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Tinerii intîmpinâ Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R.

EFORTURI SUSȚINUTE, CONCRETIZATE
ÎN REZULTATE DE PRESTIGIU

Activitate intensă pentru 
strîngerea la timp și fără 

pierderi a recoltei

Tinărul trefilator Ion Podaru, secretarul organizației U.T.C. nr. 
3 de la „Industria sirmei" Cimpia Turzii, intimpină Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. cu noi succese 

in muncă.
Foto : GH. CUCU

Sarcinile de reducere 
a importului, realizate 

prin forțe proprii, 
nu „plasate" altora

> Pentru echilibrarea balanței 
de plăți externe, pentru reali
zarea unei rezerve valutare care 
să ne permită desfășurarea unui 
comerț international tot mai a- 
vantajos, în urma Plenarei co
mune a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din luna 
iulie, în principalele unități eco
nomice. centrale, institute de 
cercetări și proiectări s-au în
tocmit programe de sporire a 
exportului, de reducere a impor
tului. Rezervele mari descope
rite cu acest prilej arată că re
zolvarea acestor probleme ma
jore ale economiei naționale a 
găsit o deplină înțelegere, a 
mobilizat forțe largi în rindul 
colectivelor de oameni ai mun
cii din întreaga tară. Valorifi- 
cind potențialul creator al in
ginerilor. tehnicienilor si munci
torilor numeroase întreprinderi 
au reușit să obțină. într-un timp 
relativ scurt, importante succese 
în majorarea exportului si re
ducerea importurilor. La între
prinderea de mecanică fină din 
Capitală, conform programului 
de reducere a importurilor, pînă 
la sfîrșitul anului se vor econo
misi peste 2 milioane lei valută. 
Specialiștii de la compartimen
tele de proiectare ale unității lu

crează intens la asimilarea în 
fabricație a unor repere și sub- 
ansamble care se importă. Pe a- 
ceastă cale, numai la producția 
de manometre și termometre 
s-au găsit posibilități de redu
cere a importurilor cu 1 milion 
de lei valută pe an. La capsu
lele pentru autoturismul Da
cia 1 300, în acest semestru, se 
vor economisi 250 000 de lei va
lută. Sint economii care con
firmă rezervele mari de redu
cere a importurilor ce există în 
această întreprindere. Pentru 
anul viitor specialiștii acestei 
mari unități bucureștene și-au 
propus să reducă importul cu 
20 milioane lei valută. în același 
timp, pe adresa întreprinderii 
de mecanică fină din București 
au sosit și continuă să sosească 
numeroase scrisori prin care o 
serie de întreprinderi din tară 
solicită ajutor, colaborare cali
ficată. în rezolvarea unor pro
bleme de strictă specialitate ce 
rezultă din propriile programe 
de reducere a importului. Cereri 
de asimilare a unor scule, dispo
zitive sau aparate de mare com
plexitate și precizie venite de

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

Cu 24 de ore în urmă, tova
rășul Grigore Mocanu, director 
adjunct al Direcției agricole 
județene, ne-a relatat : „Vin de 
la ședința Comandamentului ju
dețean in cadrul căreia s-au re
partizat — din programul stabi
lit —■ sarcini precise pentru fie
care participant la campanie. 
Dimineața toată lumea va fi in 
teren". In aceeași dimineață ne 
aflam și noi in cimp, acolo 
unde se decide soarta recoltei, 
nu înainte insă de a consemna 
indicatorii la zi ai producției a- 
gricole brăilene. Reținem faptul 
că se acționează intens la re
coltatul florii-soarelui și porum
bului, la eliberarea pămintului 
și pregătirea lui in vederea in- 
sămînțărilor de toamnă în gră
dina de legume, în vie. Cele 
26 000 hectare cultivate cu floa- 
rea-soarelui și-au dat rodul în 
proporție de 75 la sută. Peste 
40 cooperative agricole și citeva 
consilii intercooperatiste (Du- 
dești, Bărăganu) au încheiat deja 
recoltatul acestei plante. Coope
ratorii din Ciocile, Drogu, Ca- 
zasu au obținut producții supe
rioare celor planificate, depășind 
astfel și livrările la fondul de 
stat. Ritmul se intensifică prin 
judicioase mișcări de forțe me
canice. Pentru a se respecta 
data stabilită de încheiere a re
coltatului florii-soarelui (9 sep-

Organizare 
temeinică la 

lucrările agricole 
de toamnă

Prima săptămină a acestei 
luni s-a încheiat favorabil și 
pentru agricultorii din jude
țul Mehedinți ; pe ansamblul 
cooperativelor din raza ju
dețului, recolta a fost strinsă 
de pe circa 2 500 ha porumb 
și 3 000 ha floarea-soarelui, 
suprafețe ce cresc de Ia o zi 
Ia alta.

în majoritatea unităților a- 
gricole de stat și cooperatis
te. colectivele de muncă de
pun eforturi deosebite pen
tru a traduce în viață măsu
rile adoptate in ședința Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. de luna tre
cută. măsuri ce vizează buna 
desfășurare a lucrărilor, în
tărirea ordinii și disciplinei 
în cooperativele agricole, 
răspunderea colectivă ce tre
buie instaurată in toate ve
rigile incepind cu echipa 
mixtă de cooperatori și mer- 
gînd la nivelul fermei, brigă
zii, cooperativei agricole și a 
comunei.

GEORGE MILITARU
(Continuare în pag. a ll-a)

tembrie) se lucrează fi noaptea. 
Sub auspicii bune a debutat și 
culesul porumbului. Deși nu a 
fost strins decit intr-un procent 
de 10 la sută (suprafață totală 
de 54 000 hectare) combinele 
CT-2-R și „Gloria" echipate co
respunzător, forte manuale exis-

tente asigură îndeplinirea hoti- 
ririi Comandamentului județean 
ca pină pe 10 octombrie tot po
rumbul să fie strins și depozi
tat la loc bun. Ritmic se elibe
rează terenul, se fertilizează so
lul, se ară in vederea semăna
tului. Din 58 000 hectare planifi
cate a fi insămințate in această 
toamnă cu griu și orz, 25 000 
hectare sint pregătite să pri
mească sămința sub brazdă.

Ne continuăm raidul însoțiți 
de tovarășul Gheorghe Mano- 
liu, prim secretar al comitetu-

lui județean U.T.C. Un prim 
popas — la C.A.P. Cuza Vodă. 
Toate cele 4 combine — conduse 
de Nicolae și Tache Negoiță, 
Mitu Nicolae și Lică Popa — 
lucrează din plin. „Astă seară 
— ne spune inginerul șef Con
stantin Bodea — raportăm ter
minarea recoltatului la floarea- 
soarelui." Sint (adică, au fost) 
254 hectare. Rod bun, din care 
nu a rămas nimic in cimp. Can
titățile sint transportate conti
nuu, direct de la combine, de 
mecanizatorii Ion CioceanU) Ma
rin Petcu și Ștefan Ciornea — 
fiecare la volanul a cite 2 re
morci, Colegii lor, Gheorghe 
Preoteasa și Ion Durbacă, le 
i-au imediat locul cu tractoarele 
la arat. S-a recoltat și porum
bul de pe 90 hectare — singura 
suprafață cu hibrizi timpurii. 
Forțe puternice sint concentrate, 
de asemenea, la strinsul cartofi
lor. Primele suprafețe au dat o 
producție care depășește cifra 
planificată la hectar. Reținem in 
consecință o bună organizare a 
muncii in această unitate, o

I. ANDREIȚĂ

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe președintele concernului

aeronautic „V. F. W.-Fokker"
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, a primit, simbătă di
mineață, pe președintele con
cernului aeronautic „V.F.W.- 
Fokker", G.C. Klapwjk.

La primire au luat parte tova
rășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, și loan

Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceâușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asu
pra unor probleme privind coo
perarea dintre industria aerona
utică română și concernul 
„V.F.W.-Fokker".

în timpul convorbirii a fost 
exprimat interesul comun pen
tru promovarea unei cooperări 
reciproc avantajoase, valorificîn- 
du-se posibilitățile largi exis
tente în acest domeniu.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

întreprinderea de mașini-unelte Bacău. Lăcătușii montatori Dorin Dornescu fi Gh. Ghervase lu
crează la montarea mașinii longitudinale de alezat și frezat tip AF 85, mașină care este exportată in 

multe țări ale lumii : Anglia, Japonia, Tunisia, R. D. Germană, Cehoslovacia, Bulgaria etc.

ANTICIPAȚII LA MOLL AN CE ÎNVĂȚĂMÎNT

Cartea universitară
și drumul ei către student

Principalul editor de carte uni
versitară este Editura didactică 
și pedagogică. In același timp, 
insă, centrele de multiplicare 
din institutele de învățămînt 
superior contribuie substanțial la 
îmbogățirea bibliografiei profe
sionale avînd o operativitate 
sporită în realizarea acoperirii(Continuare în pag. a ll-a)

cursurilor cu manuale, precum 
și în procesul de reeditare în 
cazul titlurilor epuizate.

La Institutul politehnic din 
București o atenție deosebită a 
fost acordată în acest an com
pletării manualelor destinate 
secțiilor de subingineri, capitol 
deficitar al cărții universitare. 
Astfel, aici s-au multiplicat o 
serie de titluri necesare subingi- 
nerilor ca : „Acționări, automa
tizări, calculatoare" de S. Anas- 
taslu, „Culegere de probleme de 
fizică" de H. Fuia și I. Cocu- 
lescu, „Organe de mașini și me
canisme" de Gh. Paizi și colec
tiv.

La Centrul de multiplicare al 
Universității noul an universitar 
este întîmpinat cu realizarea in
tegrală a planului de editare.

fiind eliminate diferitele întir- 
zieri, care afectau în anii tre- 
cuți posibilitățile de documen
tare ale studenților. Noutățile 
acoperă toate facultățile Univer
sității, accentul fiind pus pe dis
ciplinele de bază. Astfel, s-au 
editat o serie de titluri menite 
să satisfacă noile criterii de pre
gătire a studenților ca : „Me
canica cuantică" de Toma Veș- 
can, „Termodinamica" de Șer- 
ban Țițeica, „Geografia popu
lației" de I. Vasile, „Fizica me- 
tatelor" de I. Licea, „Spectrasco- 
pie optică atomică" de A. Trufia. 
„Tratat de drept procesual" de 
I. Stoenescu, „Teste de analiza

C. STANCULESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

A FI CLASIC
Opinii de NICOLAE BALOTĂ

Undeva, pe rafturile unei bi
blioteci ideale, păstrăm acele 
cărți venerate către care, în 
orele clare ca și în ceasurile 
tulburi, îndoite, ale existenței 
noastre, ne Îndreptăm pentru a 
afla, în paginile lor, nu o dată 
străbătute, un sfat, un îndemn, 
putere, consolare, incitație la 
cugetare ori la faptă. Clasicii 
noștri sînt un fel de sfetnici de 
taină care ne vorbesc din lu
minoasa lor umbră, cu care 
conversăm, care ne petrec în 
viață.

Unul dintre gramaticii tîrzii 
ai Antichității, Aulus Gelius, 
atît de savuros în eruditele

între 9-13 septembrie, la Costinești SPOIIT
porumbului'*

« ............... .. •

Foto : GH. CUCU

Dumneavoastră, cum ați fi rezolvat această situație ? (III)

FRAȚII TREBUIE SA
CREASCĂ ÎMPREUNA

După divorț, doi tineri își dispută copiii în tribunale. Tatăl 
îi vrea pentru sine, învocînd posibilități materiale superioare 
și o mai fierbinte dragoste părintească. Dar legea ii acordă 
mamei.

Nemulțumit, tatăl ne solicită sprijinul pentru a-și găsi - în 
instanța opiniei publice - dreptatea.
— Am și eu dreptul la un co- 

pil ! — ne-a spus Doru Dinei 
Ghicu Pucă, atunci cînd a ve
nit prima oară la redacție.

Cunoscînd — la acea oră, nu
mai argumentele lui — i-am dat 
dreptate. Și — de ce să n-o re
cunoaștem ? — ne-am bucurat 
gîndindu-ne că mai sînt și tați 
care doresc fierbinte să crească

un copil, fiindcă întîlnisem des
tule cazuri în care tinerii tătici 
fugeau de responsabilitățile pă
rintești 1

„Iu definitiv, are și el dreptul 
ia un copil" — a gîndit și mama 
atunci cînd s-a împăcat cu acea 
parte din sentința de divorț, ce 
îi lăsa ei doar un copil, rămî- 
nind. de aici înainte, să-și îm

partă dragostea de mamă între 
băiatul, care se afla cu ea și 
fetița. încredințată tatălui.

Dar, tinăra femeie și-a schim
bat părerea curînd. pe măsură 
ce își dădea seama că fostul ei 
soț nu era deloc corect față 
de ea și mai ales față de copil.

— Eu i-am permis preciza 
ea — să vină să-l vadă pe So
rin de cite ori dorește, să-l ia 
la plimbare, să-l ducă acasă la 
el. în schimb, soacră-mea mi-a

MONICA ZVIRJINSCHI
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a Ll-a)

Turneul final
al competiției republicane

CUPA „SCÎNTEII TINERETULUI11 
LA TENIS

Vă prezentăm în imaginea alăturată 
„Cupa Scînteii tineretului la tenis". 
Proiectul aparține sculptorului Al. 
Gheorghiță. „Cupa Scînteii tineretu
lui", realizată în atelierul de turnătorie 
al Fondului plastic, este din bronz, are 
o înălțime de 61 cm și cîntărește 15 kg.

Ce județ va cuceri acest trofeu trans
misibil ? Deocamdată, iată criteriile și 
condițiile pe care trebuie să le îndepli
nească virtualul cîștigător : județul ce 
va duce la reședința sa cupa va trebui 
să aibă numărul cel mai mare de spor
tivi calificați în fazele superioare ale 
turneului final (sferturi, semifinale, 
nale) ; un număr mare de tineri la 
tapa de masă ; activitate deosebită 
centrele de tenis; terenuri proprii, 
menajate prin acțiuni patriotice, 
plus, firește, măiestria tehnică a repre
zentanților, spiritul de sportivitate își 
vor spune din plin cuvîntul.

în pagina a III-a un articol cu 
noi date privind marea competiție 
republicană dotată cu trofeul 
„CUPA SCÎNTEII TINERETU
LUI LA TENIS".

fi- 
e- 
in 
a- 
Tn

TENIS
Campionatele naționale 
ale copiilor
„Internaționalele" S.UA. 
de la Forest Hills

FOTBAL
Comentariul etapei 
Meciurile - minut cu mi
nut
Clasamentul
Rezultate tehnice divi
zia B.

RUGBI
Prima etapă a celui de-al
59-lea campionat

BASCHET
Observații la primul tur 
neu

POLO
Derbiul Rapid-Dinamo

ATLETISM
Triunghiularul de la Po' 
iana-Brațov

HANDBAL
Campionatul feminin («■ 
tapa a ll-a)

(In pagina a III-a)

sale Nopți atice a folosit se 
pare pentru întîia oară cuvîn
tul ciassicus pentru ceea ce 
numea el „cohorta poeților și a 
oratorilor vechi, adică a scrii
torilor de rangul întîi...". Cla
sicitatea, în această formulă, se 
referă deci la eminența, Ia 
înalta demnitate, acel prim 
rang al scriitorilor esențiali, a 
scriitorilor care — cum va 
spune mai tîrziu un Rivarol : 
„fac gloria oricărei națiuni și 
care alcătuiesc biblioteca genu
lui uman".

Calitatea clasicului nu este, 
deci, aceea a unei conformații 
particulare, literatura clasici
lor nu e subordonată unei a- 
numlte estetici bine circumscri
se, nu cultivă o valoare sau 
un grup de valori pururi ace
leași. E o uriașă distanță între 
opere ferm recunoscute drept 
clasice — între Iliada și Odi
seea și Georgiccle virgiliene, 
între odele lui Pindar și Divina 
Comedia a lui Dante, între tra
gediile lui Shakespeare și cele 
ale lui Racine. Dar ceea ce a- 
propie piscurile depărtate între 
ele, ceea ce face din ele un 
unic masiv al „clasicilor" este 
excelența lor. „Tot ce este ex
celent este eo ipso clasic" — a- 
firma Goethe. în acest sens 
trebuie să înțelegem o teză 
călinesciană, după care marea 
literatură este în fond aceea 
de stil clasic, iar ce este mă
reț în romantism, în baroc a- 
parține tot ținutei clasice.

Raportată la o coordonată 
temporală, literatura clasicilor 
se revelează, concomitent, în pe
renitatea și în actualitatea ei. 
Operele clasice nu au doar o 
înaltă situație într-o cetate a 
literelor, ci și o prezență. Și, 
poate, această nemoarte a cla
sicului, această capacitate de a 
dura — în ambele sensuri ale 
acestui frumos cuvînt româ
nesc — adică de a dăinui în

(Continuare în pag. a Il-a)

Căminele pentru 
tineret

„POFTIJI CĂMINELE 
LA CHEIE, CA SĂ VĂ 

UITAȚI LA ELE"
sau despre restanțele neo
norate ale I.J.C.M. Covasna 

ți consecințele lor

In pagina a ll-a
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ritm intens de lucru ■
■f.

Cînd toți lucrează - 
roadele sporesc în hambare

5000 de oameni în Insula Mare
a Brăilei

Organizare •ț:

Fiecare lucrare agricolă din actuala campanie 
să fie executată în timpul stabilit de programul 
comandamentului ! Acționîndu-se cu hotărîre 
pentru satisfacerea acestui imperativ, mii de ță
rani cooperatori și mecanizatori din județul Ga
lați muncesc cu însuflețire în lanurile de floarea- 
soarelui și porumb. în vii și grădini, la stringe- 
rea sfeclei de zahăr sau a furajelor. Eficienta 
măsurilor luate în urma recentei hotăriri a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se 
verifică în întregime pe teren. Potrivit grafice
lor de lucru, recoltarea florii-soarelui trebuie 
încheiată în termen de 8 zile de la începerea ei 
în fiecare unitate agricolă din județ. O asemenea 
măsură a determinat o mai bună organizare a 
muncii, o intensă folosire a forțelor umane și 
mecanice. Ca urmare, pină ieri mai multe uni
tăți, precum C.A.P.-urile Măstăcani, Holtești, 
Vlădești, Liești, cît și I.A.S.-urile Smîrdan, Fru- 
mușița și Dealul Bujorului au strîns floarea- 
soarelui de pe întreaga suprafață. în cursul zilei 
de ieri s-au recoltat ultimele cantități la C.A.P. 
Băneasa, Drumul Belșugului din Matca. Schela. 
Tudor Vladimirescu și I.A.S. Tulucești. Pe an
samblul județului pină aseară se recoltase 50 la 
sută din Întreaga suprafață cultivată cu floarea- 
soarelui.

— O atenție deosebită, ne spune ing. Victor 
Buțincu. director general la Direcția agricolă 
județeană, acordăm calității lucrărilor. De pildă, 
in toate unitățile au fost formate echipe speciale 
de cooperatori, unele numai din tineri care 
string toate pălăriile de floarea-soarelui ce ră- 
mîn în urma combinelor C-12, așa incit recol
tatul se desfășoară fără pierderi. S-a făcut apoi 
reglarea combinelor pentru ca procentul de să- 
mînță decojită să fie cit mai mic. Efectul pozi
tiv al acestui mod gospodăresc de acțiune este 
pus în lumină și de faptul că în toate C.A.P.- 
urile în care s-a încheiat recoltarea florii-soare
lui s-a obținut o producție mai mare decît cea 
planificată.

Cum spuneam, forte importante au fost ieri 
concentrate și in lanurile cu porumb din soiurile 
de hibrizi timpurii. In special, la Rașcani, Vir- 
lezl. Cavadinești și Holtești s-a muncit cu mult 
spor, peste tot îndeplinindu-se în bune condiții 
sarcina ca întreaga cantitate de porumb să fie 
transportată în aceeași zi in bază. Ritmurile pla
nificate prin grafice au fost atinse și în ce pri
vește punerea la adăpost a legumelor si cartofi; 
lor, a furajelor din toate unitățile agricole și 
îndeosebi de la complexele de îngrășare a tine
retului taurin de la Movileni. Coltești și Vină- 
tori. Și încă un element care ne demonstrează 
instaurarea actualei campanii în perioada ei de 
maximă desfășurare. S-a început și recoltatul 
strugurilor. La Piscul. Pechea. Tudor Vladimi
rescu și Șerbănești s-au strins primele zeci de 
tope de struguri, pină aseară suprafața recoltată 
ajungînd la peste 800 hectare. De menționat că 
în vii o contribuție importantă și-au adus-o și 
elevii din satele respective. Eforturile lor de ieri. 
Înscrise încă în cadrul acțiunilor de vacantă, re
prezintă însă doar preludiul unei intense și am
ple activități la care vor lua parte în această 
toamnă cu tot entuziasmul și spiritul lor de dă
ruire.

I. CHIRIC

Sarcinile 
de reducere 
a importului 

(Urmare din pag. I)

la întreprinderea mecanică Cu- 
gir, întreprinderea de ma-' 
țmi-unelte și agregate Bucu
rești, „Strungul" Arad, între
prinderea de strunguri Tîrgo- 
viște, „Balanța". Sibiu. Institu
tul de cercetări și proiectări 
masini-unelte și agregate si al
tele au fost acceptate pentru că 
datorită gradului lor de dificul
tate nu puteau fi asimilate în 
altă parte. „Există însă tendința 
unor întreprinderi de a plasa 
altora sarcinile proprii de redu
cere a importurilor, ne spune 
dr. ing. Victor Bâzu, șeful sec
ției proiectare. Datorită acestui 
fapt, nici dacă ș-ar dubla peste 
noapte capacitatea de producție 
a întreprinderii de mecanică 
fină, dacă am avea de două ori 
mai multi specialiști ca acum 
n-am putea satisface în totali
tate cererile altor 
asimilare a 
reducerea 
cord, toate 
•au sculele 
•olieitări trebuie și pot fi reali
zate în tară. Dar cu o condiție : 
•pecialiștii din fiecare întreprin
dere să participe efectiv la efor
tul de creație tehnică cerut de o 
astfel de schimbare. Pentru că 
aproape fiecare unitate dispune 
de o seulerie și de utilajele ne
cesare pentru a realiza, prin 
forțe proprii, cea mai mare 
parte din componentele de me
canică fină necesare realizării 
instalațiilor sau utilajelor pe 
care le fabrică. Noi. ca între
prindere specializată In produc
ția de mecanică fină vom asi
mila în fabricație doar apa
ratele. sculele și dispozitivele de 
mai mare dificultate tehnică, 
foarte necesare economiei națio
nale". Tinerii, ceilalți specialiști 
din secția de proiectare a între
prinderii au reușit să obțină a- 
devărate performanțe în acest 
domeniu. Trei tineri — subingi- 
nerul Mircea Năstase. ing. Ilea
na Calian și Doina Muresanu — 
prin proiectarea și elaborarea 
tehnologiei de fabricație în tară 
a sculelor diamontate au adus 
țării. în acest an. economii de 2 
milioane lei valută. în 1976. so
luțiile tehnice propuse de ei vor 
aduce o economie de peste 6 
milioane lei valută. „Alte colec
tive de tineri ingineri și proiec- 
tanți lucrează la asimilarea scu
lelor pneumatice, plăcutelor fa- 
țetate pentru freze, dispozitive
lor de control multidimensional 
etc. ne spune ing. Victor Corus, 
șeful atelierului de proiectare 
nr. 2. Pe baza soluțiilor tehnice 
elaborate pină acum. în 1976 se 
vor economisi cel puțin 10 mi
lioane lei valută".
la cele două ateliere 
tare a întreprinderii, 
ne spune Gheorghe

unități, de 
unor produse pentru 
importurilor. De a- 
produsele. reperele 
cuprinse în aceste

Tinerii de 
de proiee- 
după cum 

„„ ___  ____ ___ Bobu. se
cretarul comitetului U.T.C., s-au 
angajat să elaboreze pină la 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
tehnologiile de fabricație pentru 
o serie de repere care se im
portă. cu o eficientă de 2 mili
oane lei valută. Proiectele sem
nate de ei se materializează 
operativ la secțiile seulerie și 
matrițerie. Colaborarea intre 
proiectanții și muncitorii de la 
aceste secții este permanentă. 
Prin eforturile lor. ei eontribuie 
la reducerea importurilor care a- 
iectează alte unități din țară.

în Insula Mare a Brăilei ziua de duminică a 
însemnat un record în marea bătălie a strîn- 
gerii recoltelor. Peste 5 000 de oameni, folosind 
300 de combine, 600 tractoare. 300 remorci și 750 
autocamioane, au lucrat la recoltarea porum
bului și florii-soarelui, la transportul și predarea 
produselor în baze. Activitatea, organizată în 
flux, a fost intensă în toate cele 39 de ferme 
cultivatoare de porumb. S-au detașat, totuși, prin 
rezultate, fermele fruntașe Lupoiu, care la sfîr- 
șitul zilei avea recoltat 35 la sută din suprafața 
cultivată, Gemenele, Pescărușul și Agana. unde 
se strînsese recolta de pe 23 la sută din su
prafețe.

în aceeași zi. alte două mari ferme, Vidroiu și 
Lebăda, au încheiat recoltarea florii-soarelui.

Comandamentele locale
la datorie

în unitățile agricole din județul Alba au în
ceput lucrările campaniei agricole de toamnă. Ca 
urmare a măsurilor întreprinse de comandamen
tele locale în vederea unej largi participări a lo
cuitorilor satelor la strîngerea recoltelor și pre
gătirea celor din anul viitor, s-au strins, in nu
mai citeva zile, cartofii de toamnă și sfecla de 
zahăr de pe 32,5, respectiv 8,1 lă șută din supra
fețele cultivate. S-a strîns. de asemenea, jumă
tate din recolta de fasole cultură pură și s-au 
efectuat arături pe aproape 50 la sută din supra
fața destinată a fi însămîntată in toamnă.

In Dolj
zi de activitate record

în agricultura județului Dolj duminică a fost 
zi de activitate record. Timpul bun de lucru 
le-a permis țăranilor cooperatori și lucrătorilor 
fermelor de stat de aici, cărora le-au venit în 
sprijin mii de elevi și studenți, să stringă recolta 
de porumb, floarea-soarelui, cartofi și struguri 
de pe aproape 5 000 de hectare, să execute ară
turi și să pregătească pentru însămînțări 3100 
hectare. în această zi, conducerea a 12 consilii 
intercooperatiste — Segarcea, Băilești, Poiana 
Mare, Birca. Amărăști, Dăbuleni, Boureni, Cir- 
cea, Filiași. Locusteni, Ghidici și Giurgița — 
precum și cele ale întreprinderilor de stat din 
Băilești, Dăbuleni și Segarcea au raportat ter
minarea recoltării florii-soarelui.

Toate forțele pe cîmp
în satele mehedințene s-a înregistrat, dumi

nică, o participare masivă la lucrările agricole 
din această toamnă. Ca urmare a activității de
puse. in 15 unități din zonele centrale și de sud 
ale județului s-a încheiat recoltatul florii-soa
relui. La nivelul județului această cultură a fost 
strînsă, pină în prezent de pe 70 la sută din su
prafața cultivată. Simultan, a fost cules și po
rumbul de pe aproape 2 000 de hectare și au fost 
recoltate mai mult de 1 500 tone legume și fructe.

Activitate intensă
pentru strîngerea recoltei
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exemplară îndeplinire a datoriei 
din partea fiecărui locuitor al 
satului.

C.A.P. Spiru Haret : i-arn în- 
tîlnit la vie la cules de stru
guri, la floarea-soarelui, in gră
dina de legume. Și totuși cuvln- 
tul devine mai zgîrcit cind e 
vorba de laudă. Din 309 hectare 
cu floarea-soarelui abia s-au re
coltat 100 hectare. De 2 zile o 
combină zace stricată. De 2 zile 
președintele cooperativei. Mircea 
Drăghtci (intîlnit pe șosea în șa
retă), îl caută pe șeful secției de 
mecanizare, Andronie Popa. Și 
la porumb se acționează cu în
cetinitorul : 5 hectare recoltate 
din 339. înainte de a începe 
saltul decisiv, președintele 
lamentează : „Singuri nu o 
putem culege tot. Trebuie 
primim ajutor". De unde — 
întrebăm. Ridică din umeri 
pornește șareta. Oricum,
punsul nu îl va găsi pe drum. 
El noate fi, însă, descoperit in 
modul de organizare și planifi
care a lucrărilor, tn capacitatea 
de mobilizare a oamenilor la 
muncă. Dar. deși participase la 
ședința Comandamentului jude
țean. iar în urma instrucțiunilor 
primite avea datoria că pini 
seara să întocmească. în cadrul 
comandamentului comunal, pro
gramul de acțiune pe lucrări, 
zile și oameni — președintele 
Mircea Drăghici așteaptă să vină 
cineva de la județ să le pre
zinte sarcinile.

Ultimul popas la C.A.P. Ber- 
tești. Aici ne-a prins și noaptea.

a- 
se 
să 
să 
îl 
Și 

răs-

Și am dori să spunem că o bună 
parte din noapte am petrecut-o 
în cîmp, alături de mecanizato
rii celor 2 combine. Cojocaru 
Mihalache și Sandu Octavian. 
„Am recoltat și ziua — ne spu
ne președintele Ion Butnaru — 
dar noaptea merge mai bine : 
nu se 
boabe 
redus 
astfel 
răspundere 
la adresa acestor buni gospo
dari. In primul rind, a celor din 
această noapte : mecanizatorii 
Caraman Preda. Preoteasa Con
stantin și Dumitru Stan care 
transportă remorcile încărcate 
spre bază ; Ion și Gheorghe Sto- 
ian. cooperatori care asigură 
descărcatul la baza de recepție ; 
brigadierul Dumitru A. Mitică.

Dimineața — cind transmitem 
aceste rinduri — cooperatorii 
sint prezenți la toate punctele 
de lucru. Este drept, tinărul in
giner șef Gheorghe Răduță a 
dormit mai puțin, dar buna or
ganizare își spune cuvîntul. Din 
524 hectare cultivate cu floarea- 
soarelui au mai rămas de re
coltat mai puțin de 100. Se lu
crează intens la vie, la arături, 
la celelalte lucrări. Tovarășul 
Petre Docoli, directorul S.M.A- 
și președinte al consiliului inter- 
cooperatist Bertești, ne confir
mă : „Ne-am pregătit temeinic 
pentru campanie. Avem con
vingerea că termenele ho- 
tărîte de Comandamentul ju
dețean vor fi respectate întoc
mai.

scutură, iar procentul de 
sparte și decojite 
aproape la zero, 
indicii de calitate".

am adăuga

este 
Cresc 
Și de 
noi —

temeinica
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întocmirea de programe pe 
culturi, concentrarea echipe
lor pe tarlalele ce trebuie 
recoltate cu prioritate, au 
permis ea în numeroase coo
perative agricole lucrările să 
avanseze rapid. în unitățile 
din cadrul consiliului inter- 
cooperatist Gîrla Mare. la 
Gogoșu, Obîrșia de Cîmp, 
Burila Mare și Recea se în
cheie în aceste zile impor
tanta acțiune de recoltare a 
florii-soarelui. „Ne aflăm în- 
tr-una dintre cele mai aglo
merate perioade ale anului 
în agricultură ce solicită e- 
forturi mari din partea tutu
ror locuitorilor satelor" — ne 
spune Ilarion Tircă, director 
general adjunct la Di
recția agricolă a județului 
Mehedinți. Și ca o convingă
toare ilustrare a celor relata
te. am intilnit în lanurile de 
porumb și floarea-soarelui, 
Ia fermele legumicole, la in- 
silozarea furajelor, mii de 
oameni. Peste 159 de lucră
tori din comuna Gîrla Mare 
— repartizați pe ferme și 
formații de lucru — munceau 
alături de cooperatori la re
coltatul și transportul pro
ducției in spațiile de înma- 
gazinare, în lanurile de po
rumb se aflau mai mult de 
800 de cooperatori. De la Co
mandamentul județean pen
tru coordonarea campaniei 
agricole aflăm că pină in 
prezent au fost însilozate 
peste 170 000 tone furaje, 
ceea ce reprezintă mai mult 
de jumătate din planul ge
neral al I.A.S.-urilor și 
C.A.P.-urilor.

In același context trebuie 
relevat faptul că pentru se
mănatul griului sint deja 
pregătite peste 32 000 ha.
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„SOȚIA LUI JEAN"
Ceea ce face ca filmul de au

tor al regizoarei franceze Ya
nnick Bellon (spun „de autor" 
pentru că ea este și semnatara 
scenariului) să se bucure de 
reușită este, cred, mai intii de 
toate, lipsa de ostentație cu 
care autoarea aduce pe ecran o 
temă extrem de gingașă, mereu 
pe muchie de cuțit, gata oricind 
de a. cădea fie in melodramă, 
fie într-o tratare voit degajată: 
aceea a reabilitării sentimenta
le, a unei femei care, după 16 
ani de căsnicie, este părăsită de 
soț. Poate că sînt momente 
care par prea lungi, vidate de 
mișcare, plictisitoare. Dar cu o 
sensibilă știință a ritmului inte
rior al filmului regizoarea reu
șește, prin contrapunctul imagi
nilor vieții agitate a Parisului, 
prin prezența în mijlocul ei a 
siluetei măcinate de singurătate 
a personajului, să compună ro
tund și simplu universul sufle
tesc al acestuia. Două sînt ele
mentele ce aduc răspuns și sal
vare existenței care pare să-și 
fi pierdut punctul de sprijin a 
eroinei : munca și ajutorul fiu
lui său. Munca — la început 
simplu medicament pentrti uita
re, mai apoi pasiune, posibilita
te de a-și redescoperi aptitu
dini adormite — îi va da soției 
lui Jean sentimentul utilității, 
al mindriei de a putea realiza 
ceva prin propriile-i forțe. Cit 
privește ajutorul fiului, cred că 
este interesant cum Yannick 
Bellon reușește să descopere 
spectatorilor dincolo de apa
rența neserioasă a tinărului cu 
păr cam lung și pasiune pentru 
baterie, un suflet deschis și

Cadru din filmul „Soția lui Jean" 
cinstit, interesat de lectură cu o 
sensibilitate bine ascunsă de 
bruschețea vocabularului și a a- 
titudinii. Este interesant mai 
ales cum regizoarea compune 
universul acela familial in care 
transferul de experiență intre o 
generație și alta se produce con
tinuu. Este indiscutabil că cele 
două distincții — „Scoica de ar
gint" la Festivalul de la San 
Sebastian și „Marele premiu al 
Academiei de cinematografie" 
din Franța — acordate peliculei 
se datoresc, intr-o bună măsură, 
jocului nuanțat, subtil al actri
ței France Lambiotte.

„FLUVIU FĂRĂ 
ÎNTOARCERE"

Filmul acesta cu care cunos
cutul regizor american Otto 
Preminger și-a înscris numele 
și în istoria westernului nu este 
pentru autorul Furtunii la Wa
shington o reușita. Dealtfel, u- 
nica sa experiență în genul atit 
de controversat de critică, dar 
atit de îndrăgit de spectatori, 
pare să demonstreze că însuși 
Preminger nu va fi fost mul
țumit de rezultat.

Fluviul fără întoarcere nu este 
o nereușită pentru că ar fi fă
cut abstracție de regulile genu
lui. ci pentru că in locul lor nu 
a făcut decit să enunțe, fără o 
susținere dramatică și de ima
gine, citeva dintre temele sale 
preferate : primejdia care o re
prezintă pentru om 
sale patimi (aceea a 
aici), dezbaterea pe 
ideii de dreptate (se 
citeva ori. în film că 
nu este neapărat a legilor, ci a 
ideii in numele căreia se luptă),

propriile 
aurului, 

marginea 
spune, de 
dreptatea

CĂMINELE PENTRU TINERET

„POFTIȚI CĂMINELE LA CHEIE,
u

CA SA VA UITAȚI
sau despre restan
țele neonorate ale 
IJ.C.M. Covasna și 
consecințele lor

Pe strada Pescarilor din 
orașul Sfintu Gheorghe, in- 
fruntînd noroaie și bălți, a- 
jungem și la cele două că
mine de nefamiliști al că
ror constructor este Trustul 
l.J.C.M. Covasna, iar benefi
ciari — I.J.I.L. și respectiv 
— I.A.E.A. Sfintu Gheorghe. 
Ambele cămine, cu o capa- 

de 
cel 

de-
res-

citate medie de 320 
locuri, lucrări restante, 
dinții reprogramat din 
cembrie 1974, celălalt 
tant din iulie a.c.

Stadiul actual este, 
departe de a fi unul satisfă
cător, deși maistrul construc
tor Andras Palia ne asigură 
că pină la șfîrșitul lunii 
septembrie lucrările vor fi 
terminate, iar căminele pre
date la cheie. Este adevărat 
că la căminul I.J.I.L. finisa
jul interior se apropie de 
sfirșit, iar la cel al I.A.E.A. 
se lucrează de zor în camere 
și pe paliere, incit după acest 
aspect am putea foarte bine 
să fim și noi optimiști. Nu
mai că însuși maistrul con
structor ne mărturisește un 
ciudat „paradox" al situației 
de față — chiar dacă ar fi 
predate „la cheie" cele două 
cămine nu ar putea fi, în 
nici un caz, folosite. Și asta 
pentru că, exact ca intr-o 
schiță de Caragiale, instala
țiile de apă și sanitare încă 
restante aparțin șantierului

încă,

3 din cadrul respectivului 
trust, construcțiile șantie
rului 2, iar toate la un loc 
sint împiedicate de șantierul 
1 căruia 
rea unei 
apei, ea 
tantă.

Și, uite așa, din una în 
alta, ne aflăm în fața unei 
situații aparent fără ieșire 
— căminele o dată predate 
beneficiarului (chiar și cu 
întirzierea respectivă) nu pot 
fi incă locuite dată fiind ab
sența instalațiilor sanitare.

Și cind te gindești că la 
mijloc este vorba, pur și 
simplu, despre lipsa unei 
acțiuni unitare, sistematice, 
coordonate din partea celor 
trei șantiere aparținind u- 
heia și aceleiași instituții — 
l.J.C.M. Covasna. Iar la a- 
cest joc al răspunderii comi
tetele U.T.C. din întreprin
derile respective asistă cal
me și imperturbabile, in 
timp ce activiștii Comitetu-

îi revine răspunde- 
stații de epurare a 
însăși lucrare res-
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trîntit poarta tn nas cind „am 
îndrăznit" să-mi vizitez copilul 1 

Apoi, în vizitele la școală — 
singurul loc în care o mai putea 
întîlni pe Cristina — din ce în 
ce mai înstrăinată, din ce în ce 
mai îndepărtată — înțelege în
treaga monstruozitate. Să-ți vezi 
copilul smulgîndu-se cu furie 
din brațele tale de părinte ! 
Să-ți auzi copilul debitind inep
ții ! Să constați că mintea și 
sufletul ii sînt umbrite de prac
tici oculte !

Gîndiseră oare judecătorii, 
pronunțînd sentința, prin care 
Cristina revenea tatălui, că fe
tița va 
„robot", 
înverșunare 
mod firesc, nu se creste astfel 
un copil.

Am cercetat compunerile șco
lare ale fetiței. încărcate de lu
mină. Am citit și scrisoarea 
Cristinei, adresată redacției, din 
care emană o violentă ură îm
potriva mamei. Ce putem înțe
lege ? Cristina la școală — ele
vă „de nota zece", plimbată, la 
lecții, prin laboratoare moderne, 
prin concepții științifice revă
zute la ultima oră... Iar, cînd 
revine acasă, pe vatra bunicii, 
uită totul, crede in farmece, în 
superstiții.

— Odată am găsit în curte 
niște coji de portocală, cu apă

pe ele, și măicuța mi-a spus că 
sint vrăjite, că ni le-a aruncat 
individa (mama ! n.n.) peste
gard, că să-mi facă rău ! O cred 
în stare — ne spune fetița cu 
gravitate — odată, la țară, m-am 
trezit intr-o noapte și am văzu
t-o ghemuită la foc, făcînd 
vrăji...,

— Cîți ani aveai Cristina ? — 
întrerupem noi inepțiile, îm-

indiferentă la ceea ce se întîm- 
plă cu Cristina, nici după ce 
i-a fost luată. Iată ce a convin
s-o că fetița nu poate, nu tre
buie să mai rămină acolo, la 
„măicuța".

Aparent, pentru a întruni un 
punctaj avocățesc, copilul se a- 
flă acum la tată. Formal. Căci 
nu s-a desprins — sub aspect 
educativ — de vatra bunicii.

Tatăl a cunoscut și — în mod 
condamnabil — a tolerat felul 
de educație la care a fost 
pusă fetița ; absurditățile 
care și le-a însușit. „Astea 
copilării, fleacuri" — ne-a 
clarat el, tratînd și acum
ușurință aceste fapte deosebit 
de grave. Nu poate fi el cel 
care s-o reeduce pe Cristina.

Singurul loc în care copilul

deveni un asemenea 
programat pe ură și 

mistică ? Nu. în

LA ELE“
județean Covasna al 

instructorul CC. al
M 
U.T.C., 
U.T.C. fac adevărate navete 
între cămine, beneficiari și 
constructori doar vor re
uși să reglementeze o dată 
lucrurile.

Deocamdată, de o regle
mentare eficientă și efectivă 
nu poate fi vorba, (tn trea
căt fie spus, ce putem cere 
unui constructor care, el în
suși beneficiar, nu se sinchi
sește de propriile obligații 
— fiindcă chiar lucrarea la 
căminul propriu de nefami
liști, de 320 de locuri, cu 
termen decembrie 1975, nici 
nu a fost atacată !). Con
structorii se grăbesc, in fi
ne, dar după aceea ? Cum 
se va proceda la recepția 
finală a celor două cămine ? 
Cine va suporta chiria pe pe
rioada dintre predarea că
minelor și recepția lor fi
nală ?

Insă tot atitea întrebări 
cărora nu li se poate răs
punde decit prin fapte, cum 
tot prin fapte trebuie să 
răspundem și solicitării le
gitime a tinerilor din 
două întreprinderi pe 
nu îi interesează cu 
obositorul „carusel" de jus
tificări și neconcordanțe din
tre cele trei șantiere ale 
l.J.C.M. Covasna.

cele 
care 

nimic

ȘERBAN CIONOFF

su-

cu

mame, fără „mari posibilități 
materiale", care vrea să-și 
crească copiii, ca pe niște ade- 
vârați frați, fără să-i transfor
me într-o pilnie prin care să-și 
strige necazul și furia, ce poate 
i s-au strîns și ei în suflet ! 
Priviți-vă propria viață și tra
geți învățăminte. V-ați căsăto
rit de trei ori. Ați părăsit două 
femei. Ați despărțit doi copii. 
Ați dat de furcă tribunalului, 
nu glumă ! Proces cu prima so
ție, procese cu a doua, procese 
cu copiii, procese cu martorii, 
recursuri, întimpinări... Mereu

Frații trebuie să trăiască împreună
prumutate din inepțiile „educa
torilor" săi.

— Cinci ani jumătate...
Așa își explica Cristina. încă 

de la această vîrstă, un foc in
tr-o seară, la țară, pe flacăra 
căruia mama îi pregătea 
car ea !

Cutremurător, cînd ne 
dim că acest copil a cărui 
cație științifică, 
școală. . este năucită 
„duhuri rele", „stafii" și „ne
curați" ! Cînd ne .gîndim că i se 
vor încredința, peste un dece
niu, valori perfecționate de ci
vilizație !

Iată ce a declanșat îngrijora
rea mamei, care nu a devenit

min-

gîn- 
edu- 

începută în 
acasă de

Stările, credințele vrăjitorești 
ale Cristinei sînt cunoscute tî- 
nărului cercetător științific care 
le tolerează, fiindcă și acestea 
aduc un spor de înverșunare 
împotriva fostei sale soții. De 
fapt, numai prin mistificare un 
copil poate să-și urască mama !

Cristina trebuie să fie reedu
cată. Nu putem accepta această 
involuție. Deși elevă conștiin
cioasă la școală — in instrucția 
și in educația ei există credințe 
oculte. Cristina trebuie să fie 

om al zilelor noastre, in pas 
viața, cu gîndirea deschisă, 
creadă in viitor, să creadă 

oameni, să le acorde incre-

un 
cu 
Să 
in
derea.

acesta traumatizat, schilodit su
fletește își poate regăsi liniș
tea, gîndurile și preocupările 
virstei sale este căminul mamei.

Trebuie să înțelegeți aceste 
realități dr. Pucă 1 Lăsați fetița 
să revină la mamă. Dacă intr- 
adevăr vă iubiți copilul, dacă 
vă preocupă în mod serios edu
cația, viitorul lui. Explicați 
oriunde că sînteți victima unei 
erori de tribunal. Că soția dum
neavoastră a beneficiat de 
„pile" și numai așa i s-au în
credințat ei ambii copii ! Vă 
răspundem că n-a avut de par
tea ei decît ADEVĂRUL. Ade
vărul unei vieți simple și dem
ne. Adevărul simplu al unei

ați cerut judecătorilor in robă 
să vă rezolve viața, să vă scape 
de încurcături și să vă dea o 
nouă „foaie de parcurs", pen
tru etapa următoare. Sînteți tî- 
năr, priviți în urmă și înaintea 
vieții. S-ar putea să vi se pară 
căsniciile un moft, să nu le fi 
tratat cu toată responsabilita
tea socială, cu întreaga încăr
cătură sentimentală și să ru- 
peți certificatele de căsătorie, 
după ce au 
sentințele de 
copii sînt o 
educația lor 
părintească.
sură, o sarcină socială foarte 
importantă. Nimeni nu vă dă

fost anulate prin 
divorț. Dar cei doi 
realitate. Viata și 

sînt o problemă 
în egală mă-

femeia văzută în candoarea și 
puritatea sa spirituală _ etc. 
Fluviul fără întoarcere rămine 
tot timpul exterior, contrafăcut, 
de un dramatism rizibil, pueril. 
Dar mai ales pelicula ne-a deza
măgit pentru că am văzut o 
Marlyn Monroe lipsită de ta
lent. „fabricată", vorbind din vir- 
ful buzelor și pe Preminger ne- 
glijind firul dramatic in favoarea 
fotografiei frumos colorate, de 
carte poștală (nu vreau să spun 
prin asta că peisajul in care se 
desfășoară acțiunea nu este mi
nunat). Singurul care încearcă, 
parcă, să salveze westernul este 
Robert Michurn a cărui prezență 
pe ecran ne-a făcut să regretăm 
încă o dată faptul că, chiar și 
atunci cînd se apelează la fil
motecă, la producțiile demult 
realizate, se „aleg" de preferință 
operele care se plasează la mar
ginea genului reprezentat.

„AȚI CHEMAT 
DOCTORUL ?"

Profesiunea de medic, această 
atit de complexă meserie in 
care știința, capacitatea profe
sională se împletește atit de 
mult cu calitatea de om, de „tă
măduitor de suflete" a constituit 
un subiect bogat de inspirație 
pentru literatură și film. Regizo
rul sovietic V. Gauzner aduce 
și el spectatorilor povestea unui 
medic — a debutului său in me
serie, a greutăților, a confrun
tărilor deloc ușoare intre tinere
țea și lipsa de experiență a e- 
roinei și responsabilitatea so
cială a profesiunii alese.

Acest film plin de discreție, o- 
colind cu subtilitate retorismul 
și ostentația, surprinzind intim- 
plări cotidiene, aparent lipsite 
de importanță, reușește să cre
ioneze cu lirism existența zilnică 
a unui om aflat in pragul hotă- 
ritoarelor confruntări cu mese
ria și viața. O galerie întreagă 
de personaje, schițate și ele cu 
umor și delicatețe, întregesc 
imaginea unei realități care nu 
are nimic excepțional in ea, dar 
care, tocmai de aceea, este mai 
apropiată sensibilității specta
torului. Natalia Popova, in ro
lul principal, este firească și 
convingătoare.

A FI 
CLASIC

(Urmare din pag. 1) 
timp și de a construi aere pe- 
rennius, de a dura o lucrare 
din aramă nepieritoare —, a- 
ceastă infringere a timpului 
prin ridicarea unui monument 
uman este atributul cel mai 
propriu acestui mod de exis
tență. Modul de existență al 
unei umanități canonice, rîv- 
nind la o Împlinire, la o desă- 
vîrșire a valorilor.

Opera clasică devine prin vir
tuțile sale un model. Clasicita
tea e vie cit timp acest model, 
canonul, rămine neconstringă- 
tor. Literatura clasicilor nu o- 
feră o tabulatură de legi im
perioase care apasă tiranic 
creația viitoare, ci o constelație 
a valorilor care o înalță, o eli
berează, o face să devină ceea 
ce este.

A fi clasic nu înseamnă a fi 
conservator habotnic al valori
lor odată propuse, nu înseamnă 
a cultiva epigonismul retrograd, 
ci a rămine pururi deschis în
noirii. In această direcție, spre 
acest orizont deloc apropiat, în
chis, ne îndeamnă Iarăși litera
tura clasicilor prin rigoarea al
cătuirii ei, luciditatea spiritului 
care a prezidat la crearea ei, 
lărgimea acestui spirit (împle
tire a apetitului cunoscător al 
științei cu acela creator al ar
telor), năzuința spre echilibru, 
armonia, plenitudinea valorilor 
și durata în perfecțiune pe care 
le vădesc operele clasice.

Ne îndreptăm, noi cei de azi, 
fiii unui secol care a cunoscut 
atitea seisme spre un nou clasi
cism ? Nu cred că (cu excepția 
artei unor epigoni) ar mai putea 
să apară în epoca noastră un 
neoclasicism oarecare. Dar, în 
fața noastră se întinde un spa
țiu propice volutelor de echili
bru, marilor construcții ordona
te. In operele cele mai valo
roase ale timpului nostru ne 
place să descoperim o voință de 
echilibru, de ordine, ce se mani
festă în chipurile cele mai di
verse.

Un magnum opus humanum 
ne stă in față. Simțim în noi vi
goarea, pofta de construcție a 
marilor clasici, ziditori ai cul
turii române. în universalitate, 
în adevăr, a rămas — din gene
rație în generație de la dascălii 
Școlii ardelene la Heliade, de la 
Hasdeu la Pârvan, de la Titu 
Maiorescu la E. Lovinescu și 
G. Călinescu — setea neistovită 

.niciodată pe de-a-ntregul a unei 
Arcadii clasice. Vom fi noi cei 
cărora le va fi dat să o desco
pere ? In acest timp al construc
ției, al edificării marilor valori 
identificăm semnele sigure ale 
unei zări clasice, ale unui nou 
umanism. Umanismul pe care-1 
construim.

LA GALAȚI

MIRUNA IONESCU

Stagiunea filmelor de arta

Muzeul de artă contemporană 
românească din Galați a redes
chis stagiunea filmelor de artă. 
Duminică a fost prezentat fil
mul „Sculptorul Gheorghe An
gliei1' — ultima producție de a- 
cest gen realizată de 
„Alexandru Sahia" din 
rești.

In această stagiune muzeul 
gălățean de artă va prezenta pu
blicului peste 150 filme de artă.

studioul
Bucu-

Cartea universitară
(Urmare din pag. I)

funcțională" de C. Fira, „Ele
mente de istorie a limbii ro
mâne" de Paula Diaconescu, „Is
toria filozofiei antice" de Gh. 
Vlăduțescu, „Urbanism" de V. 
Cucu,. „Logica prepozițională" de 
D. Stoianovici. „Istoria literatu
rii italiene" de D. Mladoveanu, 
„Sociologia educației" de E. 
Păun. Domeniul științelor so
ciale este ilustrat de citeva tit
luri importante ca : „Filozofie 
marxistă" de T. Podgoreanu, 
„Economia politică" — partea a 
II-a. Socialismul de Gh. Cre- 
țoiu, „Prelegeri de istorie a filo
zofiei" de Gh. Cazan.

O serie de reeditări vor su
plini lipsa unor cursuri deja 
epuizate ca : „Introducere în 
gramatica istorică" de D. Ma- 
crea, „Pedagogia" și „Metodica 
predării limbii ruse" redactate 
de colective, „Ecologia microor
ganismelor" de E. Nestorescu, 
„Drept penal" de C. Bulai.

Studenții Institutului agrono
mic „Nicolae Bălcescu" vor be
neficia, la rîndul lor. de o serie 
de noi titluri ca : „Entomologia 
agricolă" de P. Pașol, „Agro
tehnică" de I. Badea. „Beton ar
mat" de R. Sofronie, „Culegeri

dreptpl să dispuneți de un co
pil cum vreți, să-1 transformați 
într-un instrument prin care să 
vă exercitați ura împotriva ce
lei pe care ați încetat s-o mai 
iubiți, s-o mai respectați. Ați 
greșit o dată grav, cind ați des
trămat, cu prea multă ușurință, 
căminul în care trebuiau să 
crească cei doi copii. Sînt și 
așa traumatizați, nu-i mai chi- 
nuiți în plus, ținîndu-i de o parte 
unul de altul, nu mai permiteți 
oricui să le schilodească sufle
tele !

Frații trebuie să crească îm
preună. Trebuie să crească fru
mos, să deprindă din traiul de 
zi cu zi, alături de un frate, de 
o soră, dorința de a ajuta, de a 
se dărui, sentimente care mai 
tirziu, cind vor intra în adevă
rata viață, vor prețui cît aurul. 
Trebuie să crească împreună. De 
fapt, într-un cămin închegat. 
Iar — dacă totuși — soții se des
part. lor trebuie să li se asigure 
liniștea, la acela dintre părinți 
care este mai în măsură să le-o 
ofere.

Călăuziți de aceste gînduri, 
de principiile care reglemen
tează creșterea copiilor în țara 
noastră, rolul familiei în socie
tate, au hotărît judecătorii cînd 
au încredințat copiii mamei. 
Pentru viitorul lor. pentru ca 
să devină oameni adevărați.

Hotărîrea judecătorească este 
dreaptă. Subscriem, cu toată 
răspunderea pentru îndeplini
rea ei.

Aceasta este părerea noastră, 
dar, dezbaterea rămîne deschi
să.

de probleme de hidraulică" de 
S. Hîncu și colectiv. Și aici mai 
multe reeditări vor veni în spri
jinul pregătirii profesionale a 
studenților. Spicuim din lista t 
lor „Cursul de piscicultură", de X 
Gh. Bircă, L. Lostun și I. Pavlo- 
vici, „Echipamente pentru insta
lații de pompare" de V. Bur
ghiu, „Contabilitate" de Z. Jal
bă, „Patologia medicală" de H. 
Birză, „Matematici superioare" 
de E. Andreescu.

Preocupări deosebite pentru 
îmbogățirea bibliografiei studen
ților am înregistrat și la Edi
tura didactică și pedagogică unde 
s-au pregătit peste 100 de titluri 
de cursuri și manuale. Realizate 
pe baza unor cercetări originale, 
întregite cu ultimele noutăți din 
domeniul abordat, cursurile uni
versitare destinate învățămîntu- 
lul tehnic acoperă o gamă largă 
de specialități. în același timp, 
și aici s-a avut în vedere aco
perirea necesarului pentru sec
țiile de subingineri cărora le 
sînt destinate o serie de cursuri 
ca : „Motoare pentru automo
bile" de I. Abăităncii și Gh. Bo- 
bescu, „Rețele electrice" de Gh. 
Iacobescu și colectiv, „Geome
trie descriptivă și desen tehnic 
în construcții" de V. Iancă i. 
Pentru învățămîntul universitar 
sint pregătite noi titluri ca 
„Ecuațiile fizicii matematice" de 
N. Teodorescu și B. Olariu", 
„Conducerea, organizarea și pla
nificarea întreprinderilor indus
triale" de P. Pagu, „Chimie ge
nerală" de C. și M. Rabega, 
„Teoria codurilor" de I. Creangă 
și D. Simovici, „Fizica generală" 
de Iuliu Pop. „Ecologia gene
rală" de B. Stugren, „Limba 
română contemporană", voi. 2 de 
Ion Coteanu

Avînd în vedere apropiata 
deschidere a noului an de învă- 
țămîht, faptul că multi studenți 
se află deja antrenați în viața 
universitară fiind în practică, la 
examene, pare nejustificată în
tinderea deschiderii standurilor 
de carte universitară (cu excep
ția celui de la Universitate) a- 
flate în incinta institutelor. Des
chiderea lor în aceste zile ar e- 
limina aglomerația des întîlnită 
în anii trecuți. Mai este de men
ționat faptul că. deși pină acum 
centrele de multiplicare și-au 
făcut datoria, pină lâ șfîrșitul 
anului calendaristic trebuie asi
gurată, în continuare, ritmici
tatea predării manuscriselor de 
către autor, editarea capitolelor 
de curs, atit de necesare ne 
parcursul semestrelor, comple
tarea seturilor de îndrumătoare 
pentru lucrări de laborator și 
lucrări practice. în această acti
vitate pot interveni, aducînd un 
ajutor prețios și asociațiile stu
denților comuniști, care, prin 
activiștii comisiilor profesionale, 
trebuie să asigure aproviziona
rea echitabilă cu cursuri și ma
nuale a tuturor studenților.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis generalului ERNESTO GEISEL, președintele 
Republicii Federative a Braziliei, următoarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Federative a Brazi
liei — cea de-a 153-a aniversare a proclamării independenței na
ționale îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, in numele 
poporului român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și 
calde urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate po
porului brazilian prieten.

îmi amintesc cu deosebită satisfacție de vizita recentă efectuată 
In frumoasa dumneavoastră țară, de convorbirile rodnice avute îm
preună, precum și cu ceilalți membri ai guvernului brazilian. Do
resc să-mi exprim ferma convingere că realizarea acordurilor și 
înțelegerilor^ bilaterale încheiate cu acest prilej, conlucrarea dintre 
cele două țări pe plan internațional vor contribui la adîncirea și 
diversificarea pe multiple planuri a bunelor relații de prietenie și 
colaborare dintre România și Brazilia. în folosul popoarelor român 
și brazilian, al cauzei păcii. înțelegerii și cooperării fructuoase 
dintre națiuni, pentru afirmarea în lume a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICO t AE 
CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale BAUDOUIN, Regele belgie
nilor, următoarea telegramă :

Aniversarea zilei de naștere a'Maiestății Voastre îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu urări de să
nătate și fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile 
prietenești româno-belgiene vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, 
în folosul ambelor noastre țări și popoare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Mâcovescu, a adresat 
vicepremierului Consiliului Ad
ministrativ, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Democrate Coreene, Hă Dam, o 
telegramă de felicitare cu pri
lejul celei de-a 27-a aniversări 
a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, sărbătoarea

Cu prilejul împlinirii a 27 de ani de la crearea 
Republicii Populare Democrate Coreene

Adunare
Cu prilejul împlinirii a 27 de 

eni de la crearea Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
duminică a avut loc, în comuna 
Făcăeni din județul Ialomița, o 
adunare festivă organizată de 
Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R. și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Au participat Gheorghe GIo- 
deanu, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., ac
tiviști de partid și de stat, un 
mare număr de țărani coopera
tori din localitate.

Au luat parte, de asemenea, 
Iang Miăng Su, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P.D. Co
reene la București, și membri ai 
ambasadei.

Dind expresie caldelor senti
mente de prietenie și solidarita
te pe care poporul român le nu
trește față de poporul coreean, 
Toma Dimache, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele coopera
tivei agricole de producție „Prie
tenia româno-coreeană". a trans
mis comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din țara prietenă 
un cordial salut tovărășesc cu 
ocazia sărbătoririi a 27 de ani de 
la crearea Republicii Populare 
Democrate Coreene. Vorbitorul 
a subliniat prețuirea de care se 
bucură in țara noastră realizări
le dobindite de harnicul popor 
coreean, sub conducerea Parti-

’AMXDA
PRIMIRE

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit, duminică, pe 
Leonidas Kyrkos, membru al 
Biroului Partidului Comunist 
din Grecia (interior), care a 
vizitat țara noastră ca membru 
al delegației parlamentare elene.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, desfășurată in
tr-o atmosferă tovărășească, a 
participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție Ia C.C. al 
P.C.R.

PLECARE
Delegația parlamentară din 

Republica Elenă, care a făcut o 
vizită în țara noastră, 
la invitația Marii Adunări 
Naționale, a părăsit, în cursul 
după-amiezii de duminică. Ca
pitala. Din delegație au făcut 
parte Dimitrios Papaspyrou 
(Noua Democrație), Jean Âle- 
vras (Mișcarea Socialistă Pan- 
elenă — PASOK), Leonidas Kyr
kos (Partidul Comunist din Gre
cia — interior), Jean Segakis 
(Uniunea de Centru — Noile 
Forțe), Anna Synodinou, Ana- 
satsios Neratziz. Georges Tzitzi- 
kostas și Jean Dimopoulos (No
ua Democrație).

înaintea plecării, Dimitrios 
Papaspyrou a declarat redacto
rului Agerpres loan Ivanici : 
„Sintem profund recunoscători 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pentru deosebita cin
ste pe care ne-a făcut-o acor- 
dîndu-ne o întrevedere. Am avut 
plăcerea să constat cu acest pri
lej dorința profundă a președin
telui României de a contribui la 
instaurarea unei colaborări mai 
bune în Balcani, pentru întări
rea păcii în această zonă.

Oaspetele a exprimat opinia 
că parlamentarilor le revine un 
rol însemnat în rezolvarea pro
blemelor care interesează țările 
lor, că ei pot și au datoria să 
colaboreze pentru apropierea 
dintre popoare și asigurarea pă
cii.

în încheiere, interlocutorul 
și-a exprimat gratitudinea pen
tru invitația care le-a fost a- 
dresată de a vizita România, 
pentru nobila ospitalitate de care 
s-au bucurat.
SOSIRI

La invitația tovarășului Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, duminică seara a 
sosit la București o delegație eco
nomică guvernamentală din Re
publica Filipine, condusă de 
Troadio Quiazon, ministrul co
merțului Din delegație fac 
parte Henry Brimo, președin
tele Confederației exportatori
lor, Fred Elizalde, președintele 
Camerei de comerț, Râul Bon- 

națională a poporului coreean.
★

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Federative a Bra
ziliei, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, George Mâcovescu, a 
trimis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe 
brazilian, Antonio Francisco 
Azeredo da Silveira.

festivă
dului Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. 
în încheiere, el a adresat po
porului coreean urarea de a ob
ține noi victorii în vasta operă 
de înflorire și propășire a pa
triei, de înfăptuire a unificării 
paș.rce și independente a țării, 
idealul cel mai de preț al între
gii națiuni coreene.

în continuare a luat euvîntul 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P.D. Coreene, Iang 
Miăng Su, care a evocat îndelun
gata luptă a poporului său pen
tru libertate națională, făurirea 
unui stat independent și edifica
rea socialismului. Evidențiind 
realizările obținute în cei 27 de 
ani de viață liberă în toate do
meniile de activitate, vorbitorul 
a adresat Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporu
lui român mulțumiri călduroase 
pentru sprijinul activ și solidari
tatea manifestată față de lupta 
poporului coreean pentru unifi
carea independentă și pașnică a 
patriei. întîlnirile și convorbirile 
care au avut loc între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
— a arătat vorbitorul — au con
stituit evenimente de mare în
semnătate în evoluția ascenden
tă și consolidarea relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească 
existente între partidele, popoa
rele și țările noastre.

(Agerpres)

can. președintele Camerei de in
dustrie, alte personalități ale 
vieții economice din Filipine.

La sosire, oaspeții au fost 
salutați de Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale. Cicerone 
Gorunescu, secretar general al 
Camerei de comerț și industrie, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Leticia Ra
mos Shahani. ambasadorul Re
publicii Filipine la București, și 
membri ai ambasadei.

Duminică a sosit în Capitală 
tovarășul Vaclav Hula, vicepre
ședinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, președin
tele Comisiei de Stat a Planifică
rii, care va purta convorbiri 
privind coordonarea planurilor 
de dezvoltare ale economiilor 
naționale ale celor doua țări în 
perioada 1976—1980. Oaspetele 
este însoțit de Pavol Bohyl, mi
nistrul construcțiilor de mașini 
generale, de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășul Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării.

A fost de față Miloslav Jam- 
bik. însărcinatul cu afaceri a.l. 
al Cehoslovaciei la București.

★
Duminică după-amiază s-a 

înapoiat de la Washington de
legația tării noastre, condusă de 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, care a participat la 
sesiunea anuală a Fondului Mo
netar Internațional și Băncii In
ternaționale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare.

La sosire, delegația a fost în- 
timpinată de membri ai condu
cerii Ministerului de Finanțe.

FESTIVALURI
Duminică, orașul întorsura 

Buzăului a fost gazda celei de-a 
IlI-a ediție a festivalului fol
cloric „Ciobănașul". Străvechiul 
oraș de sub arcul carpatic a 
cunoscut freamătul sărbătorilor 
încă din primele ore ale dimine
ții. cînd, pe străzile împodobite 
sărbătorește, a avut loc parada 
portului popular și a rapsozilor 
din județele Covasna, Buzău. 
Brașov și Vîlcea.

După-amiază.. pe estrada din 
cea mai frumoasă poiană a în- 
torsurii au evoluat artiștii ama
tori din cele patru județe.

★
Primul „Festival al filmului 

de animație a cineaștilor ama
tori din România" s-a încheiat, 
duminică, la Bacău cu un fru
mos succes de public. Manifes
tare artistică de anvergură, fes
tivalul a reunit personalități 
marcante ale celei de-a 7-a arte 
din țara noastră, care au urmă
rit pe ecrane timp de două zile 
peste 100 de filme de scurt me
traj realizate de creatorii ' din 
toate cinecluburile țării.

în cinstea Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a

3 UaAaSaCiRa evenimentul sportiv al săptămînii

CUPA „SClNTEII TINERETULUI LA TENIS
Ne mai despart patruzeci și 

opt de ore de primele schimburi 
de mingi in partidele turneului 
final al celei mai mari compe
tiții sportive de masă pentru 
tenis. „Cupa Scinteii tineretului". 
Acest sport atit de frumos și 
atit de îndrăgit în toată țara 
și in toată lumea s-a impus ca 
un fenomen de masă. Competiția 
inițiată de ziarul nostru și orga
nizată în colaborare cu Federa
ția română de tenis și cu spri
jinul larg al C.C. al U.T.C. este 
o ilustrare vie a acestei reali
tăți. La prima ediție organizată 
anul trecut, in octombrie — no
iembrie, au participat, la faza de 
masă peste 100 000 de concu- 
ren|i. Titlurile de campioni, în 
urma finalei de la București, la 
care au participat toți campio
nii județelor și ai municipiului 
București, fete și băieți — în 
total 80 de concurenți — au re
venit, cum se știe, elevilor Ma
rinela Țecu din Rm. Vîlcea și 
Mihai Ciuntea, din Piatra Neamț. 
Reușita și popularitatea largă a 
competiției a făcut ca, la cere
rea acestora, a părinților tineri
lor și a unor factori cu răspun
dere în domeniul sportului, or
ganizatorii „Cupei Scînteii tine
retului" să aducă modificări re
gulamentului în scopul de a ofe
ri posibilitatea unei mai mari 
participări la întreceri. Astfel, 
începind cu ediția acestui an, la 
întreceri au participat copii și 
tineri între 11 și 25 de ani. Com
petiția s-a organizat pe par
cursul a patru etape. Prima fa
ză, cea de masă. pe. asociație, 
școală. întreprindere, facultate, 
instituție, unitate militară, s-a 
declanșat încă în luna mai pen
tru trei categorii de vîrstă, atit 
la fete, cît și la băieți : 11—14 
ani, 15—18 ani și 19—25 ani. 
întrecerile etapei de masă au 
adunat la start peste 209 000 de 
iubitori și practicant! ai tenisu
lui. Turneele pentru desemnarea 
cîștigătorilor pe orașe, municipii 
și județe s-au constituit în ade
vărate sărbători ale tenisului, la 
care au luat parte mii și mii de 
spectatori. Amploarea acestei 
competiții se poate urmări re
amintind cîteva cifre semnifica
tive, care demonstrează că teni
sul a devenit un sport pentru

REVISTA „TENNIS DE FRANCE" DESPRE CUPA „SClNTEII TINERETULUI

ACTUALITATEA * ACTUALITATEA

*

*
*

Remarcăm, cu satisfacție, eă 
revista pariziană „Tennis tie 
France", una dintre publica
țiile do specialitate de mare 
autoritate și competență in 
Întreaga lume, consacră in nu
mărul său din martie 1973 o 
pagină prezentării cititorilor 
francezi a competiției noastre 
„Cupa Scînteii tineretului la 
tenis" sub titlul : „Record
pentru România — un turneu 
de 100 000 de particlpanți". (N.R. 
cifră referitoare la ediția de 
anul trecut).

BASCHET Citeva obser
vații la încheierea primu
lui turneu de la Galați

Desfășurat' pe o căldură tori
dă cu cel puțin o lună mai de
vreme decît de obicei, primul 
turneu organizat de F.R.B. in 
colaborare cu C.J.E.F.S. Galați 
nu ne-a convins asupra justeței 
începerii la această dată, în sa
lă, a campionatului național fe
minin de baschet.

Comprimată ca număr de jocuri, 
actuala formă care prevede 
disputarea a numai 21 de parti
de fată de 32 realizate în sezo
nul trecut (disputarea unor 
jocuri duble săptăminale nefi- 
ind aprobate pînă acum de con
ducerea C.N.E.F.S.) în numai 13 
sâptămini calendaristice este to
tal depășită de adevăratele ce
rințe ale ridicării valorice a a- 
cestui popular joc sportiv. Se 
repetă, în acest fel, sistemul 
practicat în divizia A masculină 
în ediția precedentă care, redu- 
cind la maximum competiția, a 
avut în final repercusiuni nefa
vorabile asupra rezultatului ob
ținut la Campionatele europene 
de la Belgrad (locul 11). Reve
nind la turneul de la Galati se 
pot formula unele 
majoritatea echipelor 
zentat cu o pregătire 
încropită cu cîteva 
înainte de debutul campionatu
lui. Aceasta explică numeroasele 
greșeli de tehnică individuală 
înregistrate, precum și procen
tajele slabe realizate atit la a- 
runcările libere, cit și Ia cele 
din acțiune. La aproape toate 
formațiile participante este, însă, 
de semnalat și un fapt cu totul 
notabil. Cele 2 noi promovate 
Progresul și Sănătatea Plo
iești au prezentat în tur
neu formații cuprinzînd aproa
pe în întregime junioare în
tre 16—18 ani, multe dintre ele 
componente ale lotului reprezen
tativ (Hegheduș, Bratu și Grecu 
de la Progresul. Ciobotaru si 
Cuțov de la Sănătatea). Și în 
alte formații au fost promovate 
o serie de junioare talentate ca 
Filip. Mareș și Bodea (Politeh
nica București). Tănăsescu. Cre- 
tu și Mihai (Olimpia), Constan- 
tinescu, Szabo, Varga și Sas 
(Crișul Oradea) și altele. Ceea 
ce ne face să sperăm într-o în
viorare a baschetului feminin 
din țara noastră. 

concluzii : 
s-au pre- 

similară. 
săptămîni

toți. Astfel, în județul Prahova 
la etapă de masă au participat 
7 100 de concurenți ; în Teleor
man — 2 500 ; în Constanța — 
peste 3 000 ; in Neamț — 4 700 ; 
în Mureș — circa 7 000 ; 
Sibiu — 6 200 ; Ilfov — 4 000 ; 
Alba — 4 500 ; Bacău — 3 500 
șa.
tăți 

i — 4 500 ; Bacău
Dacă ne referim la locali- 
sau la școli, întreprinderi 
iată citeva cifre : la Li- 
„Decebal" din Deva au 

startul 300 de elevi, în co-luat
muna Salcia (Teleorman) — 100 
de participant. Fabrica de con-

Turneul final,
9—13 septembrie, 

la Costinești
fecții Dorohoi (Botoșani) — 200 
participanți etc. Această partici
pare numeroasă, am putea spu
ne fără precedent, a determinat 
și un fenomen cu totul pozitiv, 
menționat și urmărit de ziarul 
nostru : tinerii au participat, cu 
aceeași dăruire, la amenajarea 
de numeroase terenuri pentru 
tenis prin muncă patriotică. Ei 
au răspuns, astfel, cu o prezen
ță vie și eficientă acțiunii lan
sate, to-t de ziarul nostru : „Poa
te deveni tenisul un sport de 
masă ?“ Sintem acum în măsură 
să anunțăm bilanțul acestei ac
țiuni : pînă în momentul de față 
s-au construit aproape 3 000 de 
noi terenuri. Exemplele luate

• Concurenții au la dispoziție
• Pentru cei 240 de finaliști se organizează un tur al litora

lului românesc cu autocarele.
Organizatorii competiției vor oferi participanților la tur

neul final :
• O seară cultural-distractivă dedicată concurenților.
• O gală de filme sportive, printre care : Racheta de argint 

(Ion Tiriac — Ilie Năstase), Racheta de aur (Ilie Năstase). etc.
• Demonstrații de tenis cu Virginia Ruzici, Florența Mihai, 

Dumitru Hărădău și Toma Ovici 
partidele finale și semifinale).

în așteptarea primei lovituri 
și a primei mingi trimise peste 
fileu să adresăm participanților 
un călduros „Succes în întrece-

După 3 zile de concurs în 
fruntea clasamentului se situea
ză neînvinse : I.E.F.S., Politeh
nica. Rapid și Olimpia, echipe 
care după părerea noastră vor 
concura și anul acesta la primele 
locuri ale clasamentului final.

V. ALBULESCU

HANDBAL Etapa a doua 
a campionatului feminin

Campionatul republican fe
minin de handbal a continuat 
ieri la Bacău cu meciurile din 
etapa a doua. Iată rezultatele 
înregistrate : Mureșul Tg. Mu
reș — Constructorul Timișoara 
10—9 ; Confecția București — 
Constructorul Baia Mare 14—13; 
I.E.F.S. — Rapid 14—9 ; Univer
sitatea Timișoara — Voința O- 
dorhei 20—8 ; Universitatea 
București — Progresul Bucu
rești 13—6.

RUGBI A început al
59-lea campionat na
țional.

Al 59-lea campionat național 
de rugbi a început și se desfă
șoară după formula adoptată a- 
nul trecut, adică în două serii. 
Consemnăm prezența in prima 
divizie a cunoscutelor formații : 
Farul Constanța, Steaua, Spor
tul studențesc. C.S.M. Sibiu, 
Rulmentul Birlad, Gloria, Di
namo, Universitatea Timișoara, 
Grivița Roșie, Agronomia Cluj- 
Napoca, Știința Petroșeni, Poli
tehnica Iași, Vulcan, Palas T.C. 
Ind. Constanța și a noilor pro
movate, Minerul Gura Humoru
lui și Olimpia-Constructorul 
București. Aureolați cu titlul de 
campioni ai Europei, întorși re
cent dintr-un turneu in Noua 
Zeelandă, unde elita rugbiștilor 
români a cules aprecieri meri
tate, cu gîndul la apropiatele 
confruntări cu reprezentativele 
Poloniei și Franței din toamna 
aceasta, iată motive care ne în
deamnă să credem că sportul cu 
balonul oval ne va aduce noi 
satisfacții.

Etapa de ieri a programat un 
singur joc la București, pe sta
dionul din Parcul Copilului : 
Grivița Roșie — Agronomia 
Cluj-Napoca, terminat cu un 
scor favorabil grivițenilor : 
31—6. La jocul deschis și la 

a

din citeva județe sint edifica
toare : Prahova. — 147 terenuri, 
Mureș — 112, Botoșani — 72, Ba
cău — 91 etc. Așadar, la capătul 
unei acțiuni ce a antrenat un 
număr mare de tineri, cei mai 
buni din cei 200 000 se vor reu
ni, incepînd de marți, la Costi- 
nești, stațiunea tineretului de pe 
litoralul Mării Negre, unde-și 
vor disputa titlurile de campi
oni ai țării la competiția cu ca
racter republican „Cupa Scînteil 
tineretului la tenis". Este vorba 
de 240 de campioni județeni și 
ai municipiului București, cite 
6 pentru fiecare județ, respec
tiv pentru cele trei categorii de 
vîrstă — fete și băieți. Printre 
ei se află 26 dintre finaliștii de 
anul trecut — dovadă că pasiu
nea n-a fost trecătoare — inclu
siv cei doi campioni ai ediției 
1974 a „Cupei Scînteii tineretu
lui Ia tenis". întrecerile sînt pro
gramate incepînd de miercuri 
dimineața, orele 7.30, partidele, 
eliminatorii, desfășurîndu-se 
non-stop (evident, cu pauza de 
masă), pînă seara la orele 19. 
Pentru finale și semifinale este 
rezervată cea de a patra zi — 
respectiv sîmbătă dimineața. La 
orele prînzului este prevăzută 
festivitatea de premiere și în
chidere a celei de a doua ediții, 
1975, a „Cupei Scînteii tineretu
lui la tenis".

Pînă la acest moment emoțio
nant. de care ne desparte o săp- 
tămînă de întreceri pasionante, 
să înregistrăm și alte citeva a- 
mănunte privind organizarea în
trecerilor de la Costinești.

12 terenuri de bitum.

(care vor oficia și ca arbitri la 

rea finală a celei de a doua e- 
diții a marii competiții „Cupa 
Scînteii tineretului" !

VASILE CĂBULEA

mină al bucureștenilor, rugbiștii 
clujeni au răspuns în aceeași 
manieră, partida plăcind specta
torilor. Tot în această serie — 
a Il-a — la Timișoara, Univer
sitatea din localitate a surclasat 
pe Vulcan cu 43—0. Surpriza 
etapei s-a consumat, după opi
nia noastră, la Sibiu, unde 
C.S.M. a reușit un egal în fața 
actualei campioane. Farul Cons
tanța — 12—12. Alte rezultate 
din seria I : Rulmentul Birlad 
— Palas T.C.Ind. Constanța 
23—6 și Minerul Gura Humoru
lui — Sportul studențesc 3—3.

Miercuri, 10 septembrie, vor 
avea loc celelalte partide din e- 
tapa I : Gloria — Steaua, Di
namo — Politehnica Iași și Ști
ința Petroșeni — Olimpia-Cons- 
tructorul București.

GABRIEL FLOREA

POLO Dinamo
1-1

Rapid

La bazinul Dinamo din Capi
tală. în cadrul Campionatului re
publican de polo pe apă s-a des
fășurat ieri meciul derbi dintre 
echipele bucureștene Dinamo și 
Rapid. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1.

ATLETISM Meciul triun
ghiular de juniori și ju
nioare R.D. Germană, 
Polonia și România

Pe stadionul din Poiana Bra
șov s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică meciul triunghiular de 
atletism dintre selecționatele de 
juniori și junioare ale R.D. Ger
mane, Poloniei și României.

Iată scorurile finale : juniori : 
R.D. Germană — Polonia 138— 
85 puncte ; R.D. Germană — 
România 152—70 puncte ; Polo
nia — România 134—88 puncte ; 
junioare : R.D. Germană — Po
lonia 83—51 puncte ; R.D. Ger
mană — România 87,5—47,5 
puncte ; Polonia — România 
73—61 puncte.

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE ALE COPIILOR 

NE-AU RELEVAT

„0 generație 

de mare viitor"
apreciază 

ION PETRACHE, 
vicepreședinte al F.R.T.

din 
și duminică 
cîștigătorii. 
trofeelor și 
9—10 ani : 

Moroșanu 
de la Pro- 

București ; categoria 
Marinela 

București) și Hnat 
București) ; 

Popescu

Daniela și

vorbă 
impus 
altele 
unor 

foarte

Pe courts-urile de tenis de la 
Progresul — inclusiv pe terenul 
central — timp de o săptămlnă 
ș-au desfășurat finalele Campio
natului național individual de 
copii, organizate sub patronajul 
C.N.O.P., în colaborare cu fe
derația română de specialitate. 
Au participat 260 de copii 
toată țara. Sîmbătă 
au fost desemnați 
Iată-i pe cuceritorii 
titlurilor :_categoria 
Nemeș 
Cristian — ambii 
greșul 
11—12 ani : Totoran 
(Dinamo 
Emil (Tenis Club 
categoria 13—14 ani : 
Cosmina și Mîrza Andrei — 
ambii de la Clubul pionierilor 
„Jot înainte" — București. Ieri, 
în tribunele terenului central, 
de curînd dat în funcțiune — 
6 000 locuri (ce păcat că n-am 
avut o asemenea arenă pentru 
meciurile de Cupa Davis, mai 
ales pentru finala din 1972...) — 
l-am intîlnit pe tovarășul Ion 
Petrache, vicepreședintele F.R.T. 
Prezent zi de zi la întreceri 
l-am rugat să facă cîteva apre
cieri asupra competiției.

— în primul rînd aș vrea să 
remarc creșterea valorii tehnice 
și tactice a tenisului pe care-I 
practică concurenții la acest ni
vel. Avem o generație de aur, o 
generație de mare viitor. Ceea 
ce am văzut aici reprezintă e- 
fectul exploziei de acum cîțiva 
ani. Dacă aceste talente le vom 
crește cu grijă, peste 7—8 ani 
vom avea, din nou, mari cam
pioni.

Desigur, urmărind întrecerile 
desfășurate sub semnul marilor 
ambiții tinerești, stînd de vorbă 
cu specialiștii s-au mai 
și alte constatări. între 
este vorba și de apariția 
copii foarte talentați și 
bine pregătiți în numeroase cen
tre din țară, altele decit cele 
din București. în acest context 
trebuie să menționăm noua ge
nerație de antrenori tineri care 
stăpînesc mai bine știința și 
pedagogia învățării acestui 
sport. Efectele muncii lor ■—
vizibile, concrete — le-am ad
mirat timp de 7 zile. Și iată • 
centrele a căror activitate tre
buie evidențiată. în București 
— Progresul (antrenor VI. Cre- 
venciuc), Tenis Club — T.C.B. 
(Alexandru Burcea), „Tot îna
inte" (Tudorel Bădin și Enrico 
Modiano), Dinamo (Aurel Se- 
gărceanu). Școala sportivă nr. 2 
(Ion Marin), Steaua (Eleonora 
Dumitrescu), apoi „Electrica" 
Timișoara (dr. Gheorghe Copă- 
ceanu), Școala sportivă nr. 2 
Constanța (Cornel Petrichi), 
Casa Pionierilor Pitești (Cornel 
Cătănescu), Casa Pionierilor 
Tîrgoviște (Ion Stănescu), Cen
trul de la Industria sîrmei, 
Cimpia Turzii (Ileana Neamțu, 
fiica fostului antrenor Vaida, 
care l-a format pe Mureșan) 
Dinamo Brașov (Ion Racoviță), 
„Sănătatea" Oradea (B. Naghi).

Ar mai fi de adăugat — după 
cum ne mărturisea cu o mare 
satisfacție tovarășul Alex. Lă- 
zărescu, secretarul general al 
F.R.T. — aportul părinților — 
un aport decisiv la orientarea 
copiilor spre acest sport și grija 
lor manifestată pentru cultiva
rea tenacității, atit de necesare 
in procesul învățării și practi
cării tenisului, atenția acordată 
de către aceiași părinți pentru 
asigurarea condițiilor materiale 
fără de care nu se poate dez
volta „sportul alb". Ceea ce, 
după opinia noastră, face din 
acești părinți principalii anima
tori ai tenisului, promotori ai 
progresului celui mai îndrăgit 
dintre sporturi, la ora de față, 
de către tînăra generație.

C. VASILE

Turneul de la
Forest Hills

Turneul international de tenis 
de la Forest Hills a programat 
prima finală — cea a probei de 
simplu femei — în care cam
pioana americană Chris Evert a 
învins-o cu 5—7, 6—4. 6—2 pe 
Evonne Goolagong-Cawley (Aus
tralia).

Așteptate cu mare interes, se
mifinalele probei de simplu băr
bați au oferit celor peste 12 000 
de spectatori prezenți în tribu
nele terenului central de la West 
Side T. C. din New York întil- 
niri viu disputate, in care cei pa
tru jucători și-au apărat cu dîr- 
zenie șansa calificării în finala 
acestui tradițional concurs. Per
formerul zilei a fost spaniolul 
Manuel Orantes. care a reușit 
să-1 elimine cu 4—6. 1—6. 6—2, 
7—5, 6—4 pe argentinianul Guil
lermo Vilas, cotat al doilea fa
vorit al turneului. Comentatorii 
agențiilor de presă califică jocul 
prestat de Orantes ca „senzațio
nal". iar această partidă este a- 
preciată drept „una dintre cele 
mai interesante si frumoase din 
istoria tenisului".

în finală. Manuel Orantes îl 
va întilni pe americanul Jimmy 
Connors (favoritul principal al 
campionatelor), care l-a întrecut 
în trei seturi, cu un scor sime
tric : 7—5, 7—5. 7—5 pe suede
zul Bjorn Borg.

LOZ PLIC #

SPORI' • SPORT
FOTBAL V. O etapă mai buna, mai disputată, 
cu două victorii in deplasare și cu... 26 goluri 

REVENIRE PROMIȚĂTOARE
Uvertura etapei a avut loc stmbătă, pe stadionul Steaua. Feri

cită programare. Lume multă in tribunele indepărtatului stadion 
de fotbal. Atrasă, desigur, de firma echipelor. Dealtfel, cele două 
formații, Steaua și F. C. Argeș, totdeauna au furnizat meciuri 
de un bun nivel, interesante ca factură a jocului și ca rezultate. 
Au fost caracteristici evidente și in partida de stmbătă. Steaua 
a intrat pe teren decisă pentru un meci deosebit. Rămăsese da
toare suporterilor. Citeva minute jucătorii militari au atacat in 
trombă, sufocindu-și adversarii. Chiar in minutul 2 deschid și 
scorul prin Stoica Pentru un moment, după felul cum se des
fășurau „ostilitățile" pe teren, am avut senzația că asistăm la un 
adevărat asediu și că Dobrin și trupa lui tinără, cu mulți debu- 
tanți in noul campionat, vor suferi cea mai amară infringere. 
Dar inceputul steliștilor, ca de atitea ori, n-a fost decît un foc. 
de paie. Am constatat și cu acest prilej că Steaua e capabilă de 
realizări tehnico-tactice impecabile, după cum, nu poți să-i în 
țelegi pe acești jucători care beneficiază de excelente condiții, 
cum pot să fie atit de ineficaci, atit de neputincioși in fazele 
cele mai simple cu putință. In minutul 15 Dumitru a ratat 
la 1 ml? Deși pasele merg bine, ofensiva se declanșează 
iuțeală spre poarta adversă, ideea care să concretizeze golul 
succesul nu se vede. Steaua a avut multe ocazii. Și arbitrul 
iar arbitrii ! — i le-a favorizat și înmulțit. Au avut ocazii 
argeșenii, dar conducătorul jocului, Sever Drăgulici, cu tușierul 
Toma Moisescu nu le-au validat. Pentru că dacă Steaua n-a 
obținut victoria datorită propriilor defecțiuni in joc, F. C. Argeș 
n-a obținut-o prin concursul larg al arbitrului. Ori și una și alta. 
In min. 65 portarul Morarii l-a faultat in careu pe Jercan ; cîteva 
minute mai tirziu M. Răducanu și Zamfir erau pe punctul de a 
înscrie, după ce primiseră balonul in ofsaid ; pentru un fault 
de joc a scos cartonașul galben ; cind un argeșean a fost faultat 
(vezi Moisescu faultat de M. Răducanu) arbitrul a dictat lovi
tură... împotriva oaspeților ; in min. 87 Radu II, scăpat singur 
cu mingea, a fost trîntit in careu — dar jocul a continuat. Așa
dar, arbitrii, dacă ar fi să ne luăm după Drăgulici, trebuie să 
țină cu gazdele. Dar supărările provocate de arbitraj n-au fost 
de durată pentru că Dobrin ne-a delectat cu inteligența și mă- 
estria cu care și-a condus coechipierii — niște tineri necunos- 
cuți cea mai mare parte — spre un rezultat bun. Argeșeanul 
ne-a făcut o adevărată demonstrație, iar golul său, din min. 58, 
expediat de la 25 m — lovitură liberă — a arătat, din nou, 
înalta sa clasă. Duelul Dumitru—Dobrin 
ultimului.

Etapa a cincea a avut și ea momente de mare tensiune, cu 
răsturnări spectaculoase de situații. In „derbiul" celor două pro
movate, F.C. Bihor și S.C. Bacău, primii au suferit o infringere 
la scor, pe teren propriu, deși au înscris cei dinții ! A doua 
victorie in deplasare au înregistrat-o mureșenii la Cluj-Napoca 
unde i-au învins pe feroviari fără drept de apel. Este adevărat, 
A.S.A. deține o formă excelentă, insă C.F.R. a ocupat chiar și 
fotoliul de lider. La Timișoara a deschis scorul și a condus 
Sportul studențesc, tribunele trăind emoția unui nou eșec. Totuși, 
deși a ciștigat, Politehnica Timișoara este pe ultimul loc. La 
Craiova, Reșița, Arad și Iași — rezultate scontate. Au ciștigat 
gazdele. Un meci care stirnește o oarecare curiozitate este cel 
desfășurat pe stadionul Dinamo, dintre campioni și echipa din 
Valea Jiului. Supărați, probabil pe ei, dinamoviștii s-au deslăn- 
țuit. Cu acest 5—0 ei n-au realizat scorul campionatului (recor
dul îl dețin studenții de pe Someș : 6—0), dar au realizat scorul 
etapei. Lucrul nu e lipsit de importanță și semnificație : după 
ce campionii iși mai repară, oarecum, firma, ei capătă și mo
ralul necesar in preajma debutului in „cupele europene". Cel 
mai in formă jucători — Lucescu, Dinu, Dumitrache. S-a șl 
văzut pe tabela de marcaj că atacanții și-au revenit. Il așteptăm 
și pe Dudu Georgescu. Deci, dacă facem un calcul, selecțio- 
nabilii i-au oferit o floare a speranțelor antrenorului Valentin 
Stănescu. Dar in fotbal confirmările trebuie reeditate in fiecare 
etapă de joc. Ceea ce jucătorii noștri uită.

VASILE CABULEA

de 
cu

Si

s-a soldat cu victoria

DIAGRAMA ETAPEI
DINAMO — JIUL 5—0 (3—0). în vervă de joc, dinamoviștii au rea

lizat scorul etapei, punctînd prin : Lucescu, de două ori (min. 13 și 
min. 52). Dumitrache (min. 30), Zamfir (min. 40) șl Sâtmăreanu II 
(min. 54). La tineret-speranțe s-a înregistrat un scor mai puțin in- 
.tilniț in această competiție, 12—1 (!) pentru Dinamo, care conduce In 
clasament. C.F.R. CLUJ-NAPOCA — A.S.A. TIRGU MUREȘ 0—2 (0—1). 
In zi bună, mureșenii au obținut o nouă victorie în deplasare. Au
torii golurilor : Varodl (min. 13) șl Fazekaș (min. 71). Adam a ratat 
o lovitură de la 11 m. în min. 67. La tineret-speranțe, 3—1. POLI. 
IAȘI — „U“ CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—0). Cele trei goluri au fost în
scrise de jucătorii ieșeni : Doru Ionescu (min. 17), fundașul Anton, 
autogol (min. 60) șl Costea (min. 70). POLI. TIMIȘOARA — SPORTUL 
STUDENȚESC 2—1 (0—1). Conduși cu 1—0, prin golul marcat de
Mircea Sandu (min. 45), timișorenii au ciștigat Ia limită, obținind 
prima victorie din acest sezon, prin golurile „semnate" de Dembrovs- 
chi (min. 67) din penalty și Petrescu (min. 73). La tineret-speranțe, 
1—0. F. C. BIHOR — S. C. BACĂU 1—3 (1—0). Formația din Bacău a 
furnizat surpriza etapei, obținind o victorie mal puțin scontată, după 
ce a fost condusă, la pauză, cu 1—0. Au marcat : Florescu (min. 8) 
pentru gazde, respectiv Cărpuci (min. 53), fundașul Lunca (min. 62) 
și Băluță (min. 72). F.C.M. REȘIȚA — F. C. CONSTANȚA 1—0 (1—0). 
A înscris Bora (min. 29). UNIVERSITATEA CRAIOVA — OLIMPIA 
SATU MARE 3—1 (1—0) Au marcat : Bălăci (min. 17). Oblemenco
(min. 60) din penalty. Leonida Nedelcu (min. 70). respectiv Both I 
(min. 86). La tineret-speranțe. 6—1. U.T.A. — RAPID 2—0 (0—0). Cele 
două goluri au fost realizate de Colnic (min. 49) și Axente (min. 55).

• 2—2. STEAUA — F. C. ARGEȘ 1—1
min. 2 și Dobrin a egalat în min. 58.

La tineret-speranțe, scor egal : 
<1—<l). Stoica a deschis scorul în

CLASAMENT
A.S.A. Tg. Mureș 5 3 11 12— 6 7
Univ. Craiova 5 3 11 9—3 7
S. c. Bacău 5 311 8—4 7
F. C. Argeș 5 221 6—3 6
Poli iași 5 302 8—8 C
F.C.M. Reșița 5 302 7—7 6
Steaua 5 131 5—5 5
Sportul studențesc 5 2 12 4—5 5
Olimpia Satu Mare 5 13 1 5—6 5
F. C. Bihor 5 212 6—8 5
C-F.R. Cluj-Napoca 5 2 12 6—8 5
„U“ Cluj-Napoca 5 203 9—6 4
Dinamo 5 2 0 3 10— 8 4
U.T.A. 5 203 8—7 4
F. C. Constanța 5 203 7—8 4
Rapid 5 122 3—5 4
Jiul 5 113 6—13 3
Poli Timișoara 5 113 4—13 3

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I. F. C. Brăila — Vii

torul Vaslui 4—1, C.S. Botoșani
— Gloria Buzău, 2—1, S.C. Tul- 
cea — Victoria Tecuci 1—1, 
C.S.U. Galati — F.C.M. Galați 
0—1. C.S.M. Borzești — Celuloza 
Călărași 1—1, Prahova Ploiești
— F.C. Petrolul Ploiești 1—1. 
Cimentul Medgidia — C.S.M. Su
ceava 1—0, Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Focșani 1—0, Metalul 
Plopeni — C.F.R. Pașcani 3—1.

După trei etape, F.C.M. Galati 
conduce în clasament cu 6 punc
te.

SERIA A II-A. F.C.M. Giurgiu
— Minerul Motru 2—1, Tractorul 
Brașov — Metrom Brașov 1—0, 
Nitramonia Făgăraș — Metalul 
Mija 1—0, Metalul București — 
Progresul București 1—3. Dina
mo Slatina — C.S. Tîrgoviște 
2—0, Autobuzul București — 
Voința București 1—0, Chimia 
Rm. Vîlcea — Automatica Ale-

• LA WROCLAW, în cadrul 
Campionatelor internaționale fe
roviare de baschet masculin, e- 
chipa Rapid București a între
cut cu scorul de 107—67 (56—34) 
selecționata feroviară a Franței.

• LA SOFIA au luat sfirșit 
întrecerile campionatelor euro
pene de tir rezervate senioare
lor și juniorilor. în ultima zi de 
concurs, țintașa sovietică Nina 
Sțoleareva a ciștigat proba de 
pistol standard cu 587 puncte, 
rezultat ce constituie un nou re-

ETAPA VIITOARE
A.S.A. Tîrgu Mureș — S.C. 

Bacău, Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara, Rapid — 
F.C. Bihor, F.C. Constanța — 
Dinamo, care se dispută sîmbătă 
13 septembrie, F.C. Argeș — 
F.C.M. Reșița, Olimpia Satu 
Mare — U.T.A., Jiul — C.F.R. 
Cluj-Napoca, „U“ Cluj-Napo
ca — Steaua și Sportul studen
țesc — Politehnica Iași, progra
mate duminică 14 septembrie.

xandria 1—1, Steagul roșu Bra
șov — Chimia Tr. Măgurele 1—0, 
S.N. Oltenița — Electroputere 
Craiova 2—0.

Autobuzul București și Progre
sul București ocupă primele 
două locuri, cu același număr de 
puncte, 5.

SERIA A III-A. U.M. Timi
șoara — F.C. Șoimii Sibiu 0—0, 
Minerul Moldova Nouă — C.F.R. 
Timișoara 3—0, Sticla Turda — 
F.C. Baia Mare 0—2, C.I.L. Si- 
ghet — Gaz metan Mediaș 2—0, 
Rapid Arad — Ind. sîrmei C. 
Turzii 2—1, Victoria Călan. — 
Corvinul Hunedoara 0—2. Dacia 
Orăștie — Metalurgistul Cugir 
3—1, Mureșul Deva — Unirea 
Tomnatic 5—0, Gloria Bistrița — 
Victoria Cărei 3—0.

F.C. Baia Mare conduce cu 6 
puncte, urmată de Corvinul Hu
nedoara cu 5 puncte.

cord european și-l egalează pe 
cel mondial. Sportiva româncă 
Anișoara Matei s-a situat pe lo
cul patru, cu 580 puncte. Proba 
de pistol liber pentru juniori s-a 
încheiat cu victoria Iui Iuri Lit- 
kovski (U.R.S.S.) — 375 puncte 
(nou record european).
• ÎN CADRUL meciurilor di

recte semifinale ale turneului 
international de șah de Ia Mi
lano s-a desfășurat partida în
treruptă în runda a treia între 
marii maeștri Lajos Portisch 
(Ungaria) și Liubomir Liuboje- 
vici (Iugoslavia). Victoria a re
venit Iui Lajos Portisch, care 
conduce acum cu 2—1 puncte.

în cel de-al doilea meci, care 
se dispută între campionul mon
dial Anatoli Kărpov (U.R.S.S.) 
și compatriotul său Tigran Pe
trosian, scorul se menține egal : 
1,5—1,5 puncte.



Aniversarea creării Republicii Populare

Democrate Coreene
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și tovarășul 
MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, au trimis to
varășului KIM IR SEN, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Populare Democra
te Coreene, și tovarășului KIM IR, premierul 
Consiliului Administrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, următoarea telegramă.

Dragi tovarăși.

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului co
reean — cea de-a 27-a aniversare a creării Re
publicii Populare Democrate Coreene —. în nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al nostru personal, avem deosebita plă
cere de a adresa Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, Comitetului Popular 
Central și guvernului Republicii Populare De
mocrate Coreene, întregului popor frate coreean 
și dumneavoastră personal cele mai sincere feli
citări și un călduros mesaj de salut tovărășesc.

Muncind cu multă dăruire și abnegație, po
porul coreean, sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea, a obținut. într-o perioadă scurtă, 
succese remarcabile pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, a transformării radicale a 
relațiilor de producție de la orașe și sate, a edi
ficării orinduirii socialiste în Republica Populară 
Democrată Coreeană. Bucurîndu-se sincer de 
succesele poporului frate coreean, comuniștii, în-

tregul popor român sînt alături și solidari cu 
eforturile și lupta pe care comuniștii și întregul 
popor coreean o desfășoară pentru a întîmpina 
cu noi succese cea de-a 30-a aniversare a creării 
Partidului Muncii din Coreea, pentru îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor trasate de cel 
de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din 
Coreea, pentru înfăptuirea aspirației fundamen
tale de unitate națională.

Folosim și acest prilej pentru a exprima încă 
o dată înalta prețuire pe care partidul, guver
nul și poporul nostru o acordă relațiilor de prie
tenie frățească, colaborare multilaterală și soli
daritate militantă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Coreea, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Coreeană, dintre popoarele 
coreean.

Ne amintim cu multă plăcere de 
noastre convorbiri rodnice și ne exprimăm încă 
o dată ferma convingere că Tratatul de prietenie 
și colaborare, precum și celelalte documente și 
înțelegeri convenite servesc atît intereselor po
poarelor român și coreean, construirii cu succes 
a socialismului în țările noastre, cît și promo
vării unor relații noi de prietenie și colaborare 
între toate statele lumii.

Ziua națională a Republicii Populare Demo
crate Coreene ne oferă, dragi tovarăși, plăcutul 
prilej de a vă adresa încă o dată, dumneavoastră 
și poporului frate coreean, cele mai calde urări 
de noi succese în edificarea societății socialiste, 
în înflorirea continuă a patriei dumneavoastră, 
în lupta dreaptă și plină de abnegație pentru 
reunificarea pașnică și independentă a tării.

Populară 
român și
recentele

Marea sărbătoare
a poporului coreean

9 septembrie reprezintă o dată memorabilă în istoria 
poporului coreean prieten. Cu 27 de ani în urmă, încunu
nare a unor lupte grele împotriva ocupației japoneze, pen
tru eliberare națională și socială avea loc crearea Repu
blicii Populare Democrate Coreene - eveniment care a 
deschis calea împlinirii aspirațiilor milenare ale acestui 
popor, de a trăi într-un stat liber, independent și suveran.

- n anii următori, J poporul coreean, 
|| sub conducerea 
1 Partidului Muncii 
|| in frunte cu tova- 

-MLrășul Kim Ir Sen, 
a trecut Ia înfăptuirea unor 
adinei prefaceri înnoitoare, spre 
o viață nouă, spre progres și 
prosperitate. La puțin timp insă, 
munca creatoare avea să fie în
treruptă brutal de intervenția 
militară imperialistă. Hotărît 
să-și apere cu orice preț drep
tul la existență liberă, cuceririle 
revoluționare, iu lupta împo
triva agresiunii, poporul R.P.D. 
Coreene a înscris pagini nepie
ritoare de eroism. Victoria do- 
bindită de poporul coreean, 
după trei ani de aprige lupte, 
atestă încă o dată un fapt evi
dențiat de intreaga evoluție a 
vieții internaționale contempo
rane : nu există forță capabilă 
să infringă un popor care și-a 
luat soarta în propriile miini, 
fiind hotărît să lupte, indiferent 
de sacrificii, pentru libertatea 
și independența patriei sale. 
Anii războiului au lăsat răni 
adinei pretutindeni în R.P.D. Co
reeană : bombele, flăcările mis
tuitoare transformînd în ruine 
uzine și fabrici, spitale și școli, 
ferme și căi de comunicație. 
Mii și mii de oameni au căzut 
victime războiului. Dar locuito
rii acestei țări, vădind în muncă 
același eroism ca pe cimpul de 
luptă, au reușit în scurtă vreme 
să reclădească orașele și satele 
pirjolite, să refacă economia 
distrusă și să pășească mai de
parte pe drumul dezvoltării e- 
conomiei, culturii, învățămintu- 
lui, științei, al ridicării nivelu
lui de trai — al edificării noii 
orinduiri socialiste.

Iată citeva repere, care pot 
defini procesul continuu și acce
lerat al dezvoltării economico- 
sociale a R.P.D. Coreene. înde
plinirea actualului plan șesenal, 
cu mult înaintea termenului 
prevăzut inițial (1976), va marca 
sporirea producției globale in
dustriale de 2,2 ori, comparativ 
eu perioada de început a planu
lui ....................
fie 
2,3 
de 
lor ._____ ,________ _
mul an al șesenalului, se are în 
vedere să se producă 28—30 mi
liarde kwh, 50—53 milioane tone

(1971), mijloacele de produc- 
vor înregistra o creștere de 
ori, iar bunurile de consum 
două ori. Potrivit indicatori- 
prevăzuți a fi atinși în ulii-

cărbune, 3,8—4 milioane tone o- 
țel, 2,8—3 milioane tone de îngră
șăminte chimice, 7,5—8 milioane 
tone de ciment și 1,6—1,8 milioane 
tone produse subacvatice. In 
toate sectoarele de activitate se 
desfășoară o amplă întrecere 
socialistă, obținîndu-se succese 
deosebite. Realizări importante 
înregistrează oamenii muncii de 
pe șantierele uzinei siderurgice 
Thaik, centru metalurgic situat 
în partea de nord-est a republi
cii. Constructorii de la Thaik 
au dat în exploatare încă de 
anul trecut, un nou furnal, un 
cuptor de aglomerare și un con- 
vertizor de mare capacitate. In 
prezent ei lucrează pentru în
cheierea lucrărilor și punerea 
în circuitul productiv a unor noi 
secții. Muncă intensă se desfă
șoară și la „Complexul chimie 
al tineretului", modernă cetate 
industrială, aflată în curs de 
construcție în vestul țării. O u- 
zină de îngrășăminte pe bază de 
uree, alta de piroliză a țițeiului 
și polietilenei vor îmbogăți aici 
in acest an, dotarea industriei 
chimice coreene. In agricultură, 
după realizarea în 1974 a unei 
producții record de 7 milioane 
tone cereale, are loc o intensă 
și vastă campanie pentru a re
colta, in 1975 8 milioane 
cereale.

Toate acțiunile politice și e- 
conomice care se desfășoară in 
aceste zile pe tot cuprinsul țării 
poartă amprenta unui jubileu : 
la 10 octombrie se împlinesc 30 
de ani de la intemeierea Parti
dului Muncii din Coreea — con
ducătorul și inspiratorul marilor 
victorii dobindite de țara prie
tenă. Oamenii muncii întimpină 
această sărbătoare depunind noi 
eforturi, organizîndu-și astfel 
munca pentru a adăuga la rod
nicul bilanț noi și prestigioase 
realizări.

Succesele strălucite repurtate 
de R.P.D. Coreeană în refacerea 
și dezvoltarea de sine stătă
toare, în asigurarea progresului 
economico-social stimulează 
condițiile tot mai favorabile în
făptuirii aspirațiilor legitime ale 
Întregului popor coreean, de 40 
de milioane de oameni, spre u- 
nificarea pașnică, democratică 
și independentă a patriei, pen
tru realizarea unității naționale, 
de către coreeni înșiși și fără 
nici un amestec din afară — 
deziderat pentru Împlinirea că-

tone

ruia Partidul Muncii și guver
nul R.P.D. Coreene desfășoară 
cele mai mari eforturi.

Sărbătoarea națională a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene prilejuiește, o dată *în 
plus, poporului român, tinerei 
sale generații, evocarea traini
celor raporturi de prietenie și 
colaborare multilaterală ro- 
mâno-coreeană. Avîiid la bază 
principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului so
cialist, aceste relații frățești cu
nosc o dezvoltare continuă, sta
tornică, în cele mai diferite do
menii — politic, economic, cul
tural, tehnico-științific. Factorul 
dinamic și stimulator care con
tribuie la continua extindere și 
intensificare a prieteniei dintre 
popoarele și țările noastre îl 
constituie relațiile tot mai strîn- 
se și colaborarea rodnică dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, con
tactele directe dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări. In acest sens, vizita 
efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. Coreeană, 
in vara anului 1971, ca și recenta 
vizită in România a tovarășului 
Kim Ir Sen au marcat momente 
de însemnătate istorică in cro
nica prieteniei și conlucrării 
noastre. Convorbirile fructuoase 
purtate cu aceste prilejuri, Tra
tatul de prietenie și colaborare, 
semnat in primăvara acestui an 
la București, documentele și în
țelegerile asupra cărora s-a con
venit au deschis largi perspec
tive colaborării româno-coreene 
viitoare, in avantajul ambelor 
țări și popoare, al cauzei uni
tății țărilor socialiste, al luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru pace și progres, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mal 
drepte.

In deplin consens cu aceste 
relații, România a sprijinit și va 
sprijini cu consecvență politica 
profund realistă a R.P.D. Co
reene, urmărind reunificarea 
coreenilor din Nord și din Sud, 
într-o singură patrie. In re
petate rinduri reprezentanții 
R.P.D. Coreene au dat o înaltă 
apreciere acestei poziții a țării 
noastre, considerind-o ca un 
exemplu de spirit internațio
nalist.

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a R.P.D. Coreene, poporul nos
tru își reînnoiește calda urare 
pe care o adresează poporului 
coreean de a obține noi succese 
în edificarea socialismului, în 
dezvoltarea multilaterală a pa
triei, în lupta hotărită pentru 
reunificarea pașnică și indepen
dentă a țării.

IOAN TIMOFTE
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Premierul Consiliului de Stat
al R. P. Chineze a primit delegația 
de partid și guvernamentala

română
Tovarășul Ciu En-lai, vice

președinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, l-a primit 
pe tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, a- 
flată într-o vizită de prietenie 
la Pekin.

La întrevedere au participat 
membrii delegației române — 
tovarășii general-maior Gheor- 
ghe Gomoiu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului a- 
părării naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior al 
Ministerului Apărării Naționale, 
și Vasile Șandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R. — pre
cum și ambasadorul tării noastre 
la Pekin, Nicolae Gavrilescu.

Din partea chineză au parti
cipat Ci Ten-kuei, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, Ken Piao, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful 
Secției pentru relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez, alte persoa
ne oficiale.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie 
Verdeț a adresat, din partea se
cretarului 
Comunist 
Republicii 
tovarășul

celorlalți membri ai conducerii 
române de partid și de stat, un 
salut tovărășesc și urări de să
nătate și succes în activitate 
președintelui Mao Tzedun, pre
mierului Ciu En-lai, celorlalți 
conducători de partid și de stat 
ai R. P. Chineze.

Mulțumind, premierul Ciu 
En-lai a transmis, la rindul său, 
un cald salut și urări de suc
cese tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți membri ai 
conducerii române de partid și 
de stat, din partea președintelui 
Mao Tzedun, a sa personal, a 
celorlalți conducători ai R. P. 
Chineze.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția față de 
cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidari
tate dintre cele două partide, 
țări și popoare, precum și do
rința comună de a diversifica și 
aprofunda în continuare aceste 
relații, spre binele ambelor po
poare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

Supliment special
dedicat României

în publicația britanică
„Export Times“

sta- 
de 

ro-

in numărul pe septembrie 
al publicației lunare „Export 
Times" a apărut un supli
ment special dedicat Româ
niei, care evidențiază 
diul actual al relațiilor 
colaborare și cooperare
mâno-britanice, precum și 
posibilitățile de extindere a 
acestor relații pe multiple 
planuri. Publicația eviden
țiază succesele obținute de 
poporul nostru în dezvolta
rea economico-socială a țării, 
menționindu-se că aceasta 
creează noi posibilități de 
lărgire a schimburilor eco
nomice și a cooperării dintre 
cele două țări.

întilnire intre
reprezentantul P.C.R. 

și președintele M.P.L.A.
Tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întilnit 
cu dr. Agostinho Neto, președin
tele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.).

La întilnire au participat : 
Lucio Lara, Lopo De Nascimen- 
to, A. Ludi șl Jose Eduardo, 
membri ai Biroului Politic al 
M.P.L.A.

Reprezentantul P.C.R. a trans
mis conducerii M.P.L.A. un me
saj de salut din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Mulțumind, dr. Agostinho 
Neto a adresat în numele său și 
al M.P.L.A. un salut călduros de 
prietenie tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român.

In cursul convorbirii a avut 
Ioc un schimb de păreri privind

situația actuală din Angola și 
lupta poporului angolez pentru 
dreptul de a deveni liber și in
dependent.

Președintele M.P.L.A. a dat o 
înaltă prețuire ajutorului poli
tic, material și diplomatic acor
dat de România luptei poporului 
angolez pentru obținerea inde
pendenței naționale și a apreciat 
preocuparea P.C.R., a secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru rezolvarea 
pozitivă a situației actuale din 
Angola, care să asigure dobîn- 
direa independenței, la 11 no
iembrie anul curent.

S-a exprimat dorința comună 
de dezvoltare în continuare a 
relațiilor de prietenie, conlu
crare și solidaritate dintre 
P.C.R. și M.P.L.A. în interesul 
celor două popoare.

întilnirea dintre reprezentan
tul P.C.R. și conducătorii 
M.P.L.A. s-a desfășurat într-a 
atmosferă de prietenie.

general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a

★
Duminică, 7 septembrie, dele

gația română a vizitat Fabrica 
de tricotaje nr. 1 din Pekin. 
Oaspeții români s-au bucurat de 
o caldă primire din partea co
lectivului de muncitori 
conducerii întreprinderii.

VIZITA DELEGAȚIEI P.C.R.
IN JAPONIA

Delegația. Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. care, la 
invitația Partidului Comunist 
din Japonia, face o vizită în a- 
ceastă tară, a fost oaspete al 
prefecturilor Kyoto, Nara și Hi- 
roșima. Delegația a avut con
vorbiri cu conducători ai comite
telor de partid din cele trei pre
fecturi. cu activiști de partid, in- 
formîndu-se reciproc despre 
preocupările actuale și de per
spectivă ale celor două partide.

Delegația s-a întilnit, de ase
menea, cu deputati comuniști 
din dietele prefecturale și locale, 
cu alte personalități democratice 
și progresiste, militante pentru 
cauza păcii și înțelegerii între 
popoare, cu reprezentanți al opi
niei publice japoneze. Au fost, 
totodată, vizitate obiective eco
nomice, social-politice si cultu
rale din prefecturile respective.

în cursul vizitei în cele trei 
prefecturi, delegația a fost înso
țită de tovarășul Ichiro Sunama, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J.

R. P. BULGARIA. - Imagine din Varna

în apărarea celor 
doi tineri basci con
damnați la moarte

• LA MADRID a sosit o de
legație italiană — cuprinzînd de- 
putați, reprezentanți ai sindica
telor și universitari — pentru a 
cere direct autorităților spaniole 
grațierea celor doi militanti basci 
condamnați la moarte, Jose An
tonio Garmendia și Angel Otae- 
gui.

Delegația italiană a remis me
saje la sediile președinției gu
vernului spaniol si Ministerului 
de Externe, in care se exprimă 
cererea de grațiere prezentată în 
numele întregului popor italian.

• 1NTR-O DECLARAȚIE sem
nată de secretarul general al 
Partidului Comunist Mexican, 
Arnoldo Martinez Verdugo, se 
arată că P.C.M. se alătură pro
testelor exprimate in legătură 
cu condamnarea la moarte de 
către un tribunal militar din 
Burgos a doi tineri patrioti 
basci, si cere salvarea vieților 
lui Jose Antonio Garmendia și 
Angel Otaegui.

JJMedalie de aur" conferită unui produs

Pavilionul României la Tîr- 
gul internațional de la Plovdiv 
continuă să se bucure de intere
sul vizitatorilor, ca și al specia
liștilor interesați să ducă tra
tative în legătură cu posibilită
țile de export ale celor 15 între
prinderi românești de comerț 
exterior care expun în standuri
le țării noastre. Dovada bunelor 
aprecieri pe care le-au primit în 
zilele tirgului produsele româ
nești, este și medalia de aur a- 
cordată unuia dintre cele mai 
reprezentative produse ale in
dustriei noastre constructoare 
de mașini.

Duminică, 7 septembrie, în cea 
de-a cincea zi a tirgului la pa
vilionul României a avut loc 
festivitatea înmînării, de către 
comisia de medaliere a tirgului, 
a „Medaliei de aur“ pentru ma
șina de filat bumbac de tip 70 fb. 
Apreciată atît pentru originali
tatea concepției cit și pentru 
performantele ei tehnico-econo- 
mice, mașina produsă de colecti
vul uzinei „Unirea" din Cluj- 
Napoca, reprezintă o noutate în 
materie. Deși omologată abia 
în acest an, ea a devenit repede 
cunoscută peste hotare, fiind de
osebit de solicitată la export.

CONSULTĂRI LA LISABONA ÎN VEDEREA 
FORMĂRII UNUI NOU GUVERN

mazonului, a altor mii 
de kilometri de dru
muri, a peste o sută 
de aeroporturi in zone 
pînă recent inaccesi
bile, facilitează pro
cesul de populare a a- 
cestui imens teritoriu 
care nu cuprinde de- 
cit o șesime din 
populația țării. Tot in

administrativă, cît din 
necesitatea efectuării 
unui salt in interiorul 
țării.

Zona centrală a Bra
ziliei (statele Goias și 
Mato Grosso) se află 
in plină dezvoltare. 
„Programul Cerrados“ 
prevede crearea unor 
puternice obiective a- 
groindustriale in a- 
eeastă regiune. Deja 
au fost recuperate 
peste 34 000 de hecta
re ce dau astăzi re
colte bogate de po
rumb, orez și soia, a- 
desea superioare ce
lor obținute în sudul 
Braziliei, partea cea 
mai fertilă și mai dez
voltată a țării.

De curind Depar
tamentul național al 
lucrărilor de asanare 
a anunțat realizarea, 
in perioada 1975—1981, 
a unui proiect de di
rijare a cursurilor de 
apă și de 
a văilor fluviilor 
guaribe, Piranhas 
Parmaiba, din 
estul țării.

Deși toate 
proiecte sint in 
de desfășurare, 
zilia, a cărei 
mie se baza odinioară 
doar pe cultura cafe
lei, oferă in prezent 
tabloul unei țări in
trate pe făgașul unei 
dezvoltări economice 
susținute.

lorificarea resurselor 
existente in fiecare 
regiune. In primul 
rind, exploatarea A- 
mazoniei — teritoriu 
cu o suprafață de șase 
ori mai mare decit 
teritoriul Franței — 
se anunță deosebit de 
avantajoasă. In adin- 
cui junglei se află a-

Atragerea tuturor 
regiunilor braziliene 
in circuitul social-e
conomic al țării con
stituie unul din prin
cipalele obiective ale 
celui de-al doilea plan 
de dezvoltare națio
nală (1975—1979). Ac
țiunea de valorificare 
a vastelor regiuni din 
nordul și vestul ță
rii, care înseamnă, de 
fapt, mai bine de ju
mătate din teritoriul 
Braziliei, se desfășoa
ră intr-un ritm acce
lerat, bucurîndu-se de 
sprijin substanțial din 
partea autorităților.

Brazilia dispune 
mari și variate 
surse ale solului 
subsolului, fapt ce 
permis lărgirea 
modernizarea 
Industriale, îndeosebi a 
ramurilor extractivă, 
siderurgică, chimică, 
petrochimică și ener
getică. Pînă nu de 
mult insă, frontiera 
economică a Braziliei 
nu se îndepărta de li
toral decit cu citeva 
sute de kilometri ră- 
minind astfel neîn
corporate in viața e- 
conomică a țării vas
te regiuni cu impor
tante bogății. Actua
lul plan guverna
mental de dezvoltare 
economică și popu
lare a teritoriilor din 
nord-vestul și centrul 
țării este ilustrat de 
numeroase programe 
ce au în vedere va

Coordonate
de 

re- 
Și i-a 
Și 

bazei

economice
braziliene

devărați munți de fier, 
mangan, bauxită, co
sitor și zăcăminte de 
țiței. Pe de altă par
te. există aici păduri 
cu esențe deosebit de 
prețioase, excelente 
terenuri pentru creș
terea animalelor și un 
potențial hidroener
getic evaluat la 140 
milioane kw. Pentru 
exploatarea resurselor 
agricole, forestiere și 
minerale este prevă
zută crearea in aceas
tă zonă a 15 „poli e- 
eonomici", acțiune e- 
șalonată pe timp de 
trei ani ce necesită 
investiții in valoare 
de 350 milioane dolari. 
Construirea Transa-

regiunea nordică a 
Braziliei se află in 
curs de desfășurare 
„Perimetrul nord" — 
așa a fost denumit 
uriașul ax rutier ca
re va lega — pe o 
lungime de 4 500 km — 
litoralul Atlanticului 
de înălțimile Anzi- 
lor Cordilieri. Viitoa
rea magistrală, ce ur
mărește îndeaproape 
linia imaginară a E- 
cuatorului, va fi gata 
în anul 1978.

Chiar construirea o- 
rașului Brasilia — 
splendidă demonstra
ție a arhitecturii con
temporane — nu a fost 
determinată de nevoia 
de a avea o capitală

amenajare 
la

și nord-

aceste 
curs 
Bra- 

econo-
Un comunicat al președinției 

Republicii Portugalia informează 
că. în urma unei ședințe extra
ordinare. Consiliul de Miniștri a 
prezentat sîmbătă seara demisia 
sa imediată președintelui 
cisco da Costa Gomes.

Demisia, motivată prin 
luția situației politice din 
a fost acceptată de președintele 
Costa Gomes.

Guvernul demisionar. condus 
pînă la 29 august de fostul pre
mier Vasco Goncalves, fusese în
sărcinat cu girarea problemelor 
curente ale țării, după desemna
rea noului premier, în persoana 
viceamiralului Jose Pinheiro de 
Azevedo.

Premierul desemnat al Portu
galiei, viceamiralul Pinheiro de 
Azevedo, și-a continuat consul
tările in vederea constituirii ce
lui de-al șaselea guvern provi
zoriu. în prezența președintelui 
Francisco da Costa Gomes el a 
avut întrevederi, la Palatul Be
lem, cu liderii principalelor șase 
partide din tară, în ordinea re
zultatelor obținute în alegerile

Fran-

R.P.D. COREEANA - Vedere parțială a Combinatului siderurgic Thaik
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SOȚIA LUI JEAN: Scala (orele 
9; 11; 13) — la ora 20 Gala fil
mului românesc ELIXIRUL ti
nereții; Capitol (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Grivița
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30); Grădina Capitol (ora 19,30).

EMIGRANTUL: Modern (orele 
9; 11,15; 13,30) — la ora 18 Gala 
filmului românesc ELIXIRUL TI
NEREȚII; Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,15); Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
30,15); Grădina Aurora (ora 19,15).

DELICT DIN DRAGOSTE: Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45); Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30); Grădina 
Festival (ora 19,30); Grădina sta
dionului Steaua (ora 19,45).

LUNATICUL: Doina (orele 11,15; 
13,15; 15.30; 17,30: 19,45) — la ora 
9 Program pentru copii.

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

ȚARA LUI SANINIKOV: 
mina (orele 9; 11,15; 13,5 
18.15; 20,30).

HYPERION: Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15); 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; i8.30; 20.30): Grădina Di
namo (ora 19,30); Grădina Lucea
fărul (ora 19,30) ; Grădina Bucu
rești (ora 19,30).

EVADAREA: Miorița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20); Tomis 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Grădina Tomis (ora 19.15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Vic
toria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ALO, TAXI !: Giulești (orele 
15.30: 18: 20,15).

HOINARII: Central (orele 8,15; 
10,30; 13: 15,30; 18; 20,30).

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

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 18;

20,30); Excelsior (orele 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

OMUL DIN LONDRA: Dacia
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

LANȚURI: Bucegl (orele 16; 18); 
Grădina Bucegi (ora 19,45).

TOAMNA BOBOCILOR: Unirea 
(orele 16; 18); Grădina Unirea (ora 
19.45).

SCUFUNDARE LA MARE ADIN- 
CIME: Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30): Gloria (ore
le 18,15: 20,30); Grădina Titan 
(ora 19,30).

AGENTUL STRANIU: Lira (ore
le 15,30; 18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

MUNTELE ASCUNS: Pacea
(ora 20).

PIAF: Cotrocenl (orele 10; 12; 
14; 16; 20).

FLAMINGO :
18); Grădina

SOARELUI:

NU TE VOI IUBI: Crîngași 
(ora 17).

PĂDUREA DE MESTECENI: 
Viitorul (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

OMUL DIN LARAMIE: Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

OAMENII DE PE
Moșilor (orele 15,30; 
Moșilor (ora 19,30).

STRĂLUCIREA
Popular (orele 15,30; 18; 20,15); 
Grădina Lira (ora 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL? 
Munca (orele 16; 18: 20).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WIL- 
KISON: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20); Grădina Arta (ora 19.30).

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA: 
Vitan (orele 15.30; 18).

ORDINUL ANA: Rahova (orele 
16: 18,15).

EPILOG LA GRANIȚA: Pro
gresul (orele 16; 18; 20); Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI: Pacea (orele 15,30; 17,45).

de la 25 aprilie a.c., pentru Adu
narea constituantă.

Premierul desemnat a expus 
fiecărei delegații situația în le
gătură cu adunarea de la Tan
cos a Mișcării Forțelor Armate 
și cu rezultatele acesteia, con- 
sultind, în același timp, diferitele 
formațiuni politice în legătură 
cu constituirea unui nou guvern 
provizoriu.

R. ȚEPEȘ

Puternic cutremur în Turcia
Sîmbătă, regiunea estică a 

Turciei a fost zguduită de patru 
cutremure succesive de pămînt, 
dintre care cel mai puternic, de 
intensitatea 6,8 grade pe scara 
Richter, a durat 23 de secunde. 
Au urmat alte seisme, de mai 
mică intensitate, pînă duminică, 
mărind panica supraviețuito
rilor.

Un ultim bilanț provizoriu al 
victimelor provocate de cutremur 
indică cel puțin 2 000 de morți — 
a anunțat postul de radio An-

viața în 
putea fi

armatei, 
au fost

ELIXIRUL TINEREȚII: Grădina 
Modern (ora 19,30).

OCHII SHIVANEI: Grădina Vi- 
tan (ora 19,30).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
In limba maghiară. 19,00 Viată 
nouă în țara dimineților liniștite. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 La porțile noului an. Raid- 
anchetă. 20,20 Istoria operetei în... 
personaje. 20,40 Roman-foileton: 
Milioanele lui Privalov. Episodul 
III. 21,20 Seară de balet. 22,10 24 
de ore.
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Ansamblul „Rapsodia Română": 
TARĂ BOGAȚĂ-N FRUMUSEȚI 
— ora 18,30.

kara. Lucrările de degajare a 
victimelor de sub ruine sînt încă 
în curs la Lice, orașul cel mal 
puternic lovit de seism ; nu
meroase alte localități continuă 
să fie izolate, astfel incit există 
temerea că numărul total al ce
lor care și-au pierdut 
urma cutremurului ar 
cu mult mai mare.

Datorită intervenției 
operațiunile de salvare
organizate rapid. Echipele spe
ciale au continuat, în tot cursul 
zilei de duminică, să degajeze 
supraviețuitorii ingropați sub 
ruine, iar camioane și elicoptere 
transportau medicamente și hra
nă către sinistrați. Sute de ră
niți au fost transportați la spi
talele civile și militare din pro
vincia Diyarbekir și departa
mentele limitrofe.

în cursul zilei de duminică, 
primul ministru, Suleyman 
mirel, s-a deplasat în zona 
lamitată.

Numeroase cutremure de . . 
mînt au avut loc de-a lungul 
anilor, în Turcia, una din prin
cipalele zone seismice ale glo
bului. Seismul de sîmbătă pare 
însă să se situeze printre cele 
mai grave care au afectat Turcia 
în ultimii zece ani.
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• ÎNTR-UN COMUNICAT pu
blicat de biroul său din Dakar, 
Organizația Mondială a Sănătă
ții a făcut cunoscut că cea de-a 
25-a sesiune a Comitetului re
gional pentru Africa al O.M.S. 
va fi găzduită, între 17 și 24 
septembrie, de capitala cameru- 
neză, Yaounde.

• RICHTER PICTOR. Admiratorii din Tbilisi ai pianistului 
Sviatoslav Richter au făcut cunoștință recent cu o nouă pasiune 
a muzicianului, pictura. In capitala Armeniei s-a deschis, recent, 
expoziția de peisaje in acuarelă a sexagenarului maestru al 
pianului. Cel care îl cunosc îndeaproape pe marele pianist 
afirmă că el iși ține hobby-urile in mare taină. Acestea sint 
pictura și compoziția. Se știe că Richter a scris numeroase lucrări 
pentru pian, dar nu și le-a prezentat niciodată în vreo sală de 
concert. „Șl fără ele se scrie destulă muzică...", a răspuns, in 
glumă, celebrul pianist unui ziarist „indiscret" • O NOUĂ FOR
MĂ DE TESTARE A POLUĂRII ATMOSFERICE. Specialiștii 
Institutului de cercetări cu izotopi din Tokio au descoperit o nouă 
specie de begonie cu mare capacitate de reacționare la poluarea 
atmosferică. Această plantă, denumită „Unter queen gamma-3“, 
a fost obținută pe calea iradiației radioactive a semințelor de be
gonia. La creșterea conținutului de azot din atmosferă cu numai 
0,15 la sută, frunzele noii specii de begonia se acoperă, in 6 ore, 
cu niște pete albe care, peste alte cîteva zile, se transformă în 
linii, după a căror formă și profunzime specialiștii pot determina 
conținutul de azot din atmosferă • LA CENTRUL SPAȚIAL DIN 
PASADENA, CALIFORNIA, de unde se urmărește evoluția în 
cosmos a navei „Viking-1“, s-a anunțat că aceasta își urmează 
traiectoria stabilită. Se apreciază că vehiculul spațial va ajunge 
în apropierea Planetei Marte în jurul datei de 19 iunie anul 
viitor, cind se vor efectua noi schimbări ale traiectoriei care să 
permită coborîrea pe suprafața planetei. Vineri, s-a precizat la 
Pasadena, „Viking-1“, lansat, după cum se știe, la 20 august, 
se afla la 6,3 milioane kilometri de Pămînt. • REGENERAREA 
ȚESUTULUI MUSCULAR. Omul de știință sovietic prof. Alexandr 
Studitski a descoperit că țesutul muscular este capabil să se 
regenereze. Cercetările savantului au răsturnat teoria potrivit 
căreia, din cauza complexității structurii sale, țesutul muscular 
nu se poate regenera sau dezvolta în caz de transplant. El a 
stabilit că cea mai mare capacitate de regenerare a țesutului 
musculos o au animalele cu metabolism ridicat. Prof. Studitski 
consideră că regenerarea țesutului muscular poate fi stimulată.
• PERSOANE NECUNOSCUTE AU COMIS UN ACT DE VAN
DALISM ASUPRA UNOR MONUMENTE DE ARTA CELEBRE 
DIN CENTRUL FLORENȚEI. Au fost deteriorate trei statul, da- 
tînd din secolele XVI șl XIX, dintre care două fuseseră de cu
rind restaurate. Cele trei monumente se află în Piazza della 
Slgnoria, situată în fața muzeului din Palazzo Vecchio.
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