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Oameni, munți
LA FIECARE LOC DE MUNCA

și păduri
INIȚIATIVA CREATOAREABNEGAȚIE SI

Prin folosirea maselor plastice
importante economii

Un exemplu concludent des
pre felul cum se desfășoară co
laborarea între industria chimi
ci și cea constructoare de ma
șini în acțiunea comună de ex- 
tysdere a folosirii polimerilor și 
^polimerilor ne oferă „progra
mul de asimilare al articolelor 
tehnice din cauciuc și al repere
lor din mase plastioe în unități
le din M.I.Ch. pentru autoca
mioanele și autobuzele după li
cență MAN, autoutilitare și au
toturismul Dacia 1300. La între
prinderea „Autobuzul" din Capi
tală, acest program a dus, din 
februarie pină acum, la asimila
rea în țară, contribuind în acest 
fel la reducerea importurilor, a 
241 de repere și sint In curs de 
asimilare alte 104. Prin mate
rializarea acestui program, pînă 
la sfîrșitul anului se vor econo
misi circa 60 milioane lei valu
tă, concomitent cu obținerea 
unor importante economii de 
metal. „Rezultatele eînt buna,

Examenul
de toamnă al
constructorilor

In fiecare toamnă, 
la început de sep
tembrie, constructorii 
dau in folosință noi 
săli de clasă, labora
toare și ateliere șco
lare. E un dar pe 
care îl împlinesc cu 
miinile lor și îl oferă 
în numele nostru, al 
tuturor, elevilor și 
cadrelor didactice 
pentru ca noul an de 
învățămint să se des
fășoare în condiții și 
mai bune. în județul 
Galați acest dar este 
constituit din 54 noi 
săli de clasă și ur
mează a se bucura 
de el elevii Liceului 
de marină, mulți co
pii din micro-raioa- 
nele 38 și 16 din 
Galați, școlarii din 
localitățile Smirdani, 
Brăhășești, Condrea, 
Liești etc. Multe din 
aceste săli de clasă 
sint deja predate la 
cheie așa incit s-a 
inceput mobilarea 
lor, dotarea cu cele 
necesare procesu- 

Iui instructiv-educa- 
tiv. La altele insă se 
mai lucrează...

Intrăm pe șantierul 
complexului școlar 
cu profil de naviga
ție din Galați. Prin
tre constructori în- 
tîlnim din prima cli
pă elevi de la Liceul 
de marină veniți să 
dea o mină de aju
tor : execută lucrări 
de umplutură, apro
vizionează locurile 
de muncă ale con
structorilor, fac cură
țenie etc. Tovară
șa prof. Eleonora 
Gheorghe, directoa
re adjunctă a liceu
lui e nemulțumită dc 
ritmurile înregistrate 
de șantier, ar fi vrut 
să obțină cheile de Ia 
noul local pe 1 sep
tembrie. Maistrul 
Virgil Florică, de Ia 
Trustul județean de 
construcții dă asigu
rări că va preda a- 
ceste chei pe 5, cel 
tîrziu 10 septembrie. 
Zimbește maistrul si-

• •

dar ele nu reflectă decît tn par
te posibilitățile — mult mai 
mari — de extindere a folosirii 
materialelor plastica in fabrica-

PREOCUPĂRI Șl REZULTATE 
LA ÎNTREPRINDEREA 

„AUTOBUZUL" 
DIN CAPITALA

rea autobuzelor și autoutilitare
lor, ne spune ing. Dodi Sotlr, 
șeful atelierului de proiectare u- 
zinală. Pentru că programul de 
asimilare al reperelor stabilit de 
comun acord cu unitățile de spe
cialitate din cadrul Ministerului 
Industriei Chimice se desfășoară 
pe o perioadă mult prea întinsă. 
Noi colaborăm în special cu în
treprinderea chimică Orăștie, 
întreprinderea de prelucrare a 

termen cu 2

șco- 
ma- 
îm- 

cînd

gur de el : „termenul 
de dare în folosință 
este 30 noiembrie. La 
localul școlii noi am 
reușit să devansăm 
acest 
luni și 20 de zile. Am 
reușit deoarece am 
muncit gindindu-ne 
mereu Ia elevi. Ia 
bucuria lor de a în
văța in noul an 
Iar într-o școală 
re, luminoasă, 
bietoare. Acum, 
au venit și ei să ne 
ajute, ne bucurăm și 
mai mult. Vom trece 
examenul de toamnă 
cu bine".

Părăsind șantierul 
observăm că la lucru 
sint cam tot atîți 
elevi cit și munci
tori. Asta e foarte 
bine. Participarea lor 
Ia obținerea unui 
succes, la finalizarea 
construcțiilor școlare 
este un semn bun 
pentru noul an de 
invățămint.

ION CHIRIO

Definind rolul echipelor mixte 
de mecanizatori-cooperatori sau 
numai de cooperatori ca subuni
tate de bază de producție. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a stabilit, in ședința 
din 26 august a.c., o serie de 
măsuri pentru introducerea or- 
dinii și disciplinii, pentru creș
terea răspunderii colective in 
executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor agricole in 
scopul realizării producțiilor și 
a indicatorilor economici pre- 
văzuți in planul fiecărei unități. 
Pentru aceasta au fost recoman
date organizarea și retribuirea 
muncii in acord global, întărirea 
spiritului de echipă, creșterea 
rolului echipei și a fiecărui 
membru al acesteia in parte 
pentru folosirea deplină a bazei 
tehnico-materiale, eliminarea ten
dințelor de muncă individualistă. 
Ca o primă condiție in reali
zarea acestor deziderate se im
pun o planificare riguroasă a 
muncii, orare concrete de lucru, 
sarcini zilnice obligatorii pentru 
toate formațiile de muncă. Cum 
sint respectate aceste cerințe 
firești ale producției, hotăritoare 
pentru realizarea unor recolte 
cit mai mari 7

Un exemplu concludent 

maselor plastice București, Com
binatul chimic Victoria și Com
binatul chimic din Făgăraș. Toa
te aceste unități își onorează la 
termen obligațiile asumate față 
de noi, dar datorită capacității 
reduse de proiectare, datorită 
dotării insuficiente a atelierelor 
de matrițerie, asimilarea unui 
reper de material plastic durea
ză, de regulă, de dteva ori mai 
mult decît asimilarea și intro
ducerea in fabricație a unui re
per din metal". Pentru a reali
za cit mai repede acest pro
gram, colectivul de specialiști 
de la „Autobuzul" a proiectat și 
asimilat in fabricație, in unități 
ale industriei locale, o eerie de 
repere care se importau, econo
misind astfel peste un milion de 
lei valută. Este însă vorba de 
repere pe care Întreprinderile 
de prelucrare a maselor plasti
ce s-au angajat să le facă abia 
în anul 1976 sau 1977. Tot pentru 
a grăbi executarea unor repere 
din materiale plastice, maistrul 
Petre Simedre Împreună cu lă
cătușii matrițeri Constantin Io- 
nescu și Ștefan Laurențiu au 
conceput și construit o mașină 
pentru injectat mase plastice, 
care de la intrarea el In funcțiu
ne pînă acum a adus întreprin-

IUSTIN MORARU
(Continuare tn pag. a TI,a)

PSIHOLOGIA FLEACULUI
Primesc o scrisoare de la un 

student clujean, indiscutabil în
zestrat cu umor și chiar cu con
dei. Corespondentul meu se ho
tărăște să-mi scrie zece pagini 
despre condiția pe lume a tână
rului — dar asta ca plan maxi
mal, presupunind că ar fi avut 
așa ceva, altfel scrisoarea e pli
nă de întâmplări și meditații pe 
marginea lor. tânărul student in 
politehnică făcind deci proză 
fără să știe, ca faimosul domn 
Jourdain. Primul gînd care mi-a 
venit la terminarea cititului a 
fost că, intr-adevăr, stilul e o- 
mul. Depindem de stilul nostru 
într-o măsură mai mare decît 
am crede-o, chiar avizați, cel 
puțin in ochii semenilor noștri. 
Intr-o măsură atît de mare, in
cit, ca să luăm limita simplă a 
discuției, cineva care vine să ne 
anunțe că arde, dar asta ne-o 
spune povestind cum a plecat de 
acasă, cum s-a întâlnit cu cu
tare, care avea o plasă in mină, 
cum la alimentara din colț se 
adusese ceva, pentru că era lu
me multă, și abia la sfirșit a- 
flăm că de fapt arde, ne îndoim, 
slntem suspicioși sau chiar plic-

respectarea acestor deziderate 11 
demonstrează cooperatorii de 
la C.A.P. Fundeni din Frunză- 
nești, județul Ilfov. Aici, in e- 
chipele mixte de mecanizatori- 
cooperatori, unde mobilizarea in 
executarea la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor a 
fost considerată o răspundere co
lectivă, an de an sint realizate 
producțiile planificate. „Expe
riența noastră în ce privește or
ganizarea muncii pe echipe 
mixte în acord global a evi
dențiat importanța pentru pro
ducție a acestei metode, ne 
spune Petre Gaman, președinte
le unității. Acolo unde formații
le au acționat sudat, intr-un a- 
devărat spirit de echipă, rezul
tatele nu s-au lăsat așteptate". 
Și, am completa noi, mai ales 
acum, toamna la recoltat se evi
dențiază valoarea muncii pe

de metal

IN PAGINA a 2-a

• 70000 de semnă
turi pe un raport 
utecist

• Elevii din Sighetul 
Marmației in amfi
teatrele muncit

• O inițiativă utecistă 
devenită preocu
pare permanentă: 
înfrumusețarea car
tierului

tisiți de întâmplare, uite dom
nule, acum și-a găsit să ardă. 
„Arde" se spune simplu, dai 
năvală și strigi. Revelațiile sint 
rare, și cineva care este în
deobște grobian, dacă are un 
acces de tandrețe, va fi extrem 
de greu crezut și înțeles. Mai 
grav este însă cind un astfel de 
„stil" împiedică înțelegerea cla
ră a unor lucruri cu adevărat 
serioase. Mai grav este cind lip
sa de organizare în gîndire cre
ează acel sentiment sicîitor de 
haos, cind se amestecă in vi
trină violetele de Parma și cren- 
vurștii, cum scria Alexei Tolstoi. 
In acest sens, scrisoarea cu pri
cina e un model al speciei, 
corespondentul risca serios 
la o lectură nu neatentă, 
normală, ea să nu suscite nici 
un interes. Plină de fleacuri și 
de false probleme, (niciodată n-o 
să credem că a ți se interzice 
o anumită ținută vestimentară, 
atâta timp cit e decentă, poate 
fi o dramă și nu o stupiditate) 
din cind în cind releva cite o 
chestiune cu adevărat importan
tă asupra căreia merită să ne 
oprim și să medităm. Prima este

Și 
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echipe. Două formații de muncă, 
avind condiții similare de pro
ducție, aceleași mijloace meca
nice și aceeași categorie de pă- 
mint, înregistrează recolte deo
sebite : echipa condusă de Mi
hai Mihai- obține cu aproape 
700 kg floarea-soarelui la hectar 
mai mult declt cea condusă de 
Nicolae Zaharla. Explicația 7 
Modul diferit în care cele două 
formații și-au organizat munca 
pe tot parcursul anului. în echipa 
lui Mihai Mihai, cooperatorii și 
mecanizatorii au lucrat unit, ab
sențele de Ia program fiind a- 
proape inexistente, fertilizările 
și prașilele s-au executat la 
timp, așa cum prevedeau nor-

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare tn pag. a Il-a)

Continuitatea - o cerință
esențială a activității sportive

TURISMUL 
pentru tineret

CITEVA CONSTATARI DUPĂ ÎNTRECERILE FINALE LA VOLEI Șl OINĂ PEN
TRU „CUPA CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.G Șl CONFERINȚEI A X-A A

U.A.S.C.R." un traseu
„Cup*  Congresului al X-Iea al 

U.T.C. șl Conferinței a X.» 
a U.A.S.C.R." a reunit la start 
zeci și zeci do mii de tineri de 
toate vfrstele șl profesiunile. La 
volei și la oină competiția s-a tn- 

tocmai aceasta — in ce măsură 
stilul nostru, de comportament, 
de gindire și acțiune, de vorbit 
și scris, denotă fermitate și in
teligentă. Voltaire spunea că 
este suficient să citești o scri
soare banală a unui om ca să 
știi aproape totul despre el Un 
tot fundamental, desigur. Este 
ciudat, de pildă, să vezi că un 
student în politehnică, om al 
exactității, poate să amestece 
comedii cu moda, ginduri asupra 
eficienței muncii educative și 
relatări ale unor fapte eroice, 
idei despre lume și viață, du
reroase reflecții asupra unui tra
tament necorespunzător față de 
tineri in practică — și derizorii 
furtuni intr-un pahar cu apă 
iscate de idiosincrazii de, cel 
mult, domnișoară. Nu este, din 
păcate, singurul caz. De multe 
ori, în teren, indiferent de me
diul investigat, am observat la 
interlocutorii tineri o lipsă de 

' priză la esențial care merită o 
serioasă analiză. Nu este o ches- 

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Ctne vine eu trenul la Vatra 
Domei și vrea să afle, încă îna
inte de a ajunge la destinație, 
cu ce anume se îndeletnicesc 
locuitorii orașului, poate să lase 
din mină ghidul turistic fi să 
privească pe fereastra compar
timentului. Pufnind fi icnind, 
trimițind in aer cîte un șuierat 
scurt, ca un salut grăbit, loco
motiva Iși face loc printre 
munți care se dau la o parte cu 
îngăduință, străbate finețe bo
gate, urmărită de uimirea bla
jină a cite unei vaci tolănite 
in iarbă, trece pe lingă stive 
de cherestea proaspăt tăiată, cu 
un miros răcoros, de brad, și 
oprește din cind in cină in gări 
înzestrate cu rampe de incirca- 
re-descărcare și înțesate de măr
fare pline de cărbune sau pia
tră. Vatra Domei se numără, 
înțr-adevăr, printre orașele a 
căror viață este direct legată 
de condițiile geografice. Aerul 
curat de aici fi izvoarele de apă 
minerală ii asigură renumele de 
stațiune balneo-climaterică in 
care se tratează cu succes dife
rite afecțiuni cardiovasculare. 
Nesfirșitele păduri de molid o- 
feră materia primi pentru cele 
două unități forestiere de ex
ploatare fi transport care au de- 

chelat la etapa finală pe țară 
desfășurată, recent, la București, 
participind nu mai puțin de 1 600 
de tineri, fete și băieți. Dinoolo 
de Întrecerile proprlu-zise, de 
rezultate, ce ne-au arătat aces
te manifestări entuziaste 7 Că 
avem un tineret cu frumoase ca
lități fizice și morale care-1 re
comandă să practice sportul cu 
succes, un tineret sănătos, ro
bust, optimist, apt pentru mun
că, pentru învățătură. Dăruirea 
și angajarea fizică totală în lup
ta pentru victoria sportivă au 
fost principalele calități expri
mate în întrecerile de la Bucu
rești și evidențiate cu atîta 
pregnanță în turneele finale la 
velei fete și băieți și la oină. 
Dar să transcriem două opinii 
autorizate : Rodica Șiclovan, se
cretar general al Federației ro
mâne de volei : „întrecerile fi
nale Ia volei, atît la fete cit și 
la băieți, au fost frumoase, pal
pitante, s-au desfășurat sub 
semnul entuziasmului tineresc. 
Ele au relevat, totodată, că vo
leiul nostru de performantă poa
te avea o bază de selecție, de 
recrutare a unor elemente tine
re, de perspectivă în sportul de 
masă". Gheorghe Pricop, pre- 

SPORT
• Etapa a IV-a la fotbal - comentariu; rezultate 
- clasament. • Sportivi români în competiții inter
naționale • „Cupa orașelor" la handbal - un 

reușit turneu internațional pentru juniori
(în pag, a Ill-a)

terminat, la riadul lor, construi
rea unei importante-urint de 
construcții și reparații de utila
je și piese de schimb. Pășunile 
mănoase favorizează continua 
dezvoltare a induitriei laptelui. 
Iar zăcămintele de turbă, man- 

gan și sulf tini exploatate sau 
urmează să fie exploatate în 
contre miniere ca Iacobini, 
Dealul Ursului sau Călimdni. 
Perspectivele dezvoltării orașu
lui, așa cum le configurează 
viitorul einctnal, au, de a- 
semenea, ca puhet de plecare 
bogățiile naturale. In următorii 
cinci ani, pentru valorificarea 
au mai multă eficiență a „sur
selor*  locale de sănătate se vor 
construi încă două complexe 
balneare, cu o capacitate de a-

ședlniele Federației române de 
oină : ,Am urmărit încă din 
„start"- această interesantă com
petiție de masă, și spre satisfac
ția mea, trebuie să subliniez că 
ea a avui darul să impulsioneze 
activitatea sportivă din mai mul
te comune șl sate, unde nume
roși profesori de educație fizică 
și foști jucători, astăzi instruc
tori sportivi, și-au adus o con
tribuție însemnată la înființarea 
și pregătirea unul număr mare 
de echipe de oină, alcătuite, in 
majoritatea lor, din tineri și e- 
levi".

Deci, să reținem : competițiile 
de masă pot deveni adevărate 
pepiniere de talente pentru spor
tul de performanță, trambuline 
de lansare a elementelor de per
spectivă. Au dovedit-o Crosul 
tineretului, Pentatlonul atletic 
școlar, Cupa tineretului care au 
consacrat nume prestigioase — 
campioni naționali și internațio
nali — la atletism, handbal, 
lupte, volei etc. Dar cum ? Aici 
intervine rolul deosebit de im
portant pe care-1 au animatorii

VASILE CABULEA 
(Continuare In pag. a IlI-a) 

proximativ.lOOOdițloeuti. In- 
vestițaie dintfhdustria laptelui, 
necesare măririi capacităților de 
producție, sa vor ridica la mi
lioane da lei. Extinderea exploa
tării zăcămintelor se va reflec
ta și în construirea a încă 2 000 
apartamente, dintre care 1 200 
pentru mineri. Iar ea un simbol 
al colaborării dintre oraș și na
tură, un telescaun, adică un ju- 
lesvernian autobuz suspendat, 
va lega muntele Rune de Dealul 
Negru. Merită subliniat că, la 
Vatra Domei, dezvoltarea in
dustriei nu intri în conflict cu 
dezvoltarea stațiunii balrieo-cli- 
materice sau, cu alte cuvinte, că 
prin extinderea și construirea 
diferitelor unități economice nu 
se va aduce nici un prejudiciu 
echilibrului ecologic. Singurele 
surse poluante sint, după cum 
îmi mărturisea cu îngrijorare 
Dumitru Cojocaru, vicepreședin
te al consiliului popular, cele 
20 de centrale termice care ar 
trebui înlocuite de urgență cu 
una. sau cel mult doua centrau 
moderne, de mare capacitate. ■■ 

Oamenii din partea locului au
ALEX. ȘTEFANESCU

Foto: GH. CUCU 
(Continuare tn pag. a 11-a)

valorificat
„Putem oferi servicii compe

tente și de bună calitate chiar 
și unui număr de 25 000 tineri, 
amatori de excursii în Deltă", 
spunea în urmă cu cîteva zile 
tovarășul Iile Simion, secretar 
al Comitetului județean Tulcea 
al U.T.C., președinte al Agen- 
ției , B.T.T. din această parte a 
țării. Ea însăși o ofertă, afir
mația venea în completarea 
unei alte informații, conform 
căreia, în timp ce B.T.T. Tulcea 
organizează anual excursii în 
țară pentru circa 18 000 tineri, 
toate celelalte agenții din jude
țe trimit aici, în Deltă, în cel 
mai bun caz abia 14 000 turiști. 
Disproporția e evidentă, cu atît 
mai mult cu cit, se știe, Delta 
constituie un punct de mare a- 
tracție pentru îndrăgostiți! de 
natură de pretutindeni.

In ultimii ani, Agenția B.T.T. 
Tulcea și-a lărgit baza materia
lă, dispunînd in prezent de 9 
șalupe-remorcher, o navă-dor- 
mitor cu o capacitate de 60 
locuri, un ponton-dormitor cu 
42 locuri, o șalupă tip inspec
ție, 38 bărci de agrement din 
fl°re. ,de sticlă si alte 42> tip 
„Reghin". De asemenea, pentru 
acest sezon, B.T.T. a închiriat 
de la întreprinderi din Deltă 16 
pontoane-dormitor, în vederea 
satisfacerii solicitărilor în cit 
mai bune condițiuni. în Deltă,

DRAGOMIR HOROMNEA 
(Continuare în pag. a Hl-a)
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70000 DE SEMNĂTURI

PE UN RAPORT UTECIST
în aceste zile, plenar și defi

nitoriu marcate de acțiunile 
consacrate Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R., cei 70 000 de tineri 
din organizația municipală Ti
mișoara a U.T.C. își scriu, cu 
noi și importante realizări pe 
fronturile muncii, raportul de
dicat forumului nostru tineresc. 
Sub însemnele unui album șta
fetă, autentic raport utecist și de 
organizație, fiecare cifră, fiecare 
procent, fiecare realizare încor
porează pilduitor înaltele cote 
ale hărniciei și dăruirii ute- 
ciste.

Astfel, întrecerea „Tineretul 
— factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen" 
materializează numeroase iniția
tive uteciste in sprijinul pro
ducției, cum ar fi „Săptămîna 
muncii patriotice în sprijinul 
producției", „Schimburi de 
onoare", „Zile record" adică tot 
atîtea ipostaze ale muncii care 
li recomandă pe tinerii de la 
„Tehnometal", cei care au reali
zat prin muncă patriotică două 
mașini de curățat și tratat se
mințe, în valoare de 52 000 lei, 
sau pe cei de la I.M.T. care au 
preluat asamblarea unui pod 
rulant, ori pe colegii lor de la 
I.A.E.M. care pînă în prezent 
raportează o producție supli
mentară de 11000 Iei, ca și pe 
cei de la „Spumotin" care au 
efectuat reparații la utilajele în
treprinderii In valoare de peste 
80 000 lei.

La rîndul lor, elevii și stu
denții timișoreni, au adăugat 
realizărilor colegilor lor de ge
nerație din întreprinderile și 
unitățile economice ale munici
piului remarcabile cifre de 
bilanț pentru perioada practicii 
de vară, cele peste 7 milioane 
lei obținute in atelierele școlare 
și universitare care întregesc 
oelelalte 16 milioane realizate 
în cursul primei jumătăți a a- 
nului.

Alte file de bilanț, alte fapte 
de muncă. La loc de cinste ra
portarea îndeplinirii integrale a 
angajamentului organizației mu
nicipale U.T.C. la muncă pa
triotică — 1 750 000 lei la lucrări 
finanțate și 75 de milioane la 
lucrările nefinanțate obținute în 
cadrul șantierelor și obiectivelor 
muncii patriotice tinerești. Se 
mai adaugă cele peste 140 000 ore 
petrecute de studenții timișo
reni în tradiționalele „amfitea
tre ale verii", care echivalează 
cu realizări de peste 722 000 lei.

în același limbaj, raportul ute- 
cist vorbește despre o altă ini
țiativă tinerească „Tineri, să ne 
construim propria casă", adică 
despre cele opt cămine de ne
familiști cu o capacitate de pes
te 2 400 de locuri realizate de 
la Începutul anului, ca și despre 
celelalte șase cămine aflate în 
stadiu de finisare. în dreptul a- 
cestor rezultate semnătura tine
rilor de la I.M.T., „Electrotimiș", 
„1 Iunie" sau „Solventul" se 
adaugă în chip firesc, așa cum

întotdeauna lucrului bine făcut, 
mina care le-a realizat li înscrie 
apartenența.

De la aceste cote ale prezen
tului este și firesc ca tinerii din 
municipiul Timișoara să-și pro
pună pentru viitor proiecte la 
fel de ambițioase. Să apelăm din 
nou la limbajul cifrelor și vom 
putea vorbi despre alte și alte 
„săptămîni record" care vor a- 
duce un spor de 3,5 milioane 
lei producție globală, depășind 
cu 2 milioane angajamentul or
ganizației. Și tot acum, gindind 
Ia timpul viitor, tinerii timișo
reni și-au propus suplimentarea 
angajamentului la muncă pa
triotică cu încă 100 000 lei la 
lucrările finanțate și peste 10 
milioane la cele nefinanțate. De 
asemenea, se vor preda „la 
cheie" restul căminelor de nefa
miliști aflate in construcție fie
care cu un avans mediu de 15 
zile față de graficul stabilit.

Recapitulați aceste cifre și, 
dincolo de imaginea sintetică 
și tonică a faptului împlinit, a 
proiectului lucid și Îndrăzneț 
elaborat, veți afla șl argumentul 
cel mai puternic al acestui ra
port de organizație — pasiunea 
și hărnicia de zi cu zi.

Adică însăși tinerețea celor 
70 000 de tineri timișoreni 
răsfrintă, colectiv și cotidian, In 
tot atîtea Ipostaze ale muncit.

ȘERBAN CtONOFF
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O inițiativă utecistă

devenită preocupare

permanentă:
J

ELEVII DIN SIGHETUl 
MARMATIEI IN 

AMFITEATRELE MUNCII
„Pentru mine vacanța înseam

nă odihnă prin muncă". „N-aș 
concepe să bat străzile fără 
rost". „Vara, merg cu tata pe 
șantier. Respir alt aer ți apoi, 
tata este un om nemaipomenit". 
Am reprodus cîteva răspunsuri 
ale elevilor din Sighetul Marma- 
ției la întrebarea : „Cum vă pe- 
treceți vacanța Răspunsuri 
care reflectă o concepție înain
tată față de muncă, despre res
ponsabilitate socială, devenită 
tradiție in familiile maramure
șenilor. In fiecare vacanță, ele
vii din municipiu, o parte din 
cei aflați in vacanță la părinți 
sau prieteni se angajează la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului sau pe diferite șantiere. 
Trăiesc alături de ceilalți mun
citori, participă la întreceri, în
tregesc bilanțul succeselor în
chinate celui de al X-lea Con
gres al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.

Pe șantierul Fabricii de șu
ruburi un tehnician, ni i-a pre
zentat pe acești elevi. 
Cosma din anul TV al 
Dragoș-Vodă toarnă 
Este al patrulea an de uacan, 
în salopetă. Mihai Feniș, 
anul II — Liceul mecanic 
ghet — la cei 16 ani ai săi mun
cește foarte bine în brigada de 
dulgheri. Vasile Mureșan, elev 
la Liceul de construcții din Ba
ia Mare își urmează, vară de va
ră, tatăl pe șantier, acel „nemai
pomenit șef de echipă", cum 
spune fiul și confirmă toți be-

Vasile 
Liceului 
betoane, 

mți 
din 
Si-

ÎNFRUMUSEȚAREA

CARTIERULUI
Un raid pe la principalele o- 

biective de muncă patriotică. Zi 
de lucru obișnuită. După ieșirea 
din schimb, uteciștii din mai 
multe întreprinderi ale sectoru
lui s-au deplasat pe șantierele 
de construcții de locuințe de pe 
Șoseaua Pantelimon, pe cîteva 
foste maidane de la marginea 
orașului, care, cu fiecare zi, ca
pătă tot mai mult configurația 
unor zone de agrement dintre 
cele mai plăcute, pe șantierele 
unor viitoare baze sportive ale 
tineretului bucureștean. Se aju
tă la demolări, se cară mortar, 
cărămidă, nisip, se Înlătură mor
manele de moloz, unii tineri, 
mai pricepuți, ajută la montarea 
unor instalații în interiorul vii
toarelor locuințe. In altă parte, 
între blocurile recent date în fo
losință. se amenajează un loc de 
joacă pentru copii. Scrîncioburi- 
le, toboganele, celelalte aparate 
sint confecționate tot de uteciști, 
în secțiile Întreprinderilor, în 
afara programului de lucru. în 
viitoarele parcuri se lucrează la 
taluzări, se nivelează pămîntul, 
se 
de 
cii 
la 
de _ _____ , , __
blica", întreprinderea de cabluri 
și materiale electroizolante, în
treprinderea de mașini unelte și 
agregate, întreprinderea de pom
pe, de la Institutul de cercetări 
in construcții, Institutul de stu
dii și proiectări hidroenergetice 
etc. în fiecare duminică numă
rul tinerilor aflați la aceste o- 
bieetive se dublează.

— Pînă In prezent — spune 
tovarășul Mihai Alexandru, pre
ședintele consiliului tineret mun
citoresc al comitetului U.T.C. 
oe sector — uteciștii noștri au 
efectuat circa 7 milioane de ore 
de muncă patriotică, în valoare 
de peste 34 milioane lei. Pînă la 
sfîrșitul anului ne vom strădui 
să realizăm încă pe atîta. Bine-

uteciștii au amenajat 5 terenuri 
de tenis bituminate, 1 terenuri 
de volei, terenuri de baschet, 
fotbal, handbal, terenuri de joa
că pentru oopii ; în zona blocu
rilor noi de pe Șoseaua Pante- 
limon a fost amenajat „Parcul 
Hățișului", iar la capătul tra
seului tramvaiului 14, „Parcul 
Cosmos" ; între blocurile de lo-

Organizația U.T.C. din sectorul 3 al Capitalei se 
află din anul 1969 pe primul loc in întrecerea dintre 
sectoare privind acțiunile de muncă patriotică in 
sprijinul infrumusețării orașului.

de a- 
gîndim 
foarte 
noștri 
mese-

amenajează diferite puncte 
atracție. La obiectivele mun- 
patriotice întîlnim tineri de 
întreprinderea „23 August", 

la „Electroaparataj", „Repu-

înțeles, tot pentru înfrumuseța
rea orașului. Doresc să precizez 
acest lucru, întrucit In întreprin
deri se mai efectuează și muncă 
patriotică in sprijinul produc
ției, în vederea depășirii sarci
nilor de plan. în primele trei 
săptămîni ale lunii august, orga
nizațiile U.T.C. din unitățile in
dustriale ale sectorului au rea
lizat prin muncă patriotică o 
producție suplimentară în valoa
re de circa 5 milioane de lei, în
dreptățind titlul de fruntași pe 
Capitală în întrecerea „Tinere
tul, factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", 
cucerit la.........................
1974.

Trecem 
realizările 
Baza sportivă șî de agrement a 
tineretului, pe Șoseaua Cățelu,

sfîrșitul anilor 1973 și
in revistă cîteva din 

de ultimă oră : la

cuințe au fost amenajate spații 
verzi de circa 700 000 metri pă- 
trațl; trei foste maidane, situa
te pe malul lacului Pantelimon 
II, au fost luate „în antrepriză" 
de uteciștii de la întreprinderea 
de cabluri și materiale electro- 
izolante, întreprinderea de me
canică fină, întreprinderea de 
construcții metalice și aparata- 
je, fiind transformate, la capă
tul multor ore de muncă, in 
baze sportive și de agrement, 
unde au fost plantați o mare 
parte din cei peste 20 000 tran
dafiri și circa 50 000 de arbori, 
arbuști și pomi fructiferi, cu 
care uteciștii au înfrumusețat 
in primăvara acestui an zonele 
verzi ale sectorului 3. Tot prin 
muncă patriotică s-a reușit da
rea în folosință la termen a 8 
cămine pentru tinerii muncitori

nefamillțtî, unde s-au efectuat 
lucrări in valoare de peste 
200 000 lei.

— în cinstea Congresului 
U.T.C. și a Conferinței UA..S.C.R. 
vom devansa multe termene de 
încheiere a lucrărilor la obiec
tivele de muncă patriotică, 
ne-a spus tovarășul Virgil 
Hampu, prim-secretar al comi
tetului U.T.C. pe sector. De ase
menea, vom lua în primire șl 
așa-numita „Groapă TUT", pe 
care o vom transforma în- 
tr-o bază sportivă’ și 
grement modernă. Ne 
și la alte lucruri. Iată, 
mulți dintre uteciștii 
sînt calificați în diferite
rii, ca sudori, Iăcătuși-monta- 
tori, alții se mai pricep la zi
dărie, elevii din ultimii ani ai 
liceelor industriale de speciali
tate pot fi considerați aproape 
calificați ca electricieni, lăcă
tuși. ca și în alte meserii de 
profil. Pir.ă acum, la construc
țiile de locuințe și chiar la con
strucția căminelor muncitorești 
pentru tinerii nefamiliști, ute
ciștii efectuau multă muncă pa
triotică, dar concretizată în 
munci necalificate, cum pot 
presta de altfel și elevii liceelor 
de cultură generală. De ce n-am 
sprijini mai intens constructo
rul, efectiv, în meseriile __
pective ? în acest fel ne pro
punem să contribuim în 
mai înalt grad la darea in 
sință a construcțiilor în terme
nul stabilit.

res-

mult 
folo-

H. DRAGOMIR

toniștii. 15 elevi își petrec va
canța pe șantier, prestind o 
muncă utilă. După program se 
intilnesc la club sau la plimba
re. Cind este cald, fiecare cau
tă umbra răcoroasă a parcului. 
Pe Alexandru Bocskay, anul V 
al Liceului forestier, l-am găsit 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului.

— E greu 7
— Sint obișnuit. îmi place să 

văd că iese ceva din mina mea. 
Aici totul este interesant. De 
aceea și vin in fiecare an. Cei 
mai mulți colegi ai mei lucrea- 

. ză. Ion Pop, Vasile Creangă s-au 
angajat la Trustul de construcții, 
Adalbert Ilieiuc la Cooperativa 
„Maramureșana".

Gheorghe Iancu, inginerul șef 
al combinatului, spunea că 
toți cei 30 de studenți veniți în 
practică au fost in același timp 
muncitori. Că unii dintre ei au 
realizat o producție record, ră- 
minînd in colectiv după termi
narea practicii. Așa este, de e- 
xemplu, Vasile Marfici, student 
în anul II la Institutul politeh
nic Brașov — T.C.M., încadrat 
lăcătuș categoria a Il-a la ate
lierul A.M.C. din cadrul secției 
meeanic-energetic. Face naveta 
din comuna Lunea la Tisa, unde 
locuiește, la Sighet. Niciodată 
n-a intirziat și nu a lipsit. De 
aceea, oamenii vorbesc despre 
colegul lor cu respect. Mara
mureșenii sînt oamenii faptelor. 
$i elevii, studenții aduc in între
cere fapte.

Acțiunile organizate de Co
mitetul municipal Sighetul Mar- 
mației al U.T.C. converg spre 
educarea tinerilor in cultul mun
cii. Pe parcursul anului școlar 
au loc intilniri cu specialiștii, 
care le vorbesc despre frumu
sețea unor meserii. In perioada 
practicii, săptăminal, se organi
zează cu specialiștii dirigenția 
uzinală, prilej cu care se dis
cută despre disciplină, compor
tare, spirit de inițiativă, apăra
rea avutului obștesc. Vacanța 
înseamnă diversificarea acestor 
acțiuni, inițiate și coordonate de 
comandamentul vacanței. Iura 
Pelaga, primul secretar al co
mitetului municipal U.T.C., ne 
vorbea despre preocupările ele
vilor. Ei s-au constituit în 8 
brigăzi și au lucrat pe 7 șantie
re locale, au participat la strin- 
sul recoltei, plantatul pomilor, 
înfrumusețarea municipiului. 
Valoarea lucrărilor a întrecut 
suma de 2 milioane lei. După ce 
au amenajat 2 baze sportive și 
serpentina de pe dealul Solovan, 
s-au mutat pe șantierul stadio
nului C.P.L. care va găzdui toa
te manifestările din municipiu. 
Alții, la zona de agrement 
Tep'ița. 356 elevi din localitate, 
aproape 600 din împrejurimi, își 
petrec vacanța împreună. Acțiu
nile inițiate constituie tot atitea 
mijloace de educare comunistă 
a elevilor. La Teplița ei s-au 
intilnit cu foști brigadieri de pe 
șantierul Salva-Vișeu, la Solovan 
cu Grigore Holdiș, membru al 
P.C.R. din ilegalitate. Cenaclul 
kterar „George Coșbuc" a pre
zentat un recital de poezie pa
triotică dedicat celui de al X-lea 
Congres al U.T.C. și Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R. Altădată e- 
levii au ascultat expunerea „E- 
roi uteciști în marea bătălie de 
clasă din anii 1923—1933“ din 
ciclul „File din istoria U.T.C.". 
Pe șantiere se organizează dis
cuții, se țin informări politice, 
elevii au învățat cintece patrio
tice. Viața de organizație își 
desfășoară cursul normal. Mun
cesc, se odihnesc, cintă, dansea
ză, fac excursii și drumeții Ia 
Săpința, Ocna Șugatag, in alte 
locuri pline de farmec ale ju
dețului.

LIDIA POPESCU

Ritmul de lucru pe ogoare s-a intensificat. Concomitent cu lucrările de recoltare, în aceste zile, meca
nizatorii efectuează arături pe terenurile eliberate ți pregătirea patului germinativ în condiții supe

rioare de calitate pentru apropiata campanie de insămînțări a cerea lelor păioase.

SPIRITUL DE ECHIPĂ
efort unit, răspundere comună

pentru soarta recoltei
fUrmore din pag. I)

mele tehnice. în schimb in echi
pa condusă de Nicolae Zaharia, 
La efectuarea lucrărilor s-au 
manifestat tendințe de individua
lism, parcelele cooperatorilpr 
prezentind, datorită neuniformi- 
tății îngrijirii, inegalități de 
producție, fapt care a avut re
percusiuni asupra recoltei globa
le. De altfel, după cum ne in
formează tovarășul Petre Ga- 
man, cooperatorii și mecaniza
torii nu s-au integrat in a- 
ceastă echipă cu toate forțele, 
existînd o mare fluctuație de 
brațe de muncă. Mecanizatori 
ca Marin Mihălcescu, Petre Pa- 
raschiv, Ion Niță, Nicolae Pavel 
și foarte mulți cooperatori au 
părăsit formația de muncă, lă- 
sînd lucrările numai pe jumă
tate efectuate. Cine este tras la 
răspundere în aceste condiții de 
nerealizarea producțiilor ? „Pen
tru că numai echipa este cea 
care poartă întreaga răspundere 
de realizarea integrală a pro
ducțiilor planificate, am hotărlț 
să reorganizăm acele formații 
care nu-și îndeplinesc sistema
tic sarcinile" — ne răspunde to
varășul Petre Gaman.

Dar, reorganizările și planifi
cările minuțioase ale lucrărilor 
„la zi" de către conducerea uni
tăților, chiar dacă sînt elemente

„de întărire" a muncii, nu au 
valoare fără întronarea unul 
spirit de disciplină, inițiativă in 
acțiune, capacitate organizato
rică a insuși acestui nucleu de 
bază în producție care este 
echipa mixtă. Experiența de 
la CA.P. Plătărești, unitate ve
cină, o demonstrează. Președin
tele unității, tovarășul Ștefan 
Radu, ne prezintă spre consul
tare două dosare cu rubrici pe 
zile, cuprinzînd repartizarea la 
muncă a membrilor cooperatori, 
a atelajelor și alte mijloace de 
transport, a mașinilor agricole. 
Un program de muncă bine pus 
la punct, dar pentru a cărui res
pectare nu trebuie socotită răs
punzătoare numai conducerea 
unității. Că uneori se intîmplă 
așa, o recunoaște însuși pre
ședintele cooperativei, care ne 
spune că deseori, în cazul unor 
..absențe", activitățile nu se des
fășoară normal. Așa se explică 
de ce, lipsind spiritul de res
ponsabilitate colectivă a forma
țiilor, cu toată planificarea, e- 
chipele conduse de Angela Man- 
ciu și Niculina Stela, au efec
tuat numai două prașile in loc 
de trei la cultura porumbului și 
floarea-soarelui. în schimb echi
pa lui Gheorghe Cosma a efec
tuat toate cele trei prașile, fără 
să mal aștepte „impulsurile" din

partea conducerii. Rezultatul t 
producțiile estimate sînt cu 10— 
20 la sută mai mari fată de 
recoltele amintitelor formații.

Problemele organizării activi- 
tății în echipa mixtă sint de
sigur complexe, dar rezolvarea 
lor depinde în primul rînd de 
climatul de muncă din cadrul 
acestora. Direct răspunzătoare 
de soarta producțiilor, echipa-v 
trebuie să acționeze ca un tot 
unitar in efectuarea lucrărilor, 
corect și la timp, așa cum o cer 
normele tehnice. Și mai ales, 
acum la recoltat, echipa trebuie 
să acționeze cu fermitate pen
tru strîngerea la timp și fără 
pierderi a producției de pe par
celele angajate in acord global. 
Este de altfel, modul în care 
își desfășoară munca echipele 
conduse de Mihai Mihai șl 
Gheorghe Cosma, din cele două 
unități, care au declanșat pri
mele această lucrare. în ziua vi
zitei noastre erau prezente în 
cimp la recoltatul florii-soare- 
lui : mecanizatorii pe combine, 
iar cooperatorii adunînd capitu- 
lele ce rămîneau pe ogor sau la 
transportul producției in bazele 
de recepție. în spate, alte trac
toare cu discuri arau terenul și 
pregăteau patul germinativ pen
tru semănatul, in curind, a ce
realelor păioase.

PRIN FOLOSIREA
MASELOR PLASTICE

(Urmare din pag. I)

Oameni, munți și păduri
(Urmare din pag. 1)

ceva din măreția senină a pei
sajului in care trăiesc. L-am cu
noscut, la Călimani, pe un mais
tru electromecanic cu un nume 
ciudat, de filozof fi de arbore 
— Aristotel Brad — care, cind 
a venit vorba despre asprimea 
climei de aici, a ridicat din u- 
meri și mi-a spus zimbind: 
„Vara trecută a fost într-o joi ; 
asta de acum nu știm in ce zi 
o să cadă...", 
bătesc de a 
este propriu 
la Călimani, lucrează necontenit 
adeseori pe
mutarea muntelui Pietricelu, sub 
care se ascunde un bogat zăcă
mânt de sulf nativ. In ziua in 
care i-am vizitat tocmai arun
caseră în aer, cu 13 tone de ma
terial explozibil, încă o porțiune 
de munte. Pe un teren acci
dentat, selenar, excavatoare, 
buldozere și autocamioane uria
șe, manevrate de oameni dirji 
și neînfricați ca Nicolae Stratu, 
Vili Andricuț, Clement Coroa- 
mă, Toader Buzilă, Vasile Țar
că, Mihai Sandu, Nicolae Făr- 
cășanu și alții, dislocau stincile

Modul acesta băr- 
înfrunta greutățile 

i tuturor celor care,
ploaie și vint la...

și transportau, pînă la marginea 
unei prăpăstii, mari cantități de 
pămînt. Totul avea alte măsuri 
decit cele cu care sint obișnuit 
și dacă vederea neverosimilului 
autocamion cu roți mai înalte de
cit mine, m-a impresionat pu
ternic și mai puternic m-au im
presionat dimensiunile sufletești 
ale acestor bărbați temerari.

La Dornișoara i-am cunoscut 
și pe cîțiva dintre oamenii din 
exploatarea forestieră — Con
stantin Toderean, Petru Can- 
drea, Gavril Nedelea. frații Si- 
mion, Ilie și Vasile Rusu, Petru 
Moroșan, frații Ilie, Aurel, Mi
hai, Ion și Andrei Buzilă, Por
fir Chiforescu, Aurel Urdă. An
drei Candrea, Ilie Pralea, Vasile 
Ursu — pentru care curajul re
prezintă, de asemenea, o însu
șire firească. Instalaseră pe un 
versant acoperit de arbori do- 
boriți de vint un ingenios funi
cular cu care transportau buș
tenii cu tot cu coroană pînă la 
baza de prelucrare. Profilați pe 
cer, copacii pluteau încet, ca 
intr-un vis, dar în timp ce toți 
ochii erau ațintiți asupra lor eu

îi priveam pe oameni și mi gtn- 
deam cit de adevărat trăiesc ei 
aici, luind totul de la început, 
ca trimiși ai civilizației. „Ce 
spune nevasta dumitale, îl în
trebasem pe Ion Buzilă, cum 
se împacă ea cu faptul că te 
duci atlt de rar pe acasă ?". „Ce 
să facă, îmi răspunsese, oricum 
nu găsește altul !“. Și toți cei
lalți. unii tineri, alții lucrind de 
atiția ani la pădure, incit uneori 
li se intîmplă să taie molizii pe 
care tot ei, într-o copilărie în
depărtată. i-au sădit, au izbucnit 
într-un rîs sănătos și mindru.

La Vatra Dornei mândria e, 
ca și apa Bistriței, limpede și 
curată. Oamenii au împrumuta
t-o, poate, de la munți sau de 
la păduri, dar mai sigur este că 
au descoperit-o in ei înșiși, în 
acest timp al construcției și 
demnității.

T.C.I.F.-BUCUREȘTI
STAȚIA UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI

Str. 7 Noiembrie nr. 201/bls, Sector 2, cap tramvaie 1—4—21 
Colentina.

RECRUTEAZĂ PERMANENT
elevi muncitori pentru Școala de calificare de scurtă durată 

- opt luni în meseria :
- excavatoriști, autoseroperițti, buldozeriști și lăcătuși me

canici. '
CONDIȚIILE DE ȘCOLARIZARE:
- vîrsta 16-35 ani
- absolvenți 4-8 clase elementare din București și județele : 

Ilfov, Ialomița, Teleorman, Prahova, Dîmbovița, Buzău, Olt etc.
ACTELE NECESARE:
- Certificat de naștere (copie legalizată)
- Certificatul de studii (original) și copie legalizată
- Fișa medicală
Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de indemnizație con

form H.C.M. 2105/1968.
Relații suplimentare la Biroul Personal-Invățămînt al între

prinderii.

derii economii de cîteva milioa
ne lei. Cu ajutorul ei se execu
tă 18 repere din material plas
tic. Alîe 8 repere sînt in curs de 
asimilare. De construirea ma
trițelor, repararea lor și exploa
tarea mașinii se ocupă cu pasiu
ne și pricepere unul din autorii 
ei — lăcătușul matrițer Stefan 
Laurențiu. „Specialiștii de la 
„Chimica" Orăștie, s-au angajat 
să ne proiecteze matrița pentru 
fabricarea „măștii-față" — un 
reper de la autoutilitara TV care 
se pretează la o astfel de înlo
cuire — peste 4—5 luni, ne spu
ne ing. Vlad Lungu. Dar noi nu 
putem aștepta atîta. De aceea 
am hotărît să o proiectăm noi. 
Proiectul va fi gata. în această 
lună. în locul tablei speciale, 
adusă din import, din care se 
fabrică acum această piesă vom 
folosi material plastic. Va costa 
de aproape 3 ori mai puțin șl 
vom economisi cel puțin 5 tone 
de tablă specială din oțel pe an". 
La secția sculărie, cei mai buni 
meseriași s-au specializat in e- 
xecutarea matrițelor pentru ob
ținerea pieselor din material 
plastic. între ei se evidențiază 
tinerii matrițeri Dumitru Iones- 
cu, Gheorghe Murata, Constan
tin Neagoe și Gheorghe Fîsărea. 
Găsirea unor soluții economice 
de Înlocuire a metalului cu ma
teriale plastice preocupă pe 
mulți dintre specialiștii între
prinderii. Una din cele mai va
loroase inovații propuse în acest 
domeniu aparține inginerilor Mi
hai Ochișor și Dan Paul Mihala- 
che. Prin executarea capotei mo
torului și a capotei ambreiajului 
la autoutilitara TV din polistl- 
ren armat cu fibre de sticlă, 
după „rețeta" și proiectele ela
borate de ei, se economisesc cir
ca 150 tone de metal anual. Alt 
grup de ingineri și proiectanți 
conduși de ing. Virgil Stroiescu, 
tehnologul șef al întreprinderii 
caută soluții de fabricare a a- 
coperișului de la autoutilitara 
TV și a carcasei de la troleibu
ze, nu din tablă ci din material 
plastic. Pe această cale se vor 
economisi circa 600 tone de me
tal anual.

Psihologia
fleacului

care 
la 

in- 
care

(Urmare din pag. I)
tiune de virstă, ci de formație. 
Nu este o chestiune de tempera
ment, ii de caracter. Uneori ne 
întilnim cu această „psihologie 
a fleacului" care este mult mai 
puțin inocentă decit pare. Sint 
persoane cărora le atragi atenția 
că un lucru este făcut prost — 
chiar dacă ai în principiu toată 
stima pentru persoană — și 
consideră aceasta un atac 
demnitatea lor. După cum, 
vers, am intilnit cazuri în
cutare întreprindere este foarte 
mindră de brigada ei artistică de 
agitație care critică vehement 
neindeplinirea planului, deși 
planul continuă să nu se înde
plinească. „Moftangiii" supra
viețuiesc. Ei seamănă cu fardul 
gros pus asupra unor riduri ca
re abia devin mai evidente. Și 
contaminează. Pentru că există 
și un al treilea caz, cazul omu
lui care are intr-adevăr ceva 
de spus, corespondentul meu în 
speță, dar se-mpiedică in fleacuri 
ca-ntr-o manta prea lungă. Cla
sicul „treci la plebiscit !“ nu și-a 
pierdut din actualitate. Tineri
lor ar trebui să le strigăm mai 
des să treacă, pentru că nu pu
tem admite, desigur, să constru
im cu operativitate o societate, 
dar să fim neatenți cu spiritele 
nu numai neoperative, dar care 
sînt lipsite de capacitatea de a 
discerne esențialul.
fleacului e o epidemie 
insinuantă, care poate 
la crearea unui stil de 
care nu avem nimic

icfnemn

Psihologia 
lentă și 
conduce 
viață cu 

comun.
Ceea ce numim cu o sintagmă 
„atitudine corespunzătoare" sau 
necorespunzătoare poate ilustra 
foarte bine un stil — un stil de 
gindire cu care iar nu avem ni
mic comun.

Intimplările povestite atlt de 
deslinat se petreceau de pildă 
într-o întreprindere sibiană unde 
studenții, colegi ai corespon
dentului, făceau practică. Au 

cazați în condiții foarte

CURSURI PRIN CORESPONDENȚĂ Șl CU 
FRECVENȚĂ 

STENOGRAFIA
(îmbinată cu înregistrarea magnetofonicâ) 

DACTILOGRAF IA 
(metoda „oarbă", științifică, cu toate degetele) 

LUCRĂRILE DE SECRETARIAT 
(completate cu probleme de legislație și corespondență oficială) 

MîNUIREA
APARATURII TELEX si a MAȘINILOR DE CALCULAT 

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE 
ENGLEZA, FRANCEZA, RUSA, GERMANA 

Precum si cursuri de : 
CROITORIE, BALET COPII, ACORDEON 

CINECLUB — CREAȚIE Șl CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ 
Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%. 

Informații verbale, prin telefon și în scris, se pot obține de la : 
UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI SECTORUL 5 

CASA DE CULTURA „N. BĂLCESCU"
Str 11 iunie nr. 41, Telefoane : 23 43 45 și 23 67 00, stația Parcul 

Libertății. 

LUNI, X SEPTEMBRIE 197S

A FOST ODATĂ UN HOLLY-. 
WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15).

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Sala Palatului (orele 17,15; 20.15), 
București (orele 8,45; 11; 13,15;
16,15; 18,30; 20,30). Favorit (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Dinamo (ora 19,30), Gră
dina București (ora 19,30), Stadio
nul Steaua (ora 19,45).

AȚI CHEMAT DOCTORUL 7 : 
Festival (orele 9,30: 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

EVADAREA ; Victoria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30), 
Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15).

SOȚIA LUI JEAN : Scala (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 
18,15;20,30), Grădina Capitol (ora 
19.30).

EMIGRANTUL i Modem (orele

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Modern (ora 19.30).

TOAMNA BOBOCILOR : Central 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Doina (orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15), la ora 9,45 program pentru 

' ' ' 14 ; 16 ;

MARE 
(orele 9;

(orelecopii, cotroceni
18,20).

SCUFUNDARE 
ADINCIME 
11,15; 13,30; 
(orele 9; 
Grădina 
Grădina Tomis (ora 20,15).

KIT IN ALASKA : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

LA
Excelsior

16; 18,15; 20,30), Tomis 
11,15; 13,30; 16; 18,15), 

Luceafărul (ora 19,30).

IN ALASKA : 
(orele 9; 11,15; 13,30;

INFRINGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

EPILOG LA GRANIȚA : Pacea 
(orele 15,30: 18; 20), Bucegl (orele 
16; 18). Grădina Bucegl (ora 19,45).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Unirea (orele 16; 18),
Grădina Unirea (ora 19,45) ,

PIAF: Viitorul (orele 15,30; 19;
20.15) .

OMUL DIN LONDRA : Drumul 
Sării (orele 15,30; 13; 20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Giulești (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

UN HOROSCOP CU BUCLUC : 
Lira (orele 15,30; 18).

ÎNTOARCEREA LUI COLT 
ALB : Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Patinoarul „23 
August" (ora 19,30), Grădina Titan 
(ora 19,30). Grădina Festival (ora 
19,30).

ALO, TAXI ! : Volga (orele 9,30; 
11,30: 14; 16; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE : Aurora: 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15) , Grădir.a Aurora (ora 19,15).

NU TE VOI IUBI : Moșilor (ore
le 15,30; 18).

RĂFUIALA : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13,30), Grădina Moșilor (ora 
19,30).

INVINCIBILUL LUKE : Cringași 
(orele 16; 18; 20).

CU MlINILE CURATE : Feren
tari (orele .15,30; 18; 29,15).

Ziua cea mai lunga : Mio
rița (orele 9; 13,15; 15,30; 19).

(orele
(orele
(orele

CONSPIRAȚIA : Popular 
15,30; 18; 20,15).

FILIP CEL BUN : Munca 
16; 18; 20).

MARELE CIRC ; Rahova 
16; 18).

AGENTUL STRANIU ; Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

LANȚURI : Arta (orele 15,30; 
17,45), Grădina Arta (ora 20).

TATĂ DE DUMINICĂ : Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,15).

HYPERION : Progresul 
18; 20).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Vitan (orele 15,30; 18).

HOINARII : Grădina Lira (ora 
20).

ULTIMUL PISTOLAR 
CROSS CREEK : Grădina 
(ora 19,45).

(orele

deri și... prejudecăți. Reportaj an
chetă. 19,30 Telejurnal. 20,00 Floa
rea din grădină. Emisiune-concurs 
pentru tinerii interpret! de muzică 
populară. 20,50 La examenul pro
ducției. 21.10 Roman-foileton. Mi
lioanele lui Privalov. Episodul II. 
21,55 Festivaluri internaționale de 
muzică ușoară. „Sopot 1975“. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL H

17.00 Telex. 17.05 In parc fanfara 
■tată. 17,25 Festivalul comediei ci
nematografice Ia TV. Un om trece 
prin zid. 19,00 Tezaur de ctntec 
românesc. 19,20 1001 de seri. 
Telejurnal. 20,00 Film serial 
tru copil i Daktari (reluare). 
Teatru serial TV : Mușatinll. 
sodul 6 „Vînătoarea". 21,25 Spiritul 
de echipă (despre activitatea co
lectivelor de inventatori și inova
tori). 21,40 Portativ ’75.

19.30 
pen- 
20,25
Epl-

DIN 
Vitan

PROGRAMUL I

1100 Teleșeoală. ÎS,30 Emisiune 
in limba maghiară. 19,00 Răspun-

Teatrul „C. Tănase” (Sala Sa
voy) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 19,30.

proaste după cum ni se scrie, 
deși șt aici se strecurase o undă 
de văicăreală nebărbătească : te 
duci la practică, nu aștepți flori 
în gară și piscine. Dar de aici 
și pină la a admonesta studen
ții că nu au salopetele călcate, 
ci dimpotrivă, murdare cu noroi, 
și anume noroiul de la lupta cu 
apele la care aceștia participa
seră o zi și o noapte neîntrerupt 
nu mai este un fleac. Nu mai 
este o „atitudine necorespunză
toare", ci ilustrarea clară a unui 
mod de gindire grosolan, opac 
și străin, cu care nu avem iarăși 
nimic comun. Să recunoaștem, 
lucrurile acestea se mai intim- 
plă. Sint destule întreprinderi 
încă în care practicanții, viito-, 
rii ingineri sau tehnicieni sîlUS. 
priviți de sus, puși să faci \ 
fleacuri, admonestați pentru 
orice fleac, de parcă am citi o 
poveste veche cu meșterul și 
calfa. Perioada de practică, în 
esență și de fapt, o perioadă 
fructuoasă de ambele părți se 
transformă intr-o perioadă de 
corvoadă de ambele părți. „Nu 
sintem domnișori la plimbare" 
— scria cu obidă studentul clu
jean, bineînțeles că nu sînt, și 
cine nu pricepe asta nu are ce 
ciuta in primul rind in între
prindere. Pentru că nu iubește 
munca aceea și oamenii care 
vor să invețe meseria aceea, să 
fie utili in branșa aceea. Oricit 
de serioși și apți de faptă sint 
tinerii, adolescenții, ei nu s-au 
desprins incă de acea perioadă 
a sensibilității — de care de fapt 
bine ar fi să nu se desprindă 
niciodată in viață — in care o 
vorbă aruncată cu grosolănie, un 
gest' nedrept și o acuză la fel, 
pot avea repercusiuni greu de 
calculat. Am auzit și asta, nu o 
dată. „Dar ce i-am spus, ce-i 
mimoza sensitiva ? Mimoza 
este o floare care se inchide la 
atac, ofilindu-se, și psihologia 
fleacului poate distruge uneori 
floarea unui suflet. Este intr-a
devăr extrem de greu să-ți a- 
propii tinerii, să-i educi, să-i 
lași să se dezvolte liber, armo
nios și demn, dar e obligatoriu 
măcar să încerci. Interesîndu-mă 
subiectul, primul subiect, cazu
rile de incapacitate de a des
prinde esențialul, am aflat nu 
o dată că tinerii aceia au fost, 
măcar o dată, jigniți grosolan și 
nedrept. Noi nu creștem slă
bănogi la spirit, dar nici oameni 
insensibili. Și este posibil ca 
repetatele admonestări fără o- 
biect să-f facă pe tînăr să nu 
mai ia in serios nici admones
tările cu pricină, lucrurile grave. 
O fată pălmuită la optsprezece 
ani că și-a îngăduit o cochetărie 
oarecare poate să ajungă să 
creadă că mama ei nu are nici
odată dreptate. Adică, ne ocu
păm prea mult de programul 
artistic și pierdem din vedere 
școlarizarea șt randamentul ce
lor care-l fac și-l ascultă. Ne 
putem trezi deci că stăm în fața 
unui auditoriu care exultă la 
vreo romanță oarecare și pleacă 
plictisit de la acordul simfonic. 
In astfel de cazuri, poate să fie 
tîrziu să ne întrebăm cine este 
vinovat.
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Comandamentului 
Revoluției al Republicii Arabe Libiene, colonel MOAMER EL-KAD- 
HAFI, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Arabe Libiene, am marea 
plăcere, ca în numele poporului român și al meu personal, să vă 
adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul 
libian prieten.

Sînt convins că relațiile de prietenie statornicite între cele două 
țări se vor intensifica și diversifica în continuare, în spiritul înțe
legerilor convenite cu dumneavoastră in timpul vizitei memorabile 
efectuate în Republica Arabă Libiană, pentru binele șl în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

PLECARE

SOSIREA LIDERULUI PARTIDULUI CONSERVATOR 
DIN MAREA BRITANIE

Duminică după-amiază. a sosit 
în Capitală liderul Partidului 
Conservator din Marea Britanie, 
Margaret Thatcher, care, la invi
tația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită în tara noastră.

La aeroportul internațional O- 
topeni, oaspetele a fost întimpi- 
nat de Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S.. 
Tamara Dobrin. vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S., 
de alți activiști ai EîU.S.

A fost prezent Michael Shea, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Marii Britanii la București.

★
în aceeași zi liderul Partidu

lui Conservator din Marea Bri
tanie, Margaret Thatcher, a vizi
tat zona centrală a Capitalei, 
precum și noul cartier Drumul 
Taberei. în timpul vizitei oas
petele britanic a fost însoțit de 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.

Delegația Consiliului Național 
al Cooperativelor Agricole de 
Producție din R. P. Ungară, 
condusă de Fehăr Lajosnâ, se
cretară pentru probleme de ti
neret și femei din cadrul con
siliului, care, la invitația U- 
niunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție a 
făcut o vizită de documentare și 
schimb de experiență în Româ
nia, a părăsit duminică țara.

CURSURI
La Vălenii de Munte s-au des

chis, duminică dimineață, cursu
rile Universității populare „Ni- 
colae Iorga“, Ia care participă 
timp de o săptămînă activiști 
culturali din mai multe județe 
ale țării.

Cu prilejul aniversării proclamării R. D. Vietnam
Duminică dimineață a avut 

loc la Cobperativa agrioolă de 
producție „Ho Și Min" din co
muna Dor Mărunt, județul Ialo
mița. o adunare festivă consa
crată celei de-a XXX-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam.

Au participat Gheorghe GIo- 
deanu, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R.. alți 
reprezentanți ai organelor loca
le dp partid șl de stat, un mare 
rv^Jăr de țărani cooperatori 
din localitate.

Au fost prezenți Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R.D. 
Vietnam, membri ai ambasadei, 
precum și Nguyen Van Chin, se
cretar al ambasadei Republicii 
Vietnamului de sud la București.

Luind cuvîntul cu acest pri
lej Constantin Toma, Erou al 
muncii socialiste, președintele 
C.A.P. din localitate, a relevat 
lupta îndelungată, plină de sa
crificii a poporului vietnamez 
pentru libertatea patriei. Astăzi, 
poporul vietnamez sărbătorește 
marea sa aniversare jubiliară in

condițiile cînd lupta sa pătrun
să de spirit de sacrificiu și înal
tă conștiință patriotică și revo
luționară a dus la înlăturarea o- 
cupației străine, de pe întreg te
ritoriul Vietnamului, a fost în
lăturat regimul reacționar, anti
popular de la Saigon, a fost des
chisă calea edificării unui Viet
nam pașnic, reunificat și pros
per.

Ne este plăcut să subliniem și 
cu acest prilej — a arătat vor
bitorul — că între Partidul Co
munist Român și Partidul celor 
ce Muncesc din Vietnam. între 
cele două țări și popoare s-au 
stabilit relații bune, tovărășești, 
de prietenie, solidaritate și co
laborare. întilnirile și convorbi
rile care au avut loc în ultimii 
ani între conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări au 
scos în evidență hotărîrea co
mună de a dezvolta și consolida 
aceste relații în spiritul solida
rității internaționaliste, in inte
resul cauzei socialismului și pă
cii în lume.

A luat apoi cuvîntul Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R.D.

Vietnam la București, care a 
mulțumit călduros pentru orga
nizarea manifestării conside- 
rind-o ca încă o expresie a spri
jinului și solidarității pe care 
poporul român le-a manifestat 
permanent față de cauza dreap
tă a poporului vietnamez.

Referindu-se la sprijinul mul
tilateral primit de poporul viet
namez din partea țărilor socia
liste, a tuturor forțelor revolu
ționare. progresiste, iubitoare de 
pace, ambasadorul a exprimat 
recunoștința sinceră a poporului 
vietnamez față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, Partidul Co
munist Român, guvernul și po
porul român pentru ajutorul 
multilateral și prețios acordat 
cauzei drepte a poporului viet
namez. Sîntem convinși, a spus 
vorbitorul în încheiere, că po
porul român, în dorința de a 
întări solidaritatea internaționa- 
listă, ne va ajuta în continuare 
în noua etapă a revoluției, eta
pa reconstrucției țării, a apără
rii marilor cuceriri, a edificării 
unui Vietnam socialist și pros
per.
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Noi perspective raporturilor 
multilaterale româno-turce

ronica relațiilor 
prietenești și de 
rodnică colaborare 
dintre România și 
Turcia a înscris în 
aceste zile un mo

ment deosebit prin vizita în
treprinsă în (ara noastră, la in
vitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a primului ministru 
al guvernului. Manea Mănescu, 
de către primul ministru turc, 
Suleyman Demirel.

Aplicind cu consecvență prin
cipiile politicii externe româ
nești, așa cum au fost direcțio- 
nate de hotărîrile partidului și 
statului nostru, România socia
listă, desfășurind o intensă și 
multilaterală activitate interna
țională, amplifică raporturile de 
conlucrare cu toate statele, in
diferent de orinduirea lor socia
lă , in cadrul acestei permanen
te preocupări, un important loc 
revenind Întăririi prieteniei și 
cooperării cu țările situate in 
imediata sa vecinătate, asigură
rii unui climat de securitate in 
Balvuni, zonă geografică din 
carr face parte. Expresie a aces
tei orientări, vizita întreprinsă 
depreședintele Nicolae 
Ceaușescu in Turcia, in 1969, a 
marcat o cotitură istorică in 
dezvoltarea raporturilor bilate
rale, demonstrind elocvent că 
deosebirile de sistem politico
social, ca și apartenența la alian
țe militare diferite, nu pot și nu 
trebuie să constituie piedici in 
calea instaurării unor raporturi 
reciproc avantajoase, în intere
sul păcii și colaborării interna
ționale. Anii care s-au scurs de 
atunci au consemnat noi măr
turii ale voinței celor două sta
te de a intensifica prietenia și 
colaborarea. Vizita in România, 
in anul 1970, a președintelui 
Turciei, a altor reprezentanți 
oficiali și oameni politici, pre
cum și sporirea de 2,5 ori a vo
lumului schimburilor comercia
le, in ultimii cinci ani, atestă 
rodnicia dialogului româno-turc. 
Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se 
Ia progresele realizate în coope
rarea între cele două state 
spunea : „Constituie un motiv 
de reală satisfacție pentru noi 
faptul că relațiile româno-turce 
cunosc o evoluție pozitivă, me
reu ascendentă, că intre țările 
noastre se dezvoltă o colaborare 
multilaterală, în interesul celor

două națiuni, al cauzei generale 
a progresului și păcii in lume". 

Convorbirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Suleyman Demirel au 
beneficiat, pe de o parte, de 
climatul favorabil al raporturi
lor bilaterale, care au cunoscut 
o continuă dezvoltare, iar pe de 
altă parte, de noile condiții po
zitive deschise de recenta re
uniune la inalt nivel a statelor 
participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare din 
Europa, In acest context, docu
mentele semnate la București, 
concretizind prevederi in spiri
tul Actului final de la Helsinki, 
dă expresie voinței celor două 
state de a traduce in viață an
gajamentele asumate, certifică 
hotărirea de a dezvolta înțele
gerea și cooperarea în confor
mitate cu cerințele majore ale 
contemporaneității. Iată de ce, 
dincolo de semnificația sa deo
sebită din punct de vedere al 
relațiilor reciproce, Declarația 
solemnă, semnată de președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Suleyman Demirel, do- 
bîndește o certă valoare interna
țională, fiind primul instrument 
diplomatic de acest fel care 
proclamă voința părților de a da 
viață documentului de la Hel
sinki, de a întreprinde în conti
nuare eforturi pentru ca prin
cipiile dreptului internațional să 
se aplice cu strictețe in practica 
relațiilor dintre state.

Mărturie a dorinței comune de 
a impulsiona relațiile pe multi
ple planuri intre cele două state, 
in spiritul documentelor semna
te la cel mai inalt nivel, cu 
prilejul vizitei au fost semnate 
Acordul de cooperare economi
că, industrială și tehnică pe ter
men lung, Protocolul cuprinzind 
măsuri pentru dezvoltarea rela
țiilor economice, alte ințelegeri 
menite a ridica raporturile ro
mâno-turce la noi cote, intr-o 
viziune amplă, de perspectivă.

în cursul convorbirilor, cu 
ocazia examinării principalelor 
aspecte ale vieții internaționale, 
părțile au subliniat necesitatea 
înfăptuirii unor măsuri reale de 
dezarmare și, in primul rind, de 
dezarmare nucleară, importanta 
rezolvării problemei decalajelor 
economice, au exprimat preocu
parea față de starea de ten
siune din Orientul Apropiat, 
au relevat cu satisfacție evoluția

pozitivă din lume, ca rezultat al 
afirmării tot mal puternice a 
popoarelor de a-șl făuri o viață 
liberă, care să corespundă inte
reselor și aspirațiilor lor legi
time.

Este știut că România acordă 
o deosebită însemnătate trans
formării Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, rezultatele 
vizitei premierului turc consti
tuind o nouă și valoroasă con
tribuție la dezvoltarea unor noi 
raporturi de bună vecinătate și 
colaborare rodnică între toate 
statele din regiune, ca o parte 
componentă a cursului spre des
tindere și colaborare din întrea
ga Europă. în concordanță cu 
politica sa externă principială. 
România s-a pronunțat pentru 
soluționarea pe calea tratativelor 
a conflictului din Cipru ; în 
condițiile păcii și securității in
divizibile, situația din această 
insulă dovedindu-se strîns le
gată de pacea și securitatea din 
Balcani și din Europa. In cursul 
convorbirilor, ambele părți s-au 
pronunțat pentru respectarea 
independenței. suveranității și 
integrității teritoriale a Repu
blicii Cipru, pentru asigurarea 
conviețuirii pașnice între cele 
două comunități.

Deși scurtă, șederea în Româ
nia a oferit oaspeților turci po
sibilitatea de a cunoaște o parte 
din preocupările și realizările 
poporului nostru, față de care ei 
au avut cuvinte de caldă apre
ciere. „Poporul turc — spunea 
în acest sens premierul Su
leyman Demirel — urmărește cu 
satisfacție eforturile depuse de 
România pentru pace in lume 
și in Balcani, precum și dezvol
tarea plină de elan a României, 
sub conducerea eminentului și 
valorosului om de stat Nicolae 
Ceaușescu".

Prin caracterul fertil al con
vorbirilor, prin rezultatele sale 
rodnice, vizita premierului Re
publicii Turcia, Suleyman De
mirel, în țara noastră a deschis 
noi și ample perspective pentru 
continua extindere și adîncire a 
raporturilor de prietenie și bună 
vecinătate între cele două țări 
și popoare, pentru o colaborare 
mai activă și mai fructuoasă, in 
interesul reciproc, al păcii in 
Balcani, in Europa și in intreaga 
lume.

(Urmare din pag. I)
agenția tulceana și-a amenajat 
o tabără proprie, la Stipoc, cu 
o capacitate de 100 locuri și 
două puncte fixe, la Roșu și 
Olguța, primul dispunînd de 
citevg căsuțe și de corturi, iar 
al doilea numai de corturi, la 
care se adaugă mai multe bărci 
și materiale cultural-sportive. 
Discutind cu tovarășul Constan
tin Mocanu, vicepreședinte al 
Agenției B.T.T. Tulcea, aflăm 
că aici există și un număr su
ficient de ghizi, mai precis 60, 
din care lucrează doar 28, dar 
și aceștia cu multe zile „în gol 
de turiști".

Atunci, de ce tinerii n-o 
solicită pe măsura așteptărilor ?

între cauzele pe care le invo
că conducerea agenției pentru a 
explica destul de slaba activi
tate turistică, notăm faptul că, 
începind din acest an, inspecto
ratele școlare județene și-au re
dus contribuțiile pentru excursii 
în Deltă, orientîndu-se îndeo
sebi asupra taberelor fixe din 
interiorul țării. Apoi, contrac
tările de locuri s-au prelungit 
în 1975 pînă în preajma des
chiderii sezonului sau, în unele 
cazuri, chiar și în sezon, cu alte 
cuvinte s-a înregistrat și de-o 
parte, dar și de cealaltă, un de
ficit de organizare.

Ce spun turiștii ? Am ales 
din mai multe opinii notate la 
Tulcea pe cea a profesorului 
Augustin Pop, conducător al 
unui grup de 35 de elevi de la 
liceul din Tîrgu Lăpuș, aflați în 
Deltă pentru a treia oară con
secutiv : „Venim pentru că pă- 
mîntul acesta dintre ape ne ofe
ră de fiecare dată noi surprize, 
noi satisfacții. în general, sin-
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Steaua, 
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Scînteii tineretului
la tenis“ ne-a

CONTINUITATEA

cum se poate ve-

ÎN TNTIMPINAREA CONGRESULUI AL X-LEA
AL U.T.C. Șl CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R. 
- ÎNTRECERILE FINALE ALE COMPETIȚIEI DE

MASĂ CU CARACTER REPUBLICAN

Costinești, 9 — 13 septembrie 1975
Cea mai mare competiție de masă pentru tenis, dotată 

cu trofeul „Cupa Scînteii tineretului", inițiată și organizată 
de ziarul nostru, în colaborare cu federația de specialitate 
și cu sprijinul C.C. al U.T.C., se apropie de ultima etapă, 
finala, ce se va desfășura, la Costinești, între 9-13 sep
tembrie a.c.

Dedicată Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., ediția din acest an a competiției - a doua 
- a reunit la startul etapei de masă, desfășurată la nive
lul școlilor, întreprinderilor, satelor, facultăților și unități
lor militare, 200 000 de tineri, fete și băieți, care au în
drăgit ți practică cu pasiune „sportul alb".

Cei mai buni amatori - campionii județelor și ai munici
piului București la cele 3 categorii de vîrstă, în număr exact 
de 240 - se vor reuni, așadar, la startul confruntărilor fi
nale. Mulți dintre concurenții ce vor sosi la Costinești, în 
zilele următoare, s-au numărat printre finaliștii primei edi
ții, desfășurată în octombrie, anul trecut. Iși încearcă șansa 
reeditării performanțelor și cei doi campioni - Marinela 
Țecu, din Rm. Vîlcea și Mihai Ciuntea din Piatra Neamț, 
care, după cîte sîntem informați se antrenează cu asidui
tate pentru atacarea titlurilor.

Anul acesta, competiția a căpătat o mai mare amploare, 
prin organizarea - la cererea tinerilor - de întreceri la 
trei categorii de vîrstă : 11-14, 15-18, 19-25 ani, atît la 
fete, cît și la băieți.

Tn stațiunea Costinești se intensifică pregătirile pentru 
primirea oaspeților. Sînt gata toate cele 12 terenuri din 
bitum situate în perimetrul bazei sportive. Știri sosite din

__ , , . terenuri din 
jitum situate' în perimetrul bazei sportive. Știri sosite din 
provincie ne demonstrează că întrecerile turneului final sînt 
așteptate cu mult interes și cu nerăbdare, finaliștii antre- 
nîndu-se de zor pentru a-și reprezenta cu cinste județele. 

In perioada desfășurării întrecerilor concurenții vor avea 
ocazia să participe la o serie de acțiuni și activități poli
tico-educative și distractive pe care inițiatorii competiției 
le organizează special pentru participanții la turneul final.

Cîteva dintre acestea :
• Turul litoralului românesc cu autobuzele
• O gală de filme sportive
• infilniri cu sportivi de mare performanță și demonstrații 

de tenis susfinute de componenți ai loturilor noastre na
ționale

• O seară culfural-distractivă 
dans - dedicată finaliștilor

I. TIMOFTE

(Urmare din pag. I) 
mișcării sportive în atragerea 
tinerilor pe terenurile de sport, 
în trezirea gustului acestora 
pentru învățarea și practicarea 
sportului, și care rămin, din pă
cate, niște anonimi. Finalele de 
la București au fost un bun pri
lej pentru a descoperi printre 
conducătorii tehnici ai echipelor 
profesori și instructori inimoși 
care trăiau cu o mare intensitate 
emoțională jocul echipelor, vic
toriile dobîndite de elevii lor. 
Printre numeroșii spectatori se 
aflau profesorul Petre Tânăsa- 
che, care in decurs de mai bine 
de 40 de ani a pregătit la Li
ceul „Gh. Lazăr“ numeroși elevi 
ce au îmbrăcat tricourile de 
campioni, ca și octogenarul Jean 
Doljanu, din Craiova, jucător al 
leatului ’916. Ei ne-au mărturi
sit cu nespusă bucurie, că aici 
pe Stadionul tineretului, au avut 
prilejul să urmărească o entu
ziastă. manifestare sportivă, o 
adevărată sărbătoare a oinei. 
care datează de sute de ani.

Dar ceea ce dă vigoare si sens 
competițiilor de masă este con
tinuitatea. De aceea, în acest 
context ni se pare important și 
demn de semnalat faptul că 
odată cu aceste finale întrecerile, 
sportive nu s-au încheiat. Pînă 
la cele două evenimente de o 
deosebită însemnătate în viața 
tineretului nostru, Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R., în toate loca
litățile țării, 
continuă să 
la celelalte 
— atletism, 
și de masă, 
tare turistică, tir, trîntă, baschet, 
fotbal, handbal sau la alte dis
cipline pentru care există con
diții și se găsesc amatori — așa 
cum se prevede în regulamentul 
competiției „Cupa Congresului 
al X-lea al U.T.C. și Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R.". în unele 
județe, la unele sporturi se pot 
organiza etape pe centre de co
mune, pe localități, ori chiar fi
nale pe județe. Esențial este ca, 
pe măsură ce ne apropiem de 
Congresul U.T.C., activitățile, 
acțiunile sportive să crească în 
amploare, să cuprindă un număr 
tot mai mare de tineri, întrece
rile să se organizeze împreună 
cu alte activități cultural-educa
tive. în felul acesta sportul de 
masă, exercițiul fizic, continuu, 
care înseamnă sănătate și opti
mism vor cuceri noi și noi iubi
tori in rîndul tineretului.

organizațiile U.T.C. 
organizeze întreceri 
discipline sportive 
înot, tenis de cîmp 

cicloturism, orlen-

FOTBAL IV. O etapă a eficacității: 30 de goluri!

Pretendenți mulți
la fotoliul de orchestră

în avancronica etapei de sîm- 
bătă. în care interlocutor 
fost internaționalul Boldni. de la 
A.S.A. Tg. Mureș, după ce 
ta, in pronosticurile sale.

prima șansă echipelordase 
gazdă, a încheiat astfel : „dar 
prevăd că va fi o etapă cu sur
prize". Și iată că prima surpriză 
s-a înregistrat tocmai în meciul 
de la Tg. Mureș. în care nu nu
mai Boioni a văzut învingătoare 
echipa gazdă. Desigur, se avea 
in vedere forma bună în care se 
află echipa mureșană. dovadă 
făcută in toate meciurile_ susți
nute pînă acum. Dar 
vrînd să iasă din conul 
bră. a prestat un joc de 
care i-a adus un punct
Autorul golului egalizator a fost 
M. Răducanu, care — introdus, 
spre sfîrșit, în teren — a driblat 
tot ce i-a ieșit în cale, vrînd 
să-și demonstreze clasa în urma 
rezervei manifestate de antre
norii săi fată de includerea lui 
in „unsprezecele" de bază. Un 
alt rezultat surpriză s-a înregis
trat la Pitești unde echipa lui 
Dobrin n-a putut trece de proas
păta promovată — F. C. Bihor. 
Surprize se pot numi și scoru
rile unor partide. Cel mai 
mare scor al campionatului 
s-a realizat la Cluj-Napoca : 
într-o singură repriză 6—0 1 ? 
Este un scor care poate exprima 
la fel de bine două lucruri : ori 
că oaspeții se află intr-o situa
ție ce reclamă intervenții rapide, 
ori că „U“ a învățat repede și 
bine lecțiile pentru succese pre
date de fostul antrenor de di
vizie B Paul Popescu. Nu se 
prevedea un meci atît de echi
librat și cu atîtea goluri la 
Constanta unde evoluau două 
echipe a căror principală me
teahnă era. pină mai ieri, lipsa 
de finalizare. Meciul a consacrat 
un nou nume — tînărul Peniu, 
trei goluri — pe lista campioni
lor eficacității. La Satu Mare e- 
chipa care a atacat în final a 
fost Dinamo. Dar gazdele și-au 
păstrat, cu prețul unor mari e- 
forturi, avantajul minim. Olim
pia rămînînd. astfel, singura e- 
chipă neînvinsă. Apropo de

eficacitate : procentul mare — 
30 goluri — a fost săltat de două 
meciuri — cele de la Constanta 
și Cluj-Napoca : 13 goluri ! Acest 
campionat se pare câ se va des
fășura sub semnul unor dispute 
mai echilibrate, lupta pentru no- 
zițiile fruntașe — șapte echipe 
au 5 puncte — ori pentru evita
rea ultimelor locuri, lăsindu-ne 
să așteptăm cu mare interes, de 
fiecare dată, etapa viitoare. Li
derul va avea o viată grea...

Constatări interesante ne-au 
prilejuit cele două derbiuri de 
la București.

Nivelul prestației rapidiștilor 
nu e cel pe care l-ar putea su
gera scorul de 3—0, Rapidul a 
jucat la fel de neconcludent ca 
și pină acum. Feroviarii clujeni 
i-au ajutat pe colegii lor de la 
București să iasă din impas ju
cînd slab. C.F.R. Cluj-Napoca a 
evoluat sub așteptări și absenta 
a patru titulari — Moga, Bacoș. 
Mihai Liviu și Adam — ne scu
tește de alte comentarii.

Al doilea derbi care a avut loc 
Ia București — locul trei cu locul 
patru din campionatul trecut — 
a fost cel studențesc, desfășurat 
pe stadionul Republicii în fata 
cîtorva sute de spectatori, dintre 
care 80 la sută erau suporteri 
craioveni. Ambele echipe n-au 
ieșit dintr-un joc de uzură și 
rutină, arătînd carențe de formă 
sportivă și organizarea jocului. 
Un plus de clarviziune, in unele 
momente, au avut craioveni! 
care, mizînd pe contraatacuri, 
au pus de multe ori în pericol 
poarta apărată slab de Suciu, 
dar și de apărarea imediată, ne
sigură și imobilă. Rezultatul de 
egalitate ii satisface, poate, pe 
bucureșteni. dar ii nemulțumește 
pe olteni pentru că la un șut- 
centrare a lui Strîmbeanu. pe
trecut în finalul meciului. Suciu 
prinde balonul și cade cu el in 
poartă. Cu toate protestele ju
cătorilor de la Universitatea 
Craiova arbitrii nu validează 
golul. Oricum, acest draw, pen
tru Sportul studențesc nu poate 
fi o performantă. ci‘ mai degra
bă un eșec.

V. CABULEA

CLASAMENT
A.S.A. Tg. Mureș 4 2 11 10—6 5
Univ. Craiova 4 211 6—2 5
F. C. Argeș 4 211 5—2 5
s. c. Bacău 4 211 5—3 5
F, C. Olimpia 4 1304—3 5
C.F.R. 4 2 11 6—6 5
F. C. Bihor 4 211 5—5 5
„U**  Cluj-Napoca 4 202 8—4 4
F. C. Constanța 4 202 7—7 4
Steaua 4 1214—4 4
Rapid 4 12 13—3 4
PoU. Iași 4 2 0 2 6—7 4
F.C.M. Reșița 4 202 6—7 4
Sportul Studențesc 3 111 2—3 3
Jiul 4 112 6—8 3
U.T.A. 4 103 6—7 2
Dinamo 3 102 5—7 2
Poli. Timișoara 4 9 13 2—121

DIAGRAMA 
ETAPEI

Foto •• O. PLECAN

Sportivi români în competiții
TEODORA UNGUREANU-ME
DALIA DE AUR Șl CUPA FE
DERAȚIEI DE GIMNASTICA A 

JAPONIEI

în concursul feminin de gim
nastică de la Tokio, tinăra gim
nastă Teodora Ungureanu s-a 
clasat pe primul loc la trei apa
rate : sărituri, paralele și sol. 
Sportivei românce i s-au decer
nat medalia de aur și Cupa Fe
derației de gimnastică a Japo
niei. O altă gimnastă româncă, 
Georgeta Gabor, s-a situat pe 
locul doi la sol cu nota 9,70. 
După cum s-a anunțat. Ia indi
vidual compus. Teodora Ungu
reanu a ocupat locul intîi la e- 
galitate cu Larisa Komarova 
(U.R.S.S.)

»
2’09”55/100 și Galina Kreft 
(U.R.S.S.) — 2'09”70/100.

în proba de caiac dublu, ciș- 
tigată de echipajul U.R.S.S. — 
l’38”39/100, echipajul României 
s-a situat pe locul trei, cu 
timpul de l’40”59/100. La canoe 
simplu, victoria a revenit lui A- 
leksandr Rogov (U.R.S.S.) —
2'04”45/100, urmat de Darvasz 
(Ungaria) — 2’04”62/100, Patzai- 
chin. (România) — 2'04”99/100. 
în cursa de caiac simplu băr
bați, pe locul întii s-a clasat ita
lianul Oreste Perri, campion 
mondial, cu timpul de 1’52” 
34/100, secundat de Vladimir Mo
rozov (U.R.S.S.) — 1’53”34/100.

mult respect

spectatori!
Dupâ .

dea și din imaginea alăturata, 
nu este vorba numai de con
dițiile „Improprii de a urmări 
meciul pe care le-au avut ți 
ieri citeva mii de spectatori", 
In „Gluleștl**,  ci șl de securi
tatea acestora. Nu Înțelegem 
de ce Federația cedează în 
fața incăpățlnărll clubului 
„Rapid1* de a organiza me
ciuri pe acest stadion care 
prezintă un mare coefi
cient de nesiguranță și dezor
dine. Asta in vreme ce două 
stadioane mari — 23 August 
șl Republicii — unde Rapidul 
joacă cu aceeași dezinvoltură 
ca și „acasă**,  — stăteau 
goale l

F. C. OLIMPIA SATU MARE- 
DINAMO 2—1 (2—1). După un 
joc viu disputat, sătmărenii ob
țin o nouă victorie, pe teren 
propriu, în fața dinamoviștllor. 
Cele două goluri ale gazdelor 
le-a înscris fostul atacant clu
jean. Viorel Mureșan (min. 35 
și min. 45), iar fundașul Sătmă- 
reanu II a „semnat" golul oas
peților. La tineret-speranțe, 0—2. 
SPORTUL STUDENTESC-UNI- 
VERSITATEA CRAIOVA 1—1 
<0—1). Oblemenco a deschis sco
rul în min. 10 și Grosu (min. 47) 
a egalat. RAPID-C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 3—0 (1—0). Au marcat: 
Manea (min. 30) și Neagu, de 
două ori (min. 76 și min. 78). a- 
sigurind prima victorie a fero
viarilor. A.S.A. TÎRGU MUREȘ- 
STEAUA I—1 (1—0). O partidă 
pasionantă, cu multe acțiuni 
spectaculoase, dar și cu unele 
durități ; fundașii Pintea, An- 
ghelini și mijlocașul Boloni — 
care au prestat, dealtfel un joe 
bun — au primit cartonașe gal
bene. Hajnal a deschis scorul în 
min. 9, iar M. Răducanu a ega
lat spre finalul meciului (min, 
80). La tineret-speranțe, 4—0. 
F.C.M. REȘIȚA-POLI. IAȘI 4—0 
(2—0). Au marcat, în ordine : 
Ion Munteanu (min. 3), Bojin 
(min. 45), fundașul Ologeanu 
(min. 79) și Florea (min. 89). La 
tineret-speranțe, 2—0. S. C. BA. 
CĂU-JIUL 3—0 (1—0). Formația 
băcăoană a realizat a doua vic
torie de la revenirea în primul 
eșalon, prin golurile înscrise 
de : Aelenei (min. 20), Pană 
(min. 63) și Chitara (min. 90). 
La tineret-speranțe, gazdele ob
țin victoria cu un scor 
categoric, 8—1. F.C. ARGEȘ-F.C. 
BIHOR 0—0. Un punct prețios 
obținut, în deplasare, de oră- 
deni. La. tineret-speranțe, 1—1. 
F. C. CONSTANȚA-U.T.A. 4—3 
(2—2). Un joc frumos, cu multe 
goluri înscrise din acțiuni ofen
sive reușite. Autori : Mărcu- 
lescu (min. 3), Peniu, de trei ori 
(min. 40. min. 48 și min. 56). res
pectiv Broșovschi (min. 13). De
dea (min. 32) și Colnic (min. 52). 
„U" CLUJ NAPOCA-POLI. TI
MIȘOARA 6—0 (0—0). După o 
repriză albă, studenții clujeni 
s-au dezlănțuit, realizind scorul 
etapei. Au marcat : Vaezi (min. 
55). Cîmpeanu II, de două ori 
(min. 66 și min. 80). Ciocan 
(min. 69). Bichescu (min. 76) și 
Batacliu (min. 89). La tineret- 
speranțe, 1—0.

CAIACISTA MARIA MIHOREA- 
NU - ÎNVINGĂTOARE LA 

MONTREAL

ATLETELE NOASTRE AU PIER
DUT LA LIMITA MECIUL CU 

R. F. GERMANIA

Meciul atletic disputat la Hei
denheim intre selecționatele fe-

Concursul preolimpic de caiac- 
canoe de la Montreal a progra
mat finalele probelor pe distan
ța de 500 m. Un frumos succes 
a obținut caiacista româncă Ma
ria Mihoreanu. învingătoare la 
caiac simplu cu timpul de 2’08” 
49/100. Pe următoarele două 
locuri s-au clasat in ordine : 
Eva Kaminska (Polonia) —

„Nu o dată tînărul se întoar
ce din Deltă și cu unele insa
tisfacții, generate de modul in 
care i s-a organizat excursia. 
Aș propune în acest sens_ cole
gilor de la 
să respecte 
diversifice 
sească mai 
zi-lumină. Nu s-ar putea ca în 
unele localități ușor populate să

agenția din Tulcea 
toate itinerariile, să 
excursiile, să folo- 
rațional timpul de

punct turistic ? Plaja de acolo 
este excelentă. S-ar putea or
ganiza excursii combinate, Del- 
tă-mare, de foarte mare atrac- 
tivitate. De pildă, să se repar
tizeze “ 
ja cu 
să se 
canal, 
corate 
cînd să plece în Deltă. S-ar

B.T.T.-ului locuri pe pla- 
totul nevalorificată, unde 
ridice și corturi, iar pe 
în apropiere, să fie 
două pontoane, gata

an
oni
ma i

DELTA DUNĂRII
tem
B.T.T. Este, totuși, 
mic numărul de trasee : ___
două, la intreaga bogăție a Del
tei, ni se par 
De asemenea, ar 
mai diversifice 
Avem și citeva 
se inițieze 
excursii cu ghizi specializați in 
științele naturii, excursii de mai 
lungă durată, nu doar de cel 
mult patru zile. Cu ceva mai 
multă preocupare în interesul 
turistului, care să aibă posibili
tatea de a alege dintr-un nu
măr mai mare de variante, 
B.T.T. ar avea și el de ciștigat".

Tovarășul Constantin Pană, 
vicepreședinte al Agenției 
București a B.T.T., a adăugat;

mulțumiți de serviciile 
mult prea 

doar
prea puține, 

fi cazul să se 
și excursiile, 
propuneri : să 

excursii de studii,

se înființeze și puncte fixe ra
cordate la pontoane, pentru a 
se putea înnopta acolo 1—2 zile? 
Adică, pontonul să aducă tu
riștii la punctul fix nr. 1, să-i 
lase acolo și să ia alții, pe care 
să-i ducă la punctul fix nr. 2, 
apoi la nr. 3, la 4 și așa mai 
departe, aceasta conducind im
plicit la satisfacerea unui nu
măr mult mai mare de tineri. 
Cele două puncte fixe existente 
acum în Deltă, fără nici o legă
tură curentă între ele, sînt cu 
totul insuficiente.

Referitor la tabăra de la Sti- 
poc — a continuat interlocuto
rul nostru — cred că 10 zile de 
imobilizare acolo duc la plicti
seală. în altă ordine de idei, de 
ce n-am folosi și Sulina ca

putea revitaliza și excursiile cu 
bărci remorcate. De ce au dis
părut din reclamă ? Și, pentru 
că a venit vorba de reclamă : 
propaganda turistică a Deltei e 
cu totul insuficientă. în toată 
agenția am doar 3 exemplare 
dintr-un pliant editat in urmă 
cu 7 ani, iar afișele de popu
larizare imi lipsesc cu desăvir- 
șire. de foarte multă vreme. 
Fără o reclamă adecvată nu se 
prea poate face turism de bună 
calitate, cu atit mai mult cu cît 
majoritatea tinerilor nu cunosc 
mare lucru despre Deltă și nici 
despre condițiile pe care le im
plică o excursie in acele locuri. 
Fiecare agenție are și fonduri 
pentru propagandă. De ce tul
cenii n-ar edita ei înșiși citeva

afișe frumoase, atractive, pe 
care să le trimită apoi in cele
lalte județe ?“

Am notat și alte opinii care 
ar putea contribui la valorifi
carea mai eficientă a Deltei 
prin turismul pentru tineret. 
Studenții de la Arhitectură se 
oferă, de pildă, să execute pro
iectele unor cabane, căsuțe, mi- 
nihoteluri, care să fie construi
te (de ce nu chiar prin muncă 
patriotică ?) în unele puncte 
fixe sau chiar Ia Sulina. Alte 
grupuri, alcătuite din studenți 
și muncitori se oferă să explo
reze Delta in amănunțime și să 
propună cele mai atractive iti- 
nerarii, cartate și completate cu 
toate datele de rigoare. Studen
ții de la Institutul de arte plas
tice și de la Arhitectură au fă
cut de mai multe ori propuneri 
pentru realizarea de afișe de 
propagandă turistică. Unul din 
interlocutori mai propunea, ca 
o soluție intermediară privind 
cazarea, colaborarea B.T.T. cu 
școlile din localitățile Deltei, 
care, în perioada verii, să poa
tă fi transformate în locuri 
popas 
mijlocii de excursioniști.

Toate acestea, însă, trebuie 
primul rind să fie ascultate, 
analizate și, in consecință, spri
jinite de Înșiși organizatorii 
excursiilor noastre.

pentru grupuri mici
de
fi
!n

internaționale 
minine ale României si R. F. 
Germania s-a încheiat cu scorul 
de 74—72 in favoarea gazdelor. 
Atletele românce au ciștigat 7 
probe (din 14). stabilind și două 
noi recorduri naționale prin Mi- 
haela Loghin — 19,15 m la a- 
runcarea greutății si Ioana 
Stancu Pecec — 60,98 m la arun
carea suliței.

Celelalte victorii ale echipei 
române au fost realizate de Ma
riana Suman — 2’02”9/10 la 800 
m plat. Argentina Menis — 65.16 
m la aruncarea discului. Natalia 
Andrei — 9’30”8/10 la 3 000 m,
Virginia Ioan — 1,84 m la sări
tura In Înălțime și Dorina Căti- 
neanu — 6,36 m la 
lungime. Din echipa 
mania s-a remarcat 
Richter, dștigătoare
de sprint : 100 m in ll”2/10 și 
200 m in 22”9/10.

ETAPA VIITOARE
(duminică 7 septembrie)

Universitatea Craiova — F.C. 
Olimpia Sa tu Mare, U.T.A. — 
Rapid, Dinamo — Jiul, F.C.M. 
Reșița — F. C. Constanța, C.F.R. 
Cluj-Napoca — A.S.A. Tîrgu • 
Mureș, Steaua — F. C. Argeș, 
Politehnica Iași — „U" Cluj-Na
poca, Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc și F. C. Bihor 
— s. c. - " ■- 
fășoară 
Sportul studențesc.

Bacău. Miercuri se des- 
restanța Dinamo —

săritura în 
R. F. Ger-

Annegret 
în probele

HANDBAL. La București, un reușit turneu international pentru juniori

„CUPA ORAȘELOR44
Pe terenurile din parcul spor

tiv Progresul din Capitală, nu
meroși spectatori au urmărit, 
timp de patru zile, un atractiv 
program handbalistic, susținut 
de tinere speranțe olimpice din 
șase țări. Respectiv, s-a desfă
șurat prima ediție a turneului 
internațional de juniori-tineret. 
„Cupa orașelor", organizat de 
Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport. în colabo
rare cu Comitetul municipal 
București al U.T.C. La startul a- 
cestei competiții s-au aliniat se
lecționate feminine și masculine 
ale orașelor Praga, Sofia, Buda
pesta, Moscova. Varșovia și 
București, cu două formații, o- 
ferind o suită de jocuri atrac
tive și de un bun nivel tehnic.

Turneul feminin a fost domi
nat de cele două formații ale 
municipiului București, care au 
ciștigat jocurile din serii. Așa
dar. finala, programată ieri di
mineața, s-a jucat în... familie. 
Victoria a revenit, dună un joc 
echilibrat, primei selecționate a 
Capitalei, cu 15—14 (9—6).

La băieți, cele mai bune com
petitoare. s-au dovedit formați
ile orașelor Sofia și București I, 
învingătoare în cele două serii 
ale turneului, și care s-au întil- 
nit in partida finală, prilejuind 
o dispută dîrză și spectaculoasă. 
Prezentînd un lot mai experi
mentat. cu multi jucători din 
prima garnitură a campioanei 
Bulgariei, T.S.K.A. Sofia, oaspe
ții au ciștigat, cu 15—13 (8—7) 
in fata tinerilor handbalist: din 
Capitală.

deosebit interes un 
demonstrativ al fostelor 

handbalului nostru.

în completarea programului de 
ieri dimineața, pe „centralul" de 
la Progresul, spectatorii au ur
mărit cu 
meci
glorii ale 
dintre care amintim pe campio
nii mondiali : Gruia. Oțelea. 
Nodea, Redl, Goran, Hnat, Sa- 
mungi. Coman etc. Ei au fost 
autorii unei demonstrații mult 
gustate de public care a fost 
răsplătită cu vii aplauze.

M. LERESCU

I• Echipa franceză Stade Me- 
dard și-a încheiat turneul în ța
ra noastră jucînd ieri dimineață' 
in Capitală cu formația Grivița 
Roșie. Rugbiștii români au ter
minat învingători cu scorul de 
13—3 (3—3).

• în pădurea BAieasa s-a des
fășurat ieri capionatul național 
de marș în proba de 50 km. Vic
toria a revenit atletului Leonida 
Caraiosifoglu (C.A.U.), crono
metrat cu timpul de 4h 21'42’’. 
Pe echipe, titlul de campioană a 
fost cucerit de formația PTTR.

• La Poligonul Tunari s-au 
încheiat duminică întrecerile 
campionatului republican de ta
lere. în proba de skeet (talere 
lansate din turn), titlul de cam
pion național a fost ciștigat de 
Gheorghe Sencovici (Dinamo), 
cu 197 talere doborîte.

• La Leningrad a început 
un turneu internațional de 
rugby, la care participă și se
lecționata de tineret a României. 
In primul meci susținut, rugbiș- J 
tii români au întrecut cu scorul 
de 20—9 (16—3) reprezentativa 
Poloniei.

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I

Petrolul Ploiești — C. S. Bo
toșani 4—1 : Celuloza Călărași — 
Cimentul Medgidia 1—1 : Gloria 
Buzău — C.S.U. Galați 0—1 ; 
F.C.M. Borzești — Metalul Plo- 
peni 4—1 ; C.F.R. Pașcani — S.C. 
Tulcea 3—0 ; C.S.M. Suceava — 
Ceahlăul P. Neamț 3—1 ; F.C.M. 
Galați — Viitorul Vaslui _4—0 ; 
Victoria Tecuci — F. C. 
1—0 ; Unirea Focșani — 
va Ploiești 1—2.

Chimia Rm. Vilcea — Autobuzul 
București 2—2 ; S. N. Oltenița — 
F.C.M. Giurgiu 2—1 : Voința 
București — Chimia Tr. Măgu
rele 1—1 ; Automatica Alexan
dria — C. S. Tirgoviște 0—1 ; 
Metrom Brașov — Minerul Mo- 
tru 2—1.

SERIA A III-A

SERIA A II-A

Brăila 
Praho-

Nit-a-Steagul roșu Brașov — 
monia Făgăraș 2—2 ; Electropu- 
tere Craiova — Metalul Bucu
rești 2—1 ; Progresul București 
— Dinamo Slatina 2—1 ; Metalul 
Mija — Tractorul Brașov 1—1 ;

C.F.R. Timișoara — Dacia O- 
răștie 1—0 ; Șoimii Sibiu — 
sticla Turda 2—1 ; Victoria Că- 
lan — C.I.L. Sighet 2—0 ; Ind. 
sirmei C. Turzii — U. M. Timi
șoara 3—0 : Victoria Cărei — U- 
nirea Tomnatic 0—0 ; Gaz mo
tan Mediaș — F. C. Baia Mare 
0—1 : Corvinul Hunedoara — 
Mureșul Deva — 3—1 ; Minerul 
Moldova Nouă — Gloria Bistrița 
2—1 ; Metalurgistul Cugir — 
Rapid Arad 3—0.



BUN VENIT PREȘEDINTELUI GUVERNULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE, 

LUBOMIR STROUGAL
Astăzi sosește Ia București 

Lubomir Strougal, președintele 
Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, care, la invitația 
primului ministru al Guvernului 
.Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, va face o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

Lubomir Strougal s-a născut 
la 19 octombrie 1924, în locali
tatea Veseli Nad Luznici, într-o 
familie muncitorească. Tatăl 
său, membru al P.C. din Ceho
slovacia din anul 1921, a fost 
condamnat în perioada ocupației 
naziste pentru participarea sa la 
rezÎ6tența antifascistă și a murit 
în închisoare. Mediul comunist 
în care a crescut Lubomir 
Strougal și-a pus amprenta pe 
întreaga sa viață.

După absolvirea gimnaziului, 
Lubomir Strougal a lucrat ca 
muncitor pînă la sfirșitul celui 
de-al doilea război mondial, iar 
imediat după eliberarea Ceho
slovaciei a intrat în rîndurile 
Pârtidului Comunist din Ceho
slovacia. A absolvit Facultatea 
de drept a Universității Caroline 
din Praga.

începînd din anul 1948, Lubo
mir Strougal deține diferite 
funcții pe linie de partid în ca
drul Comitetului regional Ceske 
Budejovice al P. C. din Ceho
slovacia, fiind în anii 1957—1959 
prim-secretar al acestui comitet 
regional de partid.

La Congresul al XI-lea al P.C. 
din Cehoslovacia, din 1958, Lu
bomir Strougal este ales mem
bru al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, iar începînd din anul 
1959 ocupă importante funcții 
guvernamentale, fiind în anii 
1959—1961 ministru al agricultu
rii, silviculturii și economiei 
apelor, iar în perioada 1961— 
1985, ministru de interne. In 1968 
este vicepreședinte al guvernu
lui cehoslovac.

începînd din anul 1965, Lubo

mir Strougal îndeplinește im
portante funcții în organele 
centrale de partid, între care 
cele de secretar al C.C. al P.C.C. 
și membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.C., membru al Co
mitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., președinte al 
Biroului C.C. al P.C.C. pentru 
conducerea muncii de partid în 
regiunile cehe. în prezent el 
este membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C.

în anul 1970 lui Lubomir 
Strougal i-a fost încredințată 
funcția de președinte al Guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Din anul 1960, Lubomir 
Strougal este deputat în Adu
narea Federală a R.S.C.

Pentru îndelungata și merito
ria sa activitate în importante
le funcții de partid și de stat pe 
care le-a deținut, lui Lubomir 
Strougal i-au fost conferite înal
te distincții cehoslovace și 
străine.

După cum este bine cunoscut, 
partidul și statul nostru situea
ză consecvent în centrul întregii 
lor activități internaționale dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și de colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socia
list, considerind aceasta un fac
tor de mare importanță pentru 
dezvoltarea fiecărei țări, pentru 
cauza generală a socialismului, 
a progresului și păcii interna
ționale.

în acest context, se dezvoltă 
continuu relațiile în domeniul 
politic, al colaborării și cooperă
rii economice și în celelalte do
menii de activitate între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă.

Vizita președintelui guvernu
lui cehoslovac, Lubomir Strou
gal, se înscrie în cadrul intensi
ficării în continuare a relațiilor 
dintre P.C.R. și P.C.C., între 
cele două țări socialiste frățești, 
la care un rol esențial l-au 
avut întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Poporul român, care urmă
rește cu satisfacție dezvoltarea 
fructuoasă a raporturilor prie
tenești dintre cele două țări so
cialiste frățești — Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă — urează 
un călduros bun venit tovarășu
lui Lubomir Strougal, fiind con
vins că actuala sa vizită va con
tribui la amplificarea relațiilor 
bilaterale prin Inițierea unor noi 
acțiuni de cooperare de interes 
reciproc.

de peste hotare

Documente adoptate R.D.VIETNAM : Vedere exterioară o Fabricii de îngrășăminte 
azotoase din provincia Ha Bac

In continuarea vizitei oficiale 
pe care o întreprinde in Siria, 
tovarășul Paul Niculeseu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului și 
ministru al educației și învăță- 
mîntului, a avut, duminică di
mineața, o întilnire cu tovarășul 
Rifat El Assad, șeful Biroului 
pentru învățămintul superior al 
Comandamentului regional al 
Partidului B^as Arab Socialist.

Cu acest prilej, au fost abor
date, într-o atmosferă cordială, 
prietenească, aspecte ale dezvol-

tării colaborării și cooperării 
dintre România și Siria.

La convorbire a participat 
Emilian Manciur, ambasadorul 
României in Siria.

în cursul aceleiași zile, tova
rășul Paul Niculescu și membrii 
delegației române s-au întîlnit 
cu dr. Abdelrazzak Kaddoura, 
rectorul Universității Damasc și 
cu alte cadre didactice, cu care 
au făcut un schimb de informări 
asupra modului de organizare și 
funcționare a lnvățămîntului 
universitar din cele două țări. 
A fost vizitată Facultatea de 
electronică.

de Conferința de la Lima
Participanții acordă o atenție deosebită făuririi 

unei noi ordini economice internaționale

«lin țările socialiste

Praga de azi,
Praga de miine
A

m vizitat Pragade 
mai multe ori și cu 
fiecare prilej, tra- 
versînd orașul fie 
pe jos, cu mașina 
sau cu tramvaiul, 

am avut sentimentul că între
prind o incursiune în istoria ei 
milenară care a lăsat moștenire 
prezentului frumuseți multifor
me peste care veghează nenu
măratele turle, turnuri, cupole 
și domuri. în perspectiva anu
lui 2 000 Praga. care numără în 
prezent cu puțin peste 1 100 000 
locuitori, va ocupa un teritoriu 
de 10 ori mai mare decît cel 
actual, prin construirea de ora- 
șe-satelit pentru 100 000—200 000 
locuitori. Proiectata dezvoltare 
a primului oraș al Cehoslova
ciei mă duce cu gîndul fără să 
vreau Ia pagini de istorie care 
confirmă ascendența sa constan
tă în lumea culturală și econo
mică europeană. întîmplarea 
face ca primul document scris 
care atestă existența orașului 
să fie scrisoarea unui negustor 
arab, Ibrahim Ibn Jakub, pe la 
965. pe care, desigur, numai o 
piață comercială vestită trebuie 
să-l fi adus aici să-și vîndă 
mărfurile. Pe povîrnișurile celor 
șapte coline ce coboară spre 
Vltava, înconjurînd orașul, se 
întindeau la acea vreme, și poate 
șl mult timp în secolele urmă
toare, plantații cu viță de vie 
cărora evoluția citadină le-a 
restrîns tot mai mult aria. Prin 
secolele 14—16 Praga număra 
mai mulți locuitori declt Londra 
sau Parisul și rivaliza pe harta 
europeană doar cu Roma. Pri
mul pod peste Vltava, împodo
bit apoi cu 30 de statui, a fost 
construit înainte ca Cristofor 
Columb să pornească la cuce
rirea noului continent.

Continuitatea dintre vechi șl 
nou este o realitate sprijinită 
pe o veritabilă documentație ar
hitectonică. Praga a cunoscut 
toate stilurile arhitecturale și 
toate epocile și-au pus ampren
te convingătoare, trăind astăzi 
prin inestimabile mărturii, scu
tind în același timp orașul de 
salturi sau sincope stilistice. 
Goticul, renașterea, barocul, neo- 
renașterea își au aici peceți pe 
care nici o istoric sau antologie 
a arhitecturii europene nu pot 
să le ignore.

Edilii moderni ai orașului se 
Îngrijesc an de an să mențină, 
să pună în relief cu orice preț 
comorile unul trecut cultural 
generos, să păstreze strălucirea

zidurilor împodobite de miinile 
talentate ale meșterilor din în
treaga Europă care în secolele 
trecute au venit aici să le im
prime renumele lor. Edificii im
punătoare, ca cele gotice, stră
lucitoare ca cele baroce, stră
duțe și piațete miniaturale sint 
inseparabil legate de istoria ora
șului și, prin el, de cea a în
tregii țări. Praga a fost neîn
trerupt, de-a lungul secolelor.

țional, mal departe de raza de 
bătaie a orașului istoric.

în anii care bat la ușă, al 
celui de-al șaselea cincinal, pla
nuri detaliate așteaptă să-și gă
sească concretizarea. Obiectivul 
principal îl reprezintă combate
rea supraaglomerării industriale 
și automobilistice (sute de mii 
de automobile circulă pe cele 
2 900 de străzi ale orașului, unele 
de 2,5 metri lățime). Unele uni
tăți industriale, vor fi scoase în 
afara perimetrului orașului, au
tomobilele vor fi exilate din 
centrul vechi, gazul metan va 
deveni principalul combustibil 
de încălzire a locuințelor, înlo
cuind cărbunele și subprodusele 
lui poluante. Stăre Mesto — 
partea veche a orașului — se 
va bucura de tot mai multă a- 
tenție în anii viitori, prin apli-

Conferința miniștrilor de externe din țările nealiniate, înche
iată la 30 august la Lima, a adoptat două documente de bază 
pentru acțiunea comună a acestui mare grup de state cu un rol 
erescind in comunitatea internațională — „Programul de la Lima 
de solidaritate și ajutor reciproc" și „Strategia pentru întărirea 
unității și solidarității țărilor nealiniate in realizarea unei noi 
ordini economice internaționale".

Programul reprezintă o sin
teză politică a mișcării nealinia- 
ților cu privire la pozițiile prin
cipiale și practica acțiunii lor 
pe plan internațional. El subli
niază rolul activ al țărilor neali
niate in evoluția situației mon
diale, în soluționarea probleme
lor majore ce confruntă lumea, 
prezentînd, totodată, principiile 
care călăuzesc poziția lor in
ternațională.

Documentul acordă o atenție 
deosebită făuririi unei noi or
dini economice internaționale și 
procesului de destindere in lu
me, relevînd în acest sens con
tribuția de mare importanță a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa.

Ca elemente pozitive ale vie
ții internaționale, documentul 
evidențiază „triumful luptelor de 
eliberare națională din Afri
ca și victoriile forțelor re
voluționare din Cambodgia, 
Vietnam și Laos, Întărirea 
pozițiilor naționale și schimbă
rile de structură din America 
Latină și caracterul pozitiv al 
schimbărilor care s-au produs în 
unele țări europene. Se expri
mă, totodată, solidaritatea neali- 
niaților cu toate popoarele care 
luptă împotriva dominației și 
asupririi, condamnîndu-se apart
heidul și rasismul. Pe baza 
analizei asupra situațiilor de în
cordare din diferite zone ale lu
mii, Programul conturează 
„strategia pentru întărirea păcii 
și securității internaționale și 
întărirea solidarității și ajutoru
lui reciproc al țărilor nealiniate". 
In spiritul și prin reafirmarea 
fermă a principiilor nealinierii, 
documentul exprimă poziția a- 
cestor țări pentru o acțiune ex
ternă independentă, hotărit an- 
tiimperialistă, anticolonialistă și 
activă in favoarea păcii, secu
rității mondiale și a unei auten
tice democratizări a relațiilor 
internaționale. Pe această bază

se proclamă „dreptul la autode
terminare și independență ; res
pectarea suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor sta
telor ; dreptul tuturor statelor 
la egalitate și la o participare 
activă la rezolvarea problemelor 
internaționale ; dreptul tuturor 
națiunilor suverane de a dispune 
liber de resursele lor naturale, 
inclusiv la naționalizare și de a 
hotărî în deplină libertate calea 
propriei lor dezvoltări politice, 
economice șl culturale".

Programul subliniază că se 
impune o acțiune conjugată, 
concretă și continuă, în scopul 
participării țărilor nealiniate la 
soluționarea situațiilor din foca
rele de tensiune existente în 
lume, îndeosebi în Africa aus
trală, Orientul Apropiat și Ci
pru. In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, se subliniază 
cu fermitate necesitatea aplicării 
Imediate a rezoluțiilor O.N.U.

In cel de-al doilea document, 
conferința, după ce constată 
mutațiile pozitive intervenita în 
direcția statornicirii unei noi or
dini economice internaționale, 
menționează obstacolele siste
matice puse de imperialism în 
calea dezvoltării suverane a na
țiunilor, a stabilirii unor relații 
echitabile Intre statele puternic 
dezvoltate și statele în curs de 
dezvoltare. Documentul apre
ciază că în lupta pentru inde
pendența economică — cea de-a 
doua eliberare — este necesară 
o cooperare activă și eficientă 
între țările „lumii a treia", în
tre statele nealiniate.

Conferința a adoptat 
și hotărîri — cuprinse 
ment — prin care se 
zează instrumente de

rezoluții 
In docu- 
concreti- 

acțiune 
strategică ale luptei pentru o 
nouă ordine economică interna
țională.

comerțului 
dru- 
care

un mare centru al 
european, o răscruce de 
muri, un oraș înfloritor 
și-a perpetuat o existență vivace 
și proeminentă.

In cincinalul care se Încheie 
în acest an, nu mai puțin de 
40 miliarde coroane au fost 
alocate, pe de o parte, pentru 
renovarea, restaurarea și conser
varea monumentelor istorice, iar 
pe de altă parte, pentru moder
nizarea, întreținerea și con
strucția noilor obiective edilita
re. Tradiția milenară a orașu
lui se completează cu moderne 
realizări edilitare și economice. 
Se călătorește modern și con
fortabil astăzi la Praga datorită 
liniilor noului metrou, se mun
cește în uzine-laboratoare care 
contribuie cu peste 15 procente 
la volumul producției industriale 
a întregii țări, în sfirșit, șc 
locuiește în condiții moderne în 
cele 27 de cartiere muncitorești, 
durate în jurul nucleelor vieții 
productive plasate, și ele, de 
cele mai multe ori, în mod ra-

carea unui anume plan de 
descongestionare numit șl „Pro
iectul celor trei R“ — reorgani
zare, reglementare și regulari
zare. Cele 10 000 hectare de 
parcuri șl grădini din Praga vor 
căpăta dimensiuni noi, amplifi- 
cîndu-și rolul binefăcător de 
purificatoare ale aerului. Ritmul 
construcției de locuințe va spori, 
viitorul cincinal prevăzlnd ri
dicarea a 60 000 apartamente, in 
comparație cu cele 40 000 date 
la cheie în actualul cincinal. 
Celor două supermagazine, trei 
hoteluri și numeroaselor altor 
clădiri publice, cu a căror con
strucție se va încheia în acest 
an un plan fructuos în realizări, 
li se vor adăuga altele care, în 
mintea și inima locuitorilor ca
pitalei cehoslovace, vor trebui să 
suscite, prin eleganța și nouta
tea lor, admirația și încîntarca 
numeroșilor vizitatori al eter
nului „Oraș de aur, al celor 
1000 de turnuri".

DOINA TOPOR

DEZVOLTAREA CONTINUA

„Scînteia tineretului"
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A INVAȚAMINTULUI IN R. 0. VIETNAM
Anul școlar care s-a încheiat in această vară tn R. D. Vietnam 

in atmosfera entuziastă generată de marea victorie pe plan na
țional — eliberarea totală a Vieinamului de sud — a cunoscut, 
in urma unor eforturi susținute, succese multiple.

Corpul didactic s-a întărit cu 
cadre noi, bine pregătite, iar nu
mărul elevilor a crescut. După 
război, în numeroase provincii 
și orașe au fost construite șooli 
noi și au fost reparate oale vechi 
în vederea satisfacerii cerințelor 
de spațiu pentru elevi. Orașele 
Hanoi, Haifong șl alte localități 
s-au preocupat in mod deosebit 
de dezvoltarea rețelei de școli.

Intr-un raport al Ministerului 
Educației al R. D. Vietnam, se 
arată că, în cursul anului școlar 
1974—1975, obiectivele stabilite 
pentru invățămînt au fost înde
plinite la toate eșaloanele. Ge
neralizarea lnvățămîntului pre
școlar și a primului ciclu, dez
voltarea ciclurilor al doilea și al 
treilea, precum și impulsionarea 
lnvățămîntului complementar au 
fost urmărite mai îndeaproape 
și îndrumate ou mai multă com
petență ca în anii preoedenți. In 
numeroase provincii au fost e- 
fectuate, de asemenea, cercetări 
destinate elaborării de planuri 
adecvate pentru extinderea în- 
vățămîntului preșcolar și a pri
mului ciclu. Recenzarea efecti
vului total al elevilor cuprinși 
in al doilea ciclu in regiunile de 
deal șl montane a relevat o 
creștere de 40 la sută în raport 
cu nivelul din anul 1974.

Numărul persoanelor care au 
frecventat clasele complemen
tare a crescut. In serviciile pu
blice și în instituțiile economice 
dezvoltarea lnvățămîntului atit 
în ceea ce privește cadrele, cît 
și în ce privește elevii și-a con
tinuat cursul. La sfirșitul anului 
școlar, peste 400 000 de persoane 
adulte urmau clasele comple
mentare.

La sate, în aproape 700 co
mune au fost create clase cu 
orar redus, frecventate de peste 
10 000 cadre locale, 21 de pro
vincii și 140 de districte au or
ganizat școli complementare 
frecventate după orele de pro
gram de 40 000 cadre, iar 25 de 
provincii și 150 de districte au

deschis școli generale pentru 
muncitori.

în preajma celei de-a 30-a a- 
niversări a republicii, reprezen
tanții serviciilor din sfera învă- 
țămintului din întreaga țară 
și-au intensificat eforturile în 
vederea îndeplinirii sarcinilor ce 
le revin în realizarea unui pro
gres net în procesul educativ în 
anul scalar 1975—1976.

Libia

Vizita 
delegației 
U.A.S.C.R. 
în S.U.A.

Contmuîndu-ți vizita în 
S.U.A., delegația Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comu
niști din România, condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., a fost oaspetele 
Universității statului Cali
fornia, filiala Los Angeles, 
realizîndu-se cu acest prilej 
un interesant schimb de pă
reri privind activitatea aces
tei instituții de invățămînt 
superior.

Delegația s-a întîlnit, de 
asemenea, cu un grup de 
personalități ale vieții cul
turale din Los Angeles.

• GUVERNELE Republicii 
Mozambic și Republicii Cub» au 
hotărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, 
potrivit unul acord semnat de 
miniștrii de externe al celor două 
țări, se arată intr-un oomunicat 
dat publicității Ia Lourențo 
Maxtjues.

Republice Populară Moza^Jo.c, 
care și-a cucerit independența 
la 25 iunie a.c., Întreține in pre
sent relații diplomatice cu 24 de 
state.

H1

• 1 eeptembrie 1969 consti
tuie un moment de impor
tanță istorică în viața po
poralul libian — victoria Re
voluției, înlăturarea monar
hiei și proolamarea Republi
cii Arabe Libiene.

• Preluînd puterea. Consi
liul Comandamentului Revo
luției al Republicii Arabe Li
biene a adoptat un plan de 
dezvoltare a țării, cuprinzînd 
măsuri înnoitoare in domeni
ile politie, economic și social. 
Obiectivele principale ale a- 
cestul plan — evacuarea ba
zelor militare străine de pe 
teritoriul Libiei, recuperarea 
principalei bogății a țării, 
petrolul, prin trecerea în mîi- 
nile statului a peste jumă
tate din acțiunile companiilor 
petroliere străine și prin sis
tarea oricăror concesiuni față 
de monopolurile internațio
nale — vizau atit redeștep
tarea națională a poporalul 
libian, cit și crearea unor 
largi posibilități pentru li
chidarea cît mal rapidă a 
grelei situații economice 
moștenite de la vechiul re
gim. Ca urmare a condițiilor 
create, in urmă cu doi ani a 
Început să demareze planul 
trienal, 1973—1975, sistem 
planifica* * de dezvoltare care

cositor, aur, petrol, fosfați, 
bauxită etc. Malayezia este 
denumită și „tara cauciucului 
și cositorului". Intr-adevăr, 
cauciucul reprezintă sursa 
numărul 1 a economiei țării. 
67 la sută din suprafața cul
tivată a tării este acoperită 
cu arbori de cauciuc ; acest 
produs asigură circa 40 Ia 
sută din producția mondială.

Pe de altă parte, Malayezia 
produce o treime din produc
ția mondială de cositor. 
Actualele planuri de dezvol
tare economică ale tării pre
conizează dezvoltarea unei 
industrii intensive de prelu
crare a cositorului.

• Animate de dorința de a 
dezvolta legături de priete
nie și cooperare în confor
mitate cu principiile coexis
tenței pașnice, respectului re
ciproc, al independentei și 
suveranității, România și 
Malayezia au stabilit, în a- 
nul 1969, relații diplomatice.

R. AVRAM

se îndeplinește ou succes. Ma
rile eforturi pe oare poporul 
libian le face pentru dezvol
tarea pe baze moderne a În
tregii țări sint materializate 
in apariția, pe lingă centrele 
de extracție a petrolului, a u- 
nor mari întreprinderi : rafi
năria de la Zavia, oombinatui 
textil Zanzur, uzinele petro
chimice in construcție de la 
Marsa-El-Brega, fabrica de 
ciment de Ia Souk El Khe- 
mis și altele, care formează 
nucleul tinerei industrii li
biene.

• Poporul român, prieten 
sincer al poporului libian, ur
mărește ou viu Interes șl nu
trește sentimente de satis- 
faoție față de realizările ob
ținute in dezvoltarea coono- 
mieă șl socială a Libiei. Re
lațiile dintre România și Li
bia cunosc o dezvoltare as
cendentă, un moment de re
ferință istorică in impulsio
narea legăturilor româno-li- 
biene constituindu-1 vizita 
întreprinsă in Libia, anul tre
cut, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirile la 
oel mai înalt nivel, acordu
rile șl înțelegerile romăno- 
libiene Încheiate cu acest pri
lej au contribuit și contribuie 
Ia dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor priete
nești, de rodnică colaborare 
dintre cele două țări și po
poare, la întărirea păcii șl 
solidarității internaționale.

GH. 8.

Moscova Trinidad-

Duminică s-a Închis la Mos
cova expoziția națională „Româ
nia — azi". Timp de zece zile 
mai mult de 400 000 de vizitatori 
au parcurs sălile expoziției, ma
nifestând un interes viu față de 
realizările dobîndite de poporul 
nostru în anii de după eliberarea 
țării, în toate domeniile de acti
vitate, față de perspectivele dez
voltării României de miine, des
chise de cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Un număr însemnat de de
legații ale unor ministere econo
mice, întreprinderi industriale și 
de comerț sovietice au venit in 
pavilionul expoziției, purtînd 
discuții cu specialiști și repre
zentanți ai întreprinderilor noas
tre de comerț exterior asupra 
posibilităților concrete șl forme
lor ce pot fi folosite pentru lăr
girea schimburilor comerciale, a 
colaborării și cooperării econo
mice bilaterale in domenii de
venite tradiționale, ca și in sec
toare ale căror realizări recente, 
evidențiate la actuala manifes
tare, prezintă interes reciproc.

• AMINARK LA CAPB CANAVERAL. Lansare* «lei de-a 
doua sonde spațiale americane „Viking*, In direcția planetei 
Mane, oare urma să albă loc luni, de la Cape Canaveral, a fost 
din nou aminată. In urma descoperirii unor defecțiuni la siste
mele de telecomunicații ale sondei. Pentru remedierea defecțiu
nii menționate, care ar fi avut ca efect perturbarea transmiterii 
pe PAmint a datelor științifice culese de sondă, aceasta va trebui 
să fie pentru a doua oară demontată din vtrful rachetei „Tltan- 
Centaur" cu care urma să fie lansată • SCLAVn DROGULUI.
Aproximativ două milioane de persoane din întreaga lume con
sumă in mod constant heroină, fiind adevărațl sclavi ai drogu
lui, alte 500 000 consumă opiu, iar 40—50 de milioane de locuitori 
din diverse țări consumă canabls sau alte halucinogene. Acestea 
sint concluziile unul studiu realizat de un grup de experțl, ce va 
fi supus examinării partlcipanțllor la Conferința internațională 
asupra criminalității și consumului de stupefiante, care își în
cepe lucrările luni la Geneva • MAȘINĂ PENTRU COLECTA
REA PIETRELOR DIN SOL. Pe un teren din zona Leningradului 
a început, recent, experimentarea prototipului unei originale 
mașini pentru colectarea pietrelor din sol, realizată de spe
cialiști din U.R.S.S. și R. D. Germană. Pusă în funcțiune, 
această mașină triază solul pe un front de un metru șl ju
mătate plnă la o adlnoime de 40 de centimetri, trealnd oa 
printr-o sită pămintul șl reallzlnd extragerea din sol a pietre
lor cu dimensiunea maximă alungind la 35 de centimetri. Pro
ducția in serie a noului agregat urmează să Înceapă in cursul 
viitorului cincinal • NATALITATEA IN R.F.G. în cursul ultimi
lor zece ani, numărul nașterilor a scăzut cu 40 la sută In R. F. 
Germania — a anunțat, la Fulda, în landul Hessa, vicepreședin
tele Oficiului federal de statistici, dr. Karl Schwarz. In conclu
zie, dr. Karl Schwarz a afirmat că o continuare a acestei tendin
țe, fără precedent ar face oa, la sfirșitul secolului, populația 
vest-germană să scadă de la 62 la 57 milioane de locuitori. 
• AVIOANE IMOBILIZATE LA SOL. Pentru a doua oară In 
ultimele trei luni, armata americană a aerului a hotărft imobili
zarea la sol a flotei de avioane ,,A 7-D". Hotărirea a fost adop
tată în urma unul nou accident survenit la baza Eglln (Florida) 
și care a provocat moartea pilotului. După cum a arătat un pur
tător de cuvînt al Ministerului Apărării, este al zecelea accident 
înregistrat la acest tip de avion datorită unor defecțiuni ale mo
torului. Costul unul aparat „A 7-D“ este de 3,5 milioane dolari.
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• S-au împlinit, Ia 31 au
gust, 13 ani de cind Trinidad- 
Tobago a devenit stat inde
pendent in cadrul Common- 
wealthulul. Insula Trinidad 
este cunoscută sub acest nu
me încă din 1498, anul desco
peririi ei de către Cristofor 
Columb, care, entuziasmat de 
frumusețea exotică a peisaju
lui, a exclamat : „Santisima 
Trinidad 1“ Situată în pre
lungirea Peninsulei Yucatan, 
despărțită de Venezuela prin 
strimtoarea „Bocas del Dra
gon" (Gura Balaurului) in 
lățime de numai 7 mile ma
rine, insula a cunoscut de-a 
lungul seoolelor- dominația 
unor mari puteri coloniale. 
Membră a Federației Indiilor 
de Vest din 1958, Trinidad- 
Tobago și-a proclamat inde
pendența după destrămarea 
acestei organizații. Noua con
stituție a intrat in vigoare la 
31 august 1962. Cele două 
insule, Trinidad și Tobago, 
au împreună o suprafață de 
5 128 km.p. ș! o populație de 
peste 1 060 000 locuitori?

• în anii care s-au scurs 
de la dobindirea lndepen-

dentei, eoonomia și-a sohlm: 
ba*  caracterul de mon' 
producție. Pe lingă extrageri, 
„aurului negru", s-au dezvolt V 
tai noi ramuri : prelucrarea 
hidrocarburilor și aluminiu
lui, energetica, industria u- 
șoară și alimentară, con
strucțiile. învățămintul, pri
mar și secundar, a devenit 
gratuit și obligatoriu. Pentru 
protejarea și dezvoltarea in 
continuare a economiei na
ționale, guvernul a naționali
zat, in octombrie anul trecut, 
compania „Shell" și a elabo
rat, in ianuarie 1975, un am
plu program de dezvoltare.

• România a recunoscut 
statul Trinidad-Tobago Ia 3 
septembrie 1962, iar relațiile 
diplomatice intre cele două 
state au fost stabilite in sep
tembrie 1972. De atunci, ra
porturile de prietenie și cola
borare dintre țara noastră șl 
Trinidad-Tobago s-au inten
sificat, au cunoscut o perma
nentă dezvoltare. Vizita re
centă efectuată in România 
de premierul Eric Williams, 
semnarea acordului pe ter
men lung de cooperare eco
nomică, industrială, șl tehni
că, in domeniile științifio și 
tehnologic, au deschis noi 
perspective relațiilor de pri
etenie șt colaborare dintre 
România șl Trinidad-Tobago.

MARIA PREDA
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CAIRO. — Duminică, secreta
rul de stat al S.U.A. Henry 
Kissinger a avut un intens pro
gram de contacte diplomatice in 
Orientul Apropiat, discutînd atit 
cu partea egipteană, cît și cu cea 
israeliană ultimele detalii în ve
derea definitivării textului celui 
de-al doilea acord interimar de 
dezangajare militară în Si
nai. Henry Kissinger a re
venit duminică la prînz la 
Alexandria, angajînd cea de-a 
șasea rundă de convorbiri 
cu președintele Anwar Sa
dat. După aceste consultări se
cretarul de stat american a de
clarat că, în cazul în care Is
raelul va răspunde favorabil la 
propunerile formulate de partea 
egipteană, semnarea acordului 
va fi o chestiune de ore, sau cel 
mult de zile. La rîndul său, 
purtătorul de cuvînt al președin
ției egiptene, Tahsin Bashir, a 
subliniat că semnarea acordului 
va avea loc „foarte curind", 

dacă problemele-rămase în sus
pensie vor fi aprobate de par
tea israeliană.

TEL AVIV. — Secretarul de 
stat a revenit la Tel Aviv, du
minică seara, cu ultimele pozi
ții egiptene legate de definiti
varea textului acordului. Agen
ția Reuter a precizat că noile 
propuneri egiptene vor fi exa
minate, luni, într-o reuniune a 
cabinetului israelian.

• OAMENII DE ȘTIINȚA 
care participă la lucrările 
simpozionului Fugwash de 
la Kyoto sint unanimi în a- 
precierea că savanții ar tre
bui să se abțină de la cerce
tările întreprinse în vederea 
dezvoltării armelor de dis
trugere în masă — a declarat 
dr. J. Rotblat, secretar gene
ral în exercițiu al Consiliului 
Pugwash din Londra.

• DUMINICA GENERALUL 
Francisco Morales Bermudez a 
depus jurăniintul în funcția de 
președinte a! Republicii Peru — 
relatează agenția Taniug. In ca
drul aceleiași ceremonii a depus 
jurămîntul noul prim-ministru 
al Perului, generalul Oscar Var
gas Prieto. Potrivit constituției 
peruane, primul ministru deține, 
de asemenea, funcțiile de minis
tru al apărării și de comandant 
șef al armatei terestre. în noul 
cabinet și-au păstrat portofoliile 
toți membrii guvernului prece
dent.
• TRANSFERUL CIPRIOȚI- 

LOR TURCI din partea de sud 
in cea de nord a insulei — afla
tă sub autoritatea forțelor tur
cești — urmează să se încheie în 
această săptămînă, informează 
agenția France Presse. Această 
operațiune, a început Ia 9 au
gust și a continuat, de atunci, 

fără întrerupere, sub suprave
gherea forțelor O.N.U. Pină in 
prezent, au fost transferați a- 
proximativ 5 500 din cei aproxi
mativ 9 mii de ciprioți turci ca
re se mai aflau incă in partea 
de sud a insulei.

• ÎN CADRUL MECANIS
MELOR de control pe care 
statul venezuelean Ie vizează 
în, perspectiva apropiatei 
naționalizări a petrolului, 
forțele armate naționale își 
vor asuma în zilele următoa
re controlul administrativ a- 
supra terenurilor petrolifere 
din întreaga țară — infor
mează agenția Inter Press 
Service.

• PRODUCȚIA DE OȚEL A 
ȚARILOR MEMBRE ALE PIE
ȚEI COMUNE a scăzut cu 15,41 
la sută in primele șapte luni ale 

acestui an, in comparație eu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
afirmă un comunicat difuzat la 
Luxemburg de Institutul de Sta
tistică al comunității „celor 
nouă".

Cei mai mare recul al produc
ției de oțel în perioada respec
tivă — 24,7 Ia sută — l-a înre
gistrat Belgia, urmată, în ordi
ne, de Luxemburg cu 22,9 la su
tă și Franța cu 17,7 la sută. 
Singura țară comunitară care a 
înregistrat o creștere a produc
ției ei de oțel este Danemarca.

• PREȚURILE CU AMĂ
NUNTUL la produsele pe
troliere vor fi majorate în 
Olanda, incepind de la data 
de 1 septembrie, s-s anunțat 
oficial Ia Haga.
• Începînd de săptămI- 

NA viitoare, prețurile Ia com
bustibilii pentru încălzirea locu
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ințelor in Belgia se vor majora, 
s-a anunțat oficial Ia Bruxelles. 
Presa belgiană anunță, pe de 
altă parte că. de la 1 septembrie 
prețul cafelei va fi majorat cu 
9 la sută.

• BIROUL DE STATISTICA 
al Cancelariei primului ministru 
a dat publicității un comunicat 
in care se arată că indicele pre
turilor la mărfurile de larg con
sum a sporit in luna iulie a.c. 
cu 71,4 la sută față de anul 1970. 
Raportate la aceeași perioadă a 
anului trecut, prețurile s-au ma
jorat in Japonia cu 10,7 la sută.

• UN AVION de tipul „F-27", 
avind la bord 31 de persoane, 
s-a prăbușit, simbătă seară, în 
momentul în care se pregătea să 
aterizeze pe aeroportul Gambell 
din Insula St. Lawrence (Alas
ka). Accidentul s-a soldat cu 
moartea a 2 pasageri și rănirea 
altor 20.

Malayezia
• Malayezia — care în ul

tima zi a lui august aniver
sează ziua independentei sale 
— oferă privirilor un decor 
de o frumusețe deosebită. Te
ritoriul tării (332 995 kmp) 
este împărțit în două sectoa
re distincte : unul continen
tal (Malaya), corespunzind 
părții sudice a Peninsulei 
Malacca, și altul insular — 
Sarawak și Sabah, ce ocupă 
partea de nord-vest a insulei 
Borneo. Aproximativ trei pă
trimi din suprafața tării este 
ocupată de păduri tropicale, 
iar restul de lanțuri muntoa
se. Capitala tării este orașul 
Kuala Lumpur, cu o popu
lație de aproape 500 000 de lo
cuitori.

• Obținind independenta Ia 
31 august 1957, Malayezia s-a 
preocupat să înlăture urmele 
trecutului colonial, să-și di
versifice economia, să pună 
in valoare resursele sale de
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