fie predate benefi
ciarilor la 1 septembrie.

« ASUPRA ZONELOR DIN 
SUD-VESTUL Japoniei s-a abă
tut, începînd de simbătă, un 
uriaș taifun, cel de-al cincilea 
al sezonului, care a provocat 
importante pagube materiale in 
mai multe prefecturi din insula 
Shikoku. Vîntul puternic, sufliad 
cu peste 192 kilometri pe oră, a 
distrus, potrivit primelor apre
cieri. peste 65 000 de locuințe și 
a smuls cablurile rețelelor elec
trice de înaltă tensiune sau de 
distribuire din localități, precum 
și pe cele ale căilor ferate elec
trificate. Două persoane și-au 
pierdut viata, ambele aflindu-se 
în automobile care au fost răs
turnate de vînt.

Companiile aviatice care de
servesc liniile interne au sus
pendat toate cursele pentru ziua 
de duminică, fiind întrerupte, de 
asemenea, legăturile cu feribo
turi între mai multe insule ale 
arhipelagului.
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