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preocupării pentru dezvoltarea mecanizării lucrărilor agricole

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a examinat simbătă noi sisteme de mașini 

și echipamente destinate agriculturii
La scurt timp de la ședința 

Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și de la consfă
tuirea de lucru de la C.C. al 
JjoC.R. consacrate problemelor 
agriculturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a examinat, sim
bătă dimineața. în condiții prac
tice de funcționare, o gamă lar
gă de sisteme de mașini si e- 
chipamente —■ produse recent 
sau în curs de experimentare — 
care concură Ia modernizarea 
acestui important sector al eco
nomiei noastre naționale.

La această analiză au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
Nicolae Giosan, Angelo Micu- 
lescu. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii 
și industriei alimentare. loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R., 
precum și conducători și specia
liști ai centralelor industriale, 
institutelor de cercetări de pro
fil.

Desfășurată pe unul din lotu
rile stațiunii experimentale a 
Institutului agronomic ..Nicolae, 
Bălcescu" din București, analiza 
s-a axat în mod prioritar asu
pra sarcinilor de imediată ur
gentă și a celor de perspectivă 
ce revin ministerelor de resort, 
proiectantilor și constructorilor 
pe linia realizării unor sisteme 
de mașini și utilaje care să exe
cute la cel mai înalt nivel lu
crările agricole.

în acest cadru sînt înfățișate 
rezultatele studiilor și cercetă
rilor proprii, multe dintre ele 
materializate într-o serie de a- 
gregate și echipamente care, fo
losite pe teren sau în condiții 
experimentale, au dovedit pro
prietăți tehnico-funcțidnale su
perioare. contribuind la sporirea 
productivității muncii și a ran
damentului, la reducerea chel
tuielilor lucrărilor agricole și de 
transport. Ia diminuarea pierde
rilor. precum și la economisirea 
combustibililor și a forței de 
muncă.■‘S -■ Prima din seria agregatelor și 
Utilajelor de mare complexitate 
ale cărei caracteristici au fost 
analizate este combina „C-12 
Gloria". în cîteva variante, cu 
funcționalitate multiplă, pentru 
recoltarea porumbului în știuleți 
sau boabe.

Apreciind randamentul și ca
litatea lucrărilor executate de 
acest tip de combină, aflat în 
producție de serie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se 
aducă unele îmbunătățiri și. în 
primul rînd. să se asigure ca 
agregatul de recoltare a porum
bului în știuleți să poată tracta 
direct remorca necesară preluă
rii recoltei. Această problemă — 
a subliniat secretarul general al 
partidului — trebuie rezolvată 
de urgentă ; în acest mod se

eliberează pentru alte lucrări 
agricole un număr de oameni și 
de tractoare.

Totodată, secretarul general al 
partidului a examinat unele 
proiecte da realizare a unor 
combine de mai mare capaci
tate. cu ajutorul cărora ar spori 
substanțial ritmul lucrărilor în 
perioadele optime de recoltare.

Studiind în continuare, la fața 
locului, căile de modernizare a 
tehnologiei recoltării porumbu
lui. secretarului general al parti
dului i-au fost prezentate mai 
multe mașini destinate adunării, 
tocării și transportării cocenilor 
rămași în urma combinelor de 
recoltat porumb, pentru a fi fo
losiți in furajare. S-a recoman
dat să fie asimilate în fabrica
ție aceste utilaje, in care scop 
s-a cerut să se studieze posibi
litatea creării unei uzine de e- 
chipamente hidraulice care să 
producă și pentru necesitățile 
altor sectoare economice. Dialo
gul cuprinde și o serie de alte 
probleme legate de cele mai 
bune tehnologii pentru recolta
tul porumbului. Discuția a vizat, 
de altfel. în mod concret, căile 
de sporire a eficientei econo
mice a culturii porumbului prin 
îmbunătățirea mecanizării și fo
losirea celor mai propice tehno
logii de recoltare, care să asi
gure o înaltă productivitate, cu 
cheltuieli tot mai scăzute. In a- 
ceastă ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
procedeul tehnologic de fulgui- 
re. prezentat de specialiști, a 
orzului si porumbului pentru 
furaje, in stadiul unui procent 
ridicat de umiditate, oferă mari 
avantaje economice. Aceasta 
atit în ceea ce privește sporirea 
mijloacelor de creștere intensi
vă a septelului. cît și posibili
tatea de a obține o a doua cul
tură producătoare de boabe în 
același an. Alături de orz și po
rumb fulguit. se pot folosi cu 
bune rezultate și tulpinile însi- 
lozate. care, preparate în acest 
fel si amestecate cu alte sub
stanțe nutritive, asigură un 
excelent furai.

Secretarul general al partidu
lui a cerut ca porumbul siloz să 
fie obținut numai din culturi 
succesive, după orz ; pe această 
bază urmează să se obțină o 
creștere a suprafețelor pentru 
cultura orzului de toamnă, asi- 
gurîndu-se, totodată, eliberarea 
terenurilor la timpul optim pen
tru arături și însămînțări de 
toamnă. S-a subliniat, totodată, 
că se impune ca recoltarea po
rumbului de siloz să se facă se
parat pentru știuleți, sub formă 
de pastă, și separat pentru tulpi
nile de porumb, pentru a putea 
folosi cu randament ridicat su
prafețele de furaje și a avea re
zultate bune în creșterea bovi
nelor și ovinelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat apoi setul de mașini 
agricole concepute pentru trac
toarele de mare putere — între

care echipamente pentru subso- 
laj. arat, semănat și erbicidat. 
Examinîndu-se' caracteristicile 
tehnice ale acestora, s-a remar
cat necesitatea de a se trece la 
arături mai adînci prin folosirea 
frezelor care să afineze terenul 
pînă Ia 20—30 cm, în anii sece- 
toși, precum și a utilizării pe sca
ră mai largă a îngrășămintelor 
lichide. în această sferă de pre
ocupări este prezentat modul 
cum sînt utilizate asemenea e- 
chipamente pe tractoare U-650 și 
pe noul tractor D-180 CP, aflat 
în fază de experimentare. Reți- 
nînd unele caracteristici ale trac-

torului de 180 CP, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca în 
producția de tractoare grele să 
se adopte soluții mai simple, 
menținîndu-se performantele teh
nice ridicate, să se acționeze 
pentru reducerea prețului de 
cost, să se urmărească realiza
rea unei producții de înaltă cali
tate. Totodată, secretarul general 
al partidului recomandă ca pon
derea tipurilor de 150 și 180 CP 
să sporească în fabricația de 
tractoare românești la nivelul 
cerințelor îndeplinirii în bune 
condiții a obiectivelor cincinalu
lui viitor și din perioada urmă-

toare puse în fata agriculturii, 
întîlnirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu cu factorii de răspun
dere, cu specialiștii din indus
tria construcțiilor de mașini, din 
agricultură a pus pregnant în e- 
vidență faptul că dispunem de o 
puternică industrie și bază de 
cercetare, de cadre bine pregă
tite, capabile să asigure moder
nizarea și dezvoltarea continuă a 
agriculturii noastre, sporirea e- 
ficientei acestei importante ra
muri a economiei noastre națio
nale.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRMIT DELEGAȚIA MIȘCĂRII RADICALILOR

DE STINGĂ (M.R.S.) DIN FRANȚA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, sim
bătă la amiază, delegația Miș
cării Radicalilor de Stingă 
(M.R.S.) din Franța, alcătuită din 
Pierre Charles, membru al Bi
roului Național al M.R.S., depu
tat în Adunarea Națională, Da
niel Ancellet și Yves Piriac, 
membri ai Comitetului Director 
al M.R.S., care face o vizită în 
țara noastră.

La primire au luat parte to
varășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Arătînd că sînt deosebit de 
onorați de a fi primiți de tova
rășul Nioolae Ceaușescu, oaspe
ții au transmis secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român un cordial mesaj de sa
lut din partea președintelui Miș
cării Radicalilor de Stingă din 
Franța, Robert Fabre. Totodată, 
ei au exprimat calde mulțumiri 
pentru invitația de a vizita 
România, pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat. împărtășin- 
du-și impresiile deosebite din 
timpul vizitelor făcute în Capi
tală, In județele Brașov și Pra

hova, al întâlnirilor avute cu a- 
cest prilej, ei au avut cuvinte 
de înaltă apreciere la adresa 
realizărilor poporului român.

Salutîndu-i pe oaspeți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că vizita în țara noastră a de
legației Mișcării Radicalilor de 
Stingă constituie o expresie a 
legăturilor prietenești statornici
te între P.C.R. și M.R.S. Mulțu
mind pentru mesajul ce i-a fost 
adresat, secretarul general al 
partidului i-a rugat pe oaspeți 
să transmită președintelui Miș
cării Radicalilor de Stingă, Ro
bert Fabre, un cald salut și cele 
mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții asupra 
unor probleme privind activita
tea și preocupările celor două 
partide și a avut un schimb de 
vederi în legătură cu unele as
pecte ale vieții politice interna
ționale actuale.

In cursul întrevederii s-a sub
liniat că transpunerea în viață 
a documentelor adoptate de Con
ferința general-europeană, în
făptuirea dezarmării generale și 
în primul rind a dezarmării nu
cleare, instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale și stabilirea unui cli
mat de destindere, pace și secu
ritate în Europa șl în întreaga

lume necesită impulsionarea șî 
intensificarea acțiunilor unite, a 
colaborării pe plan național și 
internațional a tuturor forțelor 
de stingă, progresiste si demo
cratice, a maselor populare.

Secretarul general al P.C.R. a 
arătat că partidul nostru, acțio
nând pentru o colaborare cît mai 
largă cu toate partidele, organi
zațiile și mișcările ce se pronun
ță pentru o dezvoltare democra
tică, pentru cooperare, pace și 
progres în Europa și în lume, 
dezvoltă în acest cadru relațiile 
sale cu Mișcarea Radicalilor de 
Stingă din Franța.

De ambele părți a fost expri
mată dorința comună de a pro
mova raporturile de prietenie, 
colaborare și respect reci
proc dintre P.C.R. și M.R.S., 
de a amplifica și apro
funda tradiționalele legături 
de prietenie și conlucrare 
dintre România și Franța, din
tre popoarele român și francez.

In numele conducerii M.R.S., 
al președintelui Robert Fabre, a 
fost adresată invitația ca o de
legație a Partidului Comunist 
Român să facă o vizită în Fran
ța, invitație care a fost accepta
tă cu plăcere.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

JUDEȚUL CONSTANTA
a Îndeplinit planul

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Constanta vă ra
portează că astăzi, 20 septembrie 
1975, cu 102 zile înainte de ter
men, au realizat sarcinile actua
lului cincinal în industrie.

Răspunzând cu abnegație 
devotament hotărîrii Conferinței 
Naționale a partidului din iulie 
1972, prețioaselor dumneavoastră 
indicații date cu prilejul vizite
lor de lucru în județul nostru, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din această parte a țării au 
depus întreaga lor energie și ca
pacitate de muncă pentru a con
tribui într-un ritm mai accelerat 
la dezvoltarea economică a pa
triei.

Antrenați în marea întrecere 
socialistă, care a cuprins întrea
ga țară, oamenii muncii din in
dustria județului Constanta au 
realizat de la începutul cincina
lului și pină în prezent o pro
ducție globală industrială. . de 
40,4 miliarde lei, cu un ritm me
diu anual de’ 14 la sută. In anul 
1975 realizăm o producție in
dustrială cu 93 la sută mai mare 
față de 1970 și o creștere a be
neficiilor de 2,1 ori.

Realizarea înainte de termen a 
planului cincinal ne permite ca 
pînă la sfîrșitul acestui an să 
obținem suplimentar o producție 
de peste 3 miliarde lei, concre
tizată în : 194 milioane kWh e- 
nergie electrică, 800 combine au
topropulsate de recoltat furaje, 
3 500 remorci auto, 2 100 prese 
de balotat paie, 21Q mii tone ci
ment, 1,2 milioane metri pătrați 
țesături, 720 tone preparate car
ne, 100 mii hl bere și altele.

însuflețiți de programul prio
ritar de construcții navale, ini
țiat și îndrumat permanent de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, am 
reușit să asimilăm nave de mare 
tonaj la șantierele navale din 
Constanta și Mangalia și să li
vrăm înainte de termen primul 
mineralier de 55 mii tdw, iar al 
doilea să fie lansat în cinstea 
zilei de 23 August.

și

Așa cum ați indicat, la ultima 
vizită efectuată la Șantierul na
val din Constanta, vă raportăm 
că în prezent ne aflăm în faza 
de asimilare și începere a con
struirii primului petrolier de 
150 mii tdw. „Independența", 
care va intra în exploatare în 
cinstea sărbătoririi a 100 de ani

Telegrama adresată
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
de comitetul

judefean de partid

de la cucerirea independenței de 
stat a României.

îmbunătățirea calității și di
versificarea produselor realizate 
de unitățile economice din ju
dețul nostru ne-au permis să 
îndeplinim sarcinile planului cin
cinal la export la data de 15 
septembrie a.c., urmînd ca pină 
la sfîrșitul anului să livrăm su
plimentar mărfuri în valoare de 
250 milioane lei valută.

Planul cincinal la producția de 
construcții-montaj a fost rea
lizat în 3 ani și 7 luni, iar tra
ficul portuar in 4 ani și jumătate.

An de an, oamenii muncii din 
județul nostru au beneficiat de 
condiții tot mai bune de muncă 
și viață ; în perioada 1971—1975 
se dau in folosință 19 300 apar
tamente, 7 500 locuri în cămine 
muncitorești, peste 40 000 mp 
spații comerciale, noi școli, gră
dinițe și creșe.

Baza tehnico-materială a tu
rismului a cunoscut importante 
dezvoltări și modernizări. In 
acest an, litoralul a găzduit pen
tru odihnă și tratament 2,5 mi
lioane turiști.

CINCINAL
în numele comuniștilor, al 

tuturor celor ce muncesc, adre
săm cele mai calde mulțumiri 
conducerii de partid și de stat 
pentru grija și ajutorul nepre
cupețit care ne-au fost acordate 
în toți acești ani.

Rezultatele obținute în această 
perioadă constituie un puternic 
stimulent pentru întreaga or
ganizație județeană de partid, de 
a munci în continuare cu o efi
ciență sporită, în vederea înde
plinirii cu succes a mărețelor 
sarcini ce ne stau în față în cin
cinalul următor.

Sîntem ferm hotărîți să nu 
precupețim nici un efort pentru 
a asigura toate condițiile 
realizare a ritmului anual 
dezvoltare prevăzut de 14,5 
sută la producția industrială, 
astfel ca în anul 1980 să atingem 
nivelul de 22 miliarde lei pro
ducție globală.

Ne preocupăm de buna pre
gătire a investițiilor din noul 
cincinal, care se ridică la peste 
60 miliarde lei, echivalent cu 
tot ce s-a realizat în această di
recție in ultimii 25 de ani în 
județul Constanta.

Realizarea obiectivelor de im
portanță națională : sistemul de 
transport Dunăre—Marea Nea
gră, noul port Constanța-Sud— 
Agigea, Complexul petrochimic 
Năvodari, fabrica de ciment și 
altele vor mobiliza organele și 
organizațiile de partid, întreg 
potențialul tehnic și uman de 
care dispunem pentru a îndepli
ni cu cinste mărețele sarcini 
stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Con
stanța, în frunte cu comuniștii, 
exprimând întreaga lor adeziune 
la politica internă și externă a 
partidului, se vor alătura efor
tului întregii țări, vor munci cu 
avînt și pasiune revoluționară, 
pentru ca patria noastră să îna
inteze ferm pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

de 
de 
la

TINERII INTIMPINA CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.
SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

Concursul
profesional

„Cel mai bun 
metalurgist44 

și-a desemnat 
eiștigătoriie •

Conform tradiției, ultima fază 
a concursului profesional „Cel 
mai bun metalurgist" organizat 
de C.C. al U.T.C. in colaborare 
cu Ministerul Metalurgiei și 
Consiliul sindicatelor pe ramură 
s-a consumat și în acest an în 
preajma Zilei metalurgistului, 
omagiindu-se astfel munca eroi
că a celor aflați pe vetrele fier
binți 
După 
cinstea 
țară a 
tate de 
nesc, școală a formării 
generații de siderurgiști.

Datorită selecționării riguroase 
operată în rîndul a peste 5 000 
de tineri care au luat startul la 
faza de masă, etapa finală a 
constituit o frumoasă demon
strație de pricepere, pasiune și 
dăruire. Concursul s-a desfășu
rat pe 9 meserii specifice in
dustriei metalurgice. în ciuda 
gradului ridicat de dificultate al

ale zămislirii metalului. 
București și Galați, 
de a găzdui finala pe 
revenit Hunedoarei, ce- 
renume a otelului româ- 

multor

ALEX. BALGRADEAN

(Continuare in pag. a ll-a)

Din primele zile 
de școală - ordine, 
disciplină, muncă !

LICEUL
MILIONAR

Deschiderea festivă a anului sportiv 
școlar, universitar și de pregătire 

a tineretului pentru apărarea patriei 
ÎN PAGINA A-III-A

Liceul electrotehnic nr. 3 face 
corp comun cu platforma elec
tronicii de la Pipera. Cină spu
nem corp comun, ne referim și 
la muncă. Sintem in a patra zi 
de cursuri. La ora dimineții. E 
liniște și ordine. Ordinea mun
cii. Numai baza sportivă — con-

spune îndru-
Ion

ne
tovarășul

A fi debutant nu mai este azi 
o raritate. Ce exigențe ridică 
această nouă realitate literară?

- Opinii de EDGAR PAPU

„Se știe câ poetul nu mai este astăzi o ființă rară, o apariție neobișnuită, 
un „ales al zeilor". Aceasta se întîmpla la noi mai înainte, cînd poeții se se
lectau dintr-o infimă minoritate a țării. într-o asemenea societate natural 
că poetul era o pasăre rară. Astăzi, dimpotrivă, din toată populația țării 
poate fi ales. De aceea se și scrie actualmente atît de mult la noi. De ace
ea, în zilele noastre, am situat accentul cu atîta insistență asupra exigenței 
față de sine, de care trebuie să se las e convins tînărul debutant în poezie.

Nu s-a scris pină acum o 
psihologie a debutului. Ar fi 
unul din capitolele interesante 
totodată ale esteticii și ale peda
gogiei. Debutantul se vede stăpî- 
nit de un fel de beție, pe care ar

vrea să o comunice tuturor, dacă 
s-ar putea lumii întregi. Care din 
noi, cei ce ținem condeiul în 
mînă, n-am trăit la timpul nostru 
o asemenea beție ? Este schim
barea subiectivă a unei 1-

struită de elevi, 
mătorul U.T.C, 
Neagu — cu forfota pauzei pe
trecută in ținută de sport tră
dează existența liceului pe plat
formă.

Un plan de 20 000 000 îți spune 
din primul moment cu ce obli- 
?ații se confruntă elevii liceului, 
n trei trimestre s-au produs 13 

milioane, precizează directorul 
liceului, ing. Stelian Pătruțescu. 
Mai multe sute de mii au căpă
tat „înfățișarea" aparaturii de 
laborator, ori au „spus" un nou 
cuvînt la frumusețea și confor
tul vieții în cămine. Laboratorul 
de chimie are un „Verifix". Ocu
parea cu electroni a nivelelor 
energetice executate de elevi 
după o concepție a profesorilor, 
precum și alte mijloace moder
ne de învățămint. Am ales in-

electrotehnică și electronică este 
pregătit insă in mod complet, 
in condițiile unui invățămint 
modern.

Expoziția permanentă „Școala 
Și producția" se află in faza 
finală a pregătirii. Aici se poate 
vedea in ce se investesc cunoș
tințele, îndemânarea și capaci
tatea^ de creație a elevilor și 
dascălilor lor. Aici vezi meserie 
făcută la modul practic, creator. 
Exponate cu denumiri tehnice, 
din lumea electronicii. Autori — 
elevii. Două lucrări de diplomă 
— alese din multe altele — 
care vor intra in producție de 
serie — „Tranzistrometru" și 
„Fotosesizorul" reprezintă cartea 
de vizită a absolventului care

LUCREȚIA LUSTIG

anonime în aceea de 
de „creator". Cel care 
a fost privit doar ca

dentități
„nume", 
pînă ieri 
un simplu Ion sau Gheorghe sau

(Continuare în pag, a ll-a)
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CAMMIVM AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Cind munca este bine
și recoltatul merge

organizată
cu spor

La I.A.S. Bujoru, județul Ga
lați, au venit aproape 600 de 
elevi de la Grupul școlar „A. I. 
Cuza" și alte cîteva sute de la 
Grupul școlar al Combinatului 
siderurgic și din orașul Tg. Bu
jor, pentru a participa alături 
de lucrătorii ogoarelor la strân
sul recoltei. In vie, cel puțin, ei 
sint culegătorii de la un capăt 
la altul. Hărnicia lor, de altfel, 
este dovedită de faptul că în 
numai cîteva zile au și reușit 
să recolteze strugurii de pe ju
mătate din suprafața cultivată.

— începem programul la ora 
8 dimineața și îl încheiem la 18 
seara, ne spune prof. Alexandru 
Chivu, de la grupul școlar 
„A. I. Cuza" din Galați. Și masa 
de prânz li se servește elevilor 
tot în cîmp. Am creat, 
condiții ca activitatea lor 
să fie dt mai spornică, Bă lu
creze dt mai mult și cit mal 
bine.

Ne-am oprit pentru început la 
ferma nr. 8 unde 35 de elevi 
îndrumați de profesoara Miluța 
Căcescu îi dau zor să-și înde
plinească normele pînă la ju
mătatea zilei de muncă in așa 
fel îndt pînă seara să mai rea
lizeze o normă. Cei mai harnici, 
cei care au umplut cele mai 
multe coșuri sînt uteciștii Con
stantin Busuioc, Ionel Moreanu 
și Costel Popoiu.

La ferma nr. 4 a I.A.S. Fru- 
mușița întîlnim și situații mai 
puțin dorite. Lanul de porumb 
se întinde aici pe zeci de hec
tare, combinele lucrează cu 
spor. Ceva mai departe, elevele 
mai multor clase de la Liceul nr 
7 din Galați lucrează la depănu- 
șat. Lucrează de fapt doar 2 
clase, cele Îndrumate de profe
soarele Domnița Florea și Emi
lia Saulea. Celelalte însă, în 
majoritate, au încetat lucrul

deși ceasul arăta ora 14. Cu toa
te că plecarea spre Galați este 
programată pentru ora 17, pes
te 50 de eleve s-au urcat in
tr-un autobuz și așteaptă. Alte 
cîteva zeci rătăcesc pe cimp sau 
se odihnesc pe .grămezi de știu- 
leți. Cadrele didactice de la a- 
ceste clase ne informează că r.u 
mai au ce face, șeful de fermă 
?i 
pe 
Si 
de
(în . ____ ___
școli din Galați au așteptat 2 
ore pînă au venit mașinile să-i

economistul nu au mai dat 
aici de la ora 9 dimineața, 
elevele au rămas fără front 

lucru. Asemenea secvențe 
ziua precedentă elevii unei

transporte 
■evidență 
zare cu implicații directe asu
pra cantității și calității lucră
rilor prestate de elevi în cam
pania de toamnă. O mai bună 
colaborare între factorii intere
sați, in special între Trustul 
I.A.S. și întreprinderea de 
transporturi auto se impune de 
urgență. Să nu uite acești fac
tori și mai ales conducerea 
unităților agricole că elevii re
coltează cu spor atunci cind 
munca este bine organizată, in 
toate detaliile ei.

I. CHIRIC

în cimp) pune în 
deficiente de organi-

Ne întîlnim și
duminica viitoare!

NOTĂ: Cine dă semnalul
de plecare vagoanelor cu 

sfeclă din gara Costinești ?

CEL MAI BUN
kETALIIRGIST"

Zilnic, cantități tot mai 
mari de produse agricole iau 
drumul magaziilor, depozi
telor și al fabricilor prelu
crătoare. Grămezile mari de 
sfeclă 
zilele 
nești, 
ne-au 
de fapt, aici staționează de 
aproape o săptămină peste 
1 200 tone rădăcini de sfe
clă. Cauzele ni le explică to
varășul Matei Drugă, șeful 
bazei, care ne spune că s-a 
primit prin C.F.R. o adresă 
de la Fabrica de zahăr din 
Roman, privind sista
rea livrărilor, deoarece a- 
ceasta dispune de cantități 
însemnate de sfeclă pentru 
luna în curs. Este drept s-a 
luat legătura cu fabricile de 
zahăr din Luduș și Tg. Mu
reș, dar nici de la ele nu s-a 
primit nici un răspuns, așa 
că pericolul deprecierii celor

pe care le-am văzut 
trecute în gara Costi- 

județul Constanta, 
atras atenția. Aflăm că,

1 200 de tone de sfeclă per
sistă. O problemă poate la 
fel de importantă este aceea 
a rampei. Trecem peste fap
tul că nu este betonată, dar 
chiar in stadiul în care se 
află nu are asigurate nici pe 
departe 
preluare 
o poartă 
măsură 
foraje și
București, Trustul nr. 3 Con
stanța care continuă să 
descarce nisipul și pietrișul 
exact în locul unde ar trebui 
descărcată sfecla. De aceea, 
acum, aceasta se descarcă de
parte mult de vagoane ceea 
ce îngreunează 
sfeclei, ca să nu mai vorbim 
că odată cu ea ajunge 
fabrici și pietriș. Iată cîteva 
probleme care cer rezolvarea 
urgentă din partea organelor 
agricole de resort.

condiții bune de 
și încărcare. Vina 
în cea mai mare 
întreprinderea de 
alimentări cu apă

încărcatul
in

Din tramvaiele care întorc 
aici, la intersecția Șoselei 
Ștefan cel Mare cu Calea 
Moșilor și Colentina, coboară, 
zilnic, zeci de tineri. O ima
gine cu care locuitorii car
tierului s-au obișnuit. Pen
tru că tinerii din întreprin
derile, .școlile și instituțiile 
sectorului II din Capitală 
nu-și dau pentru prima dată 
întîlnire, in timpul lor li
ber, pe șantierul muncii vo- 
luntar-patriotice.

I-am intilnit și ieri. Erau 
elevi de la Grupul școlar al 
Uzinei „Electronica". Au ve
nit de dimineață, au întrebat 
ce au de făcut, s-au înarmat 
cu cele necesare și constitu- 
iți in brigăzi s-au apucat de 
treabă pimind acolo unde 
trebuie o cărămidă, trans- 
portind ferestre și uși, elibe- 
rînd incăperile de moloz.

Inginerul Ioniță Stelian — 
•eful șantierului 1 al Intre 
prinderii de construcții-mon- 
taj București s-a arătat și de 
această dată deplin mulțu
mit. Și de această dată, pen
tru că la obiectivele atacate 
de tineri, duminică se lu
crează de mult, încă din pri
mele zile ale primăverii. La 
altele, urmează să se con
tinue lucrul a doua sau a

treia zi. Acțiunea de dumi
nică n-a fost, deci, un fapt 
singular, ci o etapă distinctă 
dintr-un șir de preocupări. 
Ștafeta se predă de la o or
ganizație la alta, de la o du
minică la alta. Lucru pe care 
l-au subliniat și tinerii în 
dialogul purtat cu ei : „Asi
gurăm partidul, organizația 
noastră de tineret, că vom 
răspunde chemării la acțiune 
cu același entuziasm întot
deauna".

Ar fi poate insuficient dacă 
dintre tinerii pe care i-am 
intilnit ieri, pe șantier, cu 
mânecile cămășilor suflecate, 
am evidenția doar pe Maria 
Vasilescu, Nicolae Simin- 
drescu. Sebe Petra, Eugenia 
David, George Ioniță, Vasi- 
lica Nicolae sau Cornelia 
Socrate pe care ni i-a reco
mandat, cu multă 
maistrul instructor 
dra Diaconescu, 
elevilor din partea i 
„Electronica". întregul 
lectiv al tinerilor ar 
felicitat. Subscrie la aceasta 
și buna organizare din par
tea Comitetului 
sectorului II al

căldură, 
Alexan- 

insoțitorul 
Uzinei 

co- 
trebul

U.T.C. al 
Capitalei.

BENONE NEAGOE

FESTIVALUL ARTEI Șl CULTURII 
TINERETULUI BUCUREȘTEAN

Devenit o manifestare tra
dițională, Festivalul artei si 
culturii tineretului bucureștean 
se înscrie in seria acțiunilor or- 

• ganizate de C.M.B. al U.T.C. în 
vederea dezvoltării mișcării ar
tistice de masă în rîndul tine
rei generații, a promovării — 
potrivit indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a unui re; 
pertoriu militant, actual, care să 
reflecte problemele de muncă 
și de viață ale tineretului, afir
marea lui tot mai pregnantă în 
viața politică, economică, so
cială, culturală și artistică a 
Capitalei, a întregii țări. Edi
ția a treia dedicată Congresului 
al X-lea al U.T.C. și Conferin
ței U.A.S.C.R., constituie o am
plă trecere în revistă a forma
țiilor artistice proprii ale Uniu
nii Tineretului Comunist, din în
treprinderi, instituții și cluburi. 
Spre deosebire de edițiile an
terioare, ediția din acest an în
cearcă să impună o nouă for
mulă organizatorică șl anume, 
faza de masă a festivalului. In 
perioada sa premergătoare am 
declanșat în toate cluburile ti
neretului și la casele de cultură 
faza pe sector ooordonată de 
comitetele U.T.C. ale sectoarelor, 
la faza pe Capitală dintre 22— 
28 septembrie urmînd să parti
cipe, în mod evident, cele mal 
bune formații selectate în a- 
ceastă competiție preliminară. 
Pentru o cuprindere cît mai 
largă a tuturor genurilor de 
formații și de activități, festi
valul — cu ambele sale faze — 
a fost structurat șl se va desfă
șura pe secțiuni artistice : e- 
chipe de teatru și de dans, co
ruri, brigăzi, cercuri de arte 
plastice, de foto și cine amatori 
etc. Se estimează participarea 
unui număr de 170 de formații 
însumînd peste 2 000 de tineri 
artiști. încă de pe acum putem 
remarca seriozitatea, caracterul 
de lucru, reușita unor acțiuni 
organizate de sectorul 4 la Clu
bul T 4 și de sectorul 7 la E- 
cran Club. In virtutea expe
rienței dobîndite in edițiile pre
cedente, faza pe Capitală a fes
tivalului, ce va fl găzduită de 
cele șapte cluburi ale tineretu
lui, se va desfășura pe compar
timente artistice, urmărind ast
fel să asigurăm rigoarea orga
nizatorică și calitatea competi-

Despre ediția a treia, 
jubiliară, a festivalului 

ne vorbește 
MIHAI HÎRJEU, 

prim-secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C.

ției. Astfel, Ateneul Tineretului 
va găzdui secțiunea cu brigăzile 
artistice și cercurile de artă 
plastică și fotografică, Ecran 
Clubul, corurile, grupurile vo
cale și fanfarele, Tehnic Clu
bul, formațiile de teatru și de 
recitatori, Clubul T 4, forma
țiile de dansuri populare și te
matice, Universal Clubul, or
chestrele și soliștii de muzică 
populară, Modern Clubul, or-

chestrele și soliștii de muzică 
ușoară. Duminică 28 septembrie, 
pe scena Modern Clubului va 
avea loc spectacolul de gală al 
formațiilor laureate, intitulat în 
mod sugestiv „Raport utecișt". 
Juriile festivalului constituite, 
de asemenea, pe secțiuni și for
mate din personalități ale vie
ții culturale a Capitalei, vor a- 
corda diplome și distincții co
lectivelor ce se vor remarca 
prin ținută artistică, prin reper
torii adecvate, marcate de im
portantul eveniment din viața 
organizației de tineret. Comite
tul municipal București al 
U.T.C. va acorda totodată di
plome și sectoarelor U.T.C. 
care se vor evidenția prin buna 
organizare și coordonare a ma
nifestărilor din cadrul ambelor 
faze.

—-----—---

„Drumuri albe"

(Urmare din pag. I)
Întrebărilor, răspunsurile au 
venit prompt și exact, demon
strând că în pofida vîrstei, con- 
curenții posedă vaste cunoștințe 
profesionale, stăpînesc cele mai 
ascunse taine ale profesiunii.

Se poate deci afirma că con
cursul profesional „Cel mai bun 
metalurgist", inițiat în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., a constituit o reușită 
deplină, una dintre aceste ma
nifestări eficiente pentru per
fecționarea pregătirii profesio
nale a tinerilor. In ziua con
cursului s-a ținut consfătuirea 
cu activul U.T.C. din întreprin
derile metalurgice în care s-au 
dezbătut forme și metode speci
fice organizațiilor U.T.C. de an
trenare a tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor economice, ridi
carea pregătirii profesionale, în
tărirea vieții de organizație.

Concurenții cîștigători sint : 
loan Onciu, oțelar la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Vasile 
Ivu, C.S. Galați, Mișu Pogoran, 
C.S. Reșița ; furnaliști : Gheor
ghe Fântână, C.S. Hunedoara, 
Vasile Boncola, C.S. Reșița,' Mir
cea Vasiloni, 
„Victoria" Călan ; 
Zenovie Mustață, 
loan Mocean, întreprinderea si
derurgică Cîmpia Turzii, Con
stantin Barb, C.S. Hunedoara ; 
cocsari : Nicolae Beioa, în
treprinderea „Victoria" Călan, 
Viorel Rusu, întreprinderea 
„Victoria" Călan. Aurel Samaon, 
Combinatul siderurgic Hune
doara.

întreprinderea 
; lamina tori :

C.S. Galafi,

O. MARIAN

LICEUL MILIONAR
(Urmare din pag. I)

poate da lucrări de creație, 
crări unicat. Impresionantă 
mea jocurilor și jucăriile elec
tronice produse de elevi, ori ur- 
mînd să intre in producție de 
serie. In curind un „a b.c." elec
tronic, o adevărată trusă elec
tronică, va intra in universul 
jocurilor pentru școlari. Mai sint 
aparatele de radio, interfoanele, 
amplificatoarele... (foto 1).

lu- 
lu-

Peste cîteva minute aveam să 
ne convingem că toate acestea 
nu sint niște simple produse 
pentru expoziție. Ele reprezintă 
producția elevilor in cele două 
fabrici școlare — cea electronică 
și cea mecanică. Elevii 
III lucrau la o
daptoare pentru antenele 
levizor ; norma fiecăruia 
bucăți. Șeful producției pe cla-

comandă
anului 
de a- 
de te-
— 70

să, elevul Petre Panaitescu a- 
sigură aprovizionarea colegilor 
cu materiale. C.T.C.-ul — i ' 
așteaptă produsele ; mai 
trec prin acest control și 
ajung la C.T.C.-ul uzinei.

Pentru cele cinci zile 
școală in caietul șefului produc
ției la nivel de microîntreprin- 
dere se află înscrise 5 000 adap
toare, 1 500 alimentatori pentru 
radio „Mondial", 400 difuzoare 
radioficare și multe repere me-

elevi 
intii 
apoi

de

canice. Începătorii 
canicii (foto 2) 
stricînd, ci producind. 
pe care se exersează sint pentru 
bobinaj. Păcat că nu toate ele
vele cunoșteau acest lucru. A- 
tenție, deci — tovarășe instruc
tor maistru !

Se lucrează fără întrerupere. 
Elevul nu are timpi morți nici 
la ore, nici la fabrică. Problema 
diversificării producției mai con
stituie încă... o problemă. Școala

Intr-ale me
nu învață 

Piesele
ar fi dorit din prima zi să ofere 
elevilor lucrări de mai mare di
versitate. Nu s-a putut. Situația 
nu este ireparabilă.
ne-o confirmă, ca și cele 6—7 
ansambluri executate anul tre
cut de elevi. De altfel, unicatele 
vor intra in serie. Școala nu aș
teaptă comenzi diversificate. Se 
bate să le obțină. Pentru o in
struire completă. Cele 20 000 000 
vor fi realizate. Chiar depășite.

Expoziția

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE RĂSPUNDERI

Dragă redacție,
Mă numesc Costache An

drei ți locuiesc in comuna 
Calvini, satul Veriș, județul 
Buzău Deși am numai ÎS 
ani sint foarte necăjit și vă 
rog să mă ajutați. M-am a- 
dresat și unor tovarăși din 
comună, dar nu s-a rezolvat 
nimic. Nu este vorba numai 
de mine, ci de toți cei 6 frați 
ai mei. Încă de cind eram 
mici, tata a plecat de la noi. 
Venea acasă doar cind se 
ducea mama după el și a- 
tunci tot timpul se certau, se 
băteau, incit nu am simțit 
niciodată că avem părinți.

Ceea ce e mai rău, este că 
nici mama nu se ocupă de 
noi. Deși primește niște bani 
de la tata și alocația pentru 
copii, noi sintem puși în si
tuația de a răbda de foame 
și frig, de a umbla dezbră- 
cați, fără încălțăminte. Sin
gur, fratele mai mare — care 
a fost crescut de o mătușă, 
a urmat o școală, este mun
citor, are un drum in viață. 
Dar ce ne facem noi, ceilalți, 
care avem intre 6 și 15 ani 1 
La școală nu am avut posi
bilitatea să mergem regulat, 
fiindcă mama întotdeauna a- 
vea treabă cu noi și ne oprea

pe lingă casă. Cu toți o să 
se intimple ceea ce se pe
trece acum cu mine ? Vreau 
să muncesc, ca să-mi asigur 
existența mie și fraților mei, 
dar nu am unde, peste tot 
mi se cere școală, cel puțin 
8 clase. Aș vrea să învăț, dar 
nu are cine să mă întrețină 
in școală. Am lucrat ca zi- 
lier, la diferite I.A.S.-uri, dar 
nimeni nu mă poate încadra 
permanent, pentru că încă nu 
am virsta. Nu știu ce să fac, 
unde să mă duc ? tmi este 
milă de frații mei și deși sint 
și eu numai un copil, vreau 
să-i ajut.

un șorț lung și murdar înfășurat 
pe după talia firavă, încercînd 
să fiarbă cîțiva 
bă improvizată 
tru cărămizi...

— De ce nu 
școală ?

— Nu m-am putut duce deloc. 
Trebuie să văd de casă...

— Dar mama unde este ?
— Pe cimp, să acopere niște 

căpițe. I-a luat și pe cei mici 
cu ea. s-o ajute.

— Ei nu sint la școală ?
— Ba da, adică... Ion trebuia 

să meargă pentru prima oară, 
clasa I, iar Elena, e în clasa a 
Il-a. încă nu s-au dus...

— Ceilalți unde sint ?
— Cel mare, Gheorghe, e la 

Ploiești, are meserie, muncește. 
Petre e bine și el, 
învață... Noi, 
s-a certat cu 
de acasă, nu 
ral, stă pe undeva, printr-un sat.

cartofi, pe o so- 
de ea, din pa-
ești acum la

la internat, 
ceilalți... Andrei 

mama ți l-a gonit 
mai merge la se-

— Este justă hotărîrea, tova
rășe primar ?

— Da, 
părinții n-au putut fi 
nați să se impace, iar 
pot fi lăsați la mamă, 
grijește bine, ca să nu 
bim despre faptul că-și aduce 
în casă fel de fel de oameni.

— Atunci, de ce nu a fost a- 
plicată ?

— O s-o aplicăm. Pe unul din
tre băieți, pe Petre, l-am și tri
mis la internat, dar femeia as
ta vine mereu la primărie, ba 
cu gura mare, ba cu lacrimi, că 
adică de ce să-i luăm copiii ? 
Cum să-i dea de la ea ?

„Dragostea" ce a cuprins-o pe 
Coralia Costache are un temei 
cit se poate de concret. Femeia 
aceasta care-și crește (cuvîntul 
e cam impropriu !) copiii în 
promiscuitate, în mizerie, care 
le interzice accesul la carte, re- 
tezîndu-le brutal drumul în via-

noi cunoaștem cazul, 
determi- 
copiii nu 
Nu-i în- 
mai vor-

Filmul albanez „Drumuri albe" 
este închinat muncii și abnega
ției acelora care pe ploaie și 
frig, pe furtună și viscol, in zi 
de sărbătoare ca și in zilele de 
lucru înțeleg să se dedice total 
meseriei pe care și-au ales-o : 
întreținerea liniilor telefonice. 
O meserie, spune pelicula, apa
rent fără să incumbe mari res
ponsabilități sau mari riscuri 
dar care, in fond, nelipsită nici 
de una nici de cealaltă presu
pune din partea celor care o 
practică dăruire totală, dragoste 
de oameni Și, nu de puține ori, 
eroism. „Drumuri albe" care are. 
de altfel, in centrul său figura 
unui personaj real ca și cîteva 
fapte autentice petrecute intr-un 
oraș din Albania, este, am pu
tea zice, un documentar artistic. 
Tocmai de aceea el impresio
nează în ciuda unor neindemi- 
nări în compunerea dialogului 
— revine, astfel, prea des și 
obositor la afirmația cam didac
ticistă că telefonul este un o- 
biect de mare importantă in so
cietatea modernă — ca și in în
săilarea dramatică. Tinărul li
niar Deda pleacă în ajunul Anu
lui Nou In munți, pe viscol, deșt

de-abia întors de pe teren se 
afla în ziua sa de odihnă pen
tru a repara firele rupte și a 
repune în legătură orașul său 
cu celelalte din țară. El salvea
ză astfel, indirect, viețile unor 
oameni (doar prin telefon 
rurgul putea fi anunțat să 
dintr-un sat îndepărtat la 
tal), căsătoria prietenului 
(dacă legătura n-ar fi fost 
bilită soția, crezind că intre ei 
totul s-a terminat, n-ar mai fi 
plecat din Tirana spre locul 
unde muncea acum soțul său) ți 
alte multe lucruri de mai mare 
sau de mai mică importanți 
pentru abonații oficiului tele
fonic. Afirmația filmului merge 
mai departe : omeniei și dărui
rii oamenii
eași omenie și dăruire. La pri
mul apel al telefonistei din oraș 
nu unul, ci ' ' 
alerga să-l caute și 
pe Deda care era 
ghețat, undeva, in 
stilp de telegraf, 
ultimele puteri restabilise cea 
din urmă legătură întreruptă.

chi- 
vini 
șpi- 
s$u 
sta-

le răspund cu ace-

zeci de oameni vor 
să-l salveze 
aproape in- 
virful unui 
după ce cu

M. I.

A fi debutant

Desigur, ne-a impresionat a- 
ceastă scrisoare. Rîndurile, aș
ternute cu stîngăcie, sint încăr
cate de o mare frumusețe sufle
tească. de demnitate, de senti
mentul viu al răspunderii. Un 
copil de 15 ani își asumă singur 
toate responsabilitățile unui a- 
devărat „stilp al familiei", de ca
re cei maturi s-au lepădat cu 
multă, multă ușurință. Un copil 
cere ajutor, cere să muncească, 
pentru a-și putea întreține fra
ții mai mici în școală, pentru 
a-i împiedica să ajungă, nu pes
te mult timp. în situația în care 
el însuși se află. Dar, bineînțe
les, nu în acest mod trebuie să 
se rezolve lucrurile. Societatea 
profund umanistă în care trăim 
își asumă răspunderi majore in 
creșterea și educarea copiilor, 
în mod deosebit a celor prove
nit! din familii dezorganizate. 
Andrei are dreptul Ia pronria sa 
copilărie și adolescență, are 
dreptul la învățătură. Ia o mun
că, mal ușoară, corespunzătoare 
vîrstei sale. Nu este necesar să 
se sacrifice pentru a-șl crește 
frații 1 Există organe speciale 
care să ocupă de rezolvarea a- 
cestor cazuri. Le-am cerut deci 
sprijinul. Pe data de 1 Iulie, răs
punsul Consiliului popular al 
județului Buzău, secția control

CASA DE PESTE DEAL SAU
u

CINCI FRAȚI CARE AU RĂTĂCIT
DRUMUL SPRE ȘCOALĂ

și administrația locală, a sosit 
la redacție.

„Patru din cei șapte copii — 
se preciza în adresa nr. 71319 — 
au fost internați la Casa de co
pii școlari din municipiul Bu
zău. Lui Costache Andrei 1 s-a 
propus să meargă la o școală de 
calificare, după ce va absolvi 
clasa a VIII-a (în prezent ur
mează cursurile clasei a VII-a 
Ia fără frecvență)".

Odată cu începerea anului 
școlar, am dorit să facem o vi
zită acestor copii, care, după 
cite ni se aducea la cunoștință, 
intraseră într-o viață normală, 
cu cărți, caiete, disciplină, cură
țenie. alimentație rațională...

Surpriza nu ne-a fost mică.

Nici unul dintre cei 4 frați Cos- 
tache 
Casei 
zău ! 
xistă 
între 
și situația reală, ne-am dus în 
comuna Calvini.

Casa Coraliei Costache, mamă 
a șapte copii, este oarecum izo
lată, în coasta unui deal, de o 
sălbatică-frumusețe. Ne-a des
chis portița o fetiță, măruntă, 
prea măruntă pentru cei 10 ani 
ai săi. cu fața luminată de doi 
ochi mari, inteligenți — Car
men. Dis de dimineață văzusem 
fetite cu șorțulețe, grăbind prin
tre copaci, la școală. Dar Car
men, lată, se afla aici, acasă, cu

nu figurau in cataloagele 
de copii școlari din Bu- 
Dorind să aflăm de ce e- 
o asemenea discrepantă 
adresa primită la redacție

Adeluș, care a trecut intr-a 
treia, a fugit pe munte, la cio
bani....

Cită tristețe cuprinde bilanțul 
fetiței. Pentru 5 copii școala nu 
a început încă. Doi vagabon
dează pe dealuri și prin sate ; 
ceilalți trei sînt ținuți de mama 
lor, într-o casă neprimitoare, în 
care s-ar zice că n-a pătruns 
niciodată o mină de gospodină, 
împovărați cu fel de fel de tre
buri, care-i împiedică să meargă 
Ia școală. Iată de unde provine 
discrepanța de care vorbeam : 
Hotărîrea nr. 197 pronunțată de 
comisia județeană de ocrotirea 
minorilor nu a fost aplicată, iar 
adresa expediată ziarului conți
ne numai.» bune intenții J

ță, este interesată de banii și 
de forța de muncă pe care o re
prezintă cei 5 copii ce i-au mai 
rămas în grijă. Ea primește, 
fără nici o osteneală, de la stat 
și de la fostul său soț, 1500 lei. 
își smulge copiii de la îndelet
nicirile vîrstei lor, pentru a-i 
pune să-i facă treburile. Ii mai 
putem oare atribui sentimentul 
pur, numit dragoste ? Andrei, 
Carmen, Adeluș, Elena și Ion 
mai pot rămîne in casa aceea 
negospodărită, în care se petrec 
atitea lucruri neplăcute ? Mai 
pot fi ținuți încă mult timp în 
bezna neștiinței ? Nu, bineîn
țeles că nu ! Toată lumea care 
ar fi avut un cuvînt hotărîtor 
da spus în această situație ne

dă dreptate. Dumitru Timoianu, 
primarul, Constantin Lungu — 
directorul școlii, de la care mai 
mult au lipsit decît au învățat 
copiii, profesorii Romeo Sasu și 
Traian Hagiu — ne asigură :

— Noi am cunoscut situația de 
mult și o apreciem ca intolera
bilă. Copiii trebuie trimiși la in
ternat așa cum s-a hotărît.

Părinții copiilor au greșit 
grav. Nu numai mama. Tatăl 
este vinovat în egală măsură. 
Nu părăsești 7 copil din cauza 
unei neînțelegeri cu soția ! Nu 
întemeiez! peste două sate un 
alt cămin, nelegitim, cu alțl doi 
copii, care, cunoscute fiind ante
cedentele, se pot trezi și ei în 
curind fără tată ! Părinții sint 
vinovați. Dar drama celor 7 
frați Costache se consumă, de 
ani de zile, sub ochii primaru
lui, ai secretarului U.T.C., ai 
profesorilor, care îi întîlneau 
zilnic pe uliță, le puneau absen
țe după absențe în catalog, fă
ră să se întrebe : de fapt ce se 
petrece în casa de peste deal 1 
„Cunoșteam situația de mult..." 
— ne repetau această frază cu 
un fel de mîndrie pe care n-am 
reușit s-o înțelegem ! O cunoș
teau, dar n-au mișcat nici un 
deget, pînă cind a intervenit 
ziarul — sesizat de un copil de 
15 ani ! Atunci s-au agitat pu
țin, au făcut o anchetă, au tri
mis un răspuns și... gata. Este 
de necrezut. Iresponsabilitatea a 
doi oameni care și-au condam
nat copiii la neștiință, la o via
ță degradantă a fost întărită de 
lipsa de răspundere a organelor 
locale. Indiferența revoltătoare 
a părinților, față de viitorul 
copiilor, s-a prelungit în indife
rența, la fel de condamnabilă, 
a unor oameni care și-au rezer
vat rolul de simpli spectatori. 
Creșterea, educarea copiilor, for
marea lor ca oameni, am mal 
spus-o în coloanele ziarului, 
este o sarcină părintească, dar, 
în egală măsură și o datorie so
cială. Nu avem dreptul să tre
cem indiferenți pe lingă neferi
cirea Unor copii, nu avem drep
tul să permitem să le fie peri
clitat viitorul.

Pentru cei 5 frați clopoțelul 
școlii trebuie să sune cit mal 
urgent !

(Urmare din pag. I)
Vasile — fiindcă nimeni nu știa 
ce sălășluiește intr-insul — de
vine, odată cu debutul său, „po
etul" și își ocupă ipotetic jilțul 
intr-un Pantheon național sau 
chiar universal.

Foarte puțini știu că debut nu 
înseamnă neapărat consacrare, 
și nu înseamnă nici neapărat ie
șire din anonimat. Ba adesea nu 
înseamnă nici început de cari
eră poetică, ci poate doar un 
simplu accident. Am intilnit 
multe persoane mature, dedicate 
unor alte ocupații, care, amin- 
tmdu-și că au scris și publicat 
versuri, califică faptul drept 
„păcate ale tinereții", această 
vîrstă „zvăpăiată".

N-aș vrea să descurajez pe 
nimeni, dar nici să creez iluzii, 
pentru ca pe urmă decepția să 
fie cu atit mai mare. De fapt, 
ce înseamnă „a încuraja" în. sens 
cu adevărat constructiv 7 Nu 
înseamnă a lăuda sau numai a 
aproba pe un poet tînăr, ci a-1 
învăța să-și sporească exigența 
față de sine pentru a putea să 
răzbească prin valoare artisti
că. Se știe că poetul nu mai 
este astăzi o ființă rară, o apa
riție neobișnuită, un „ales al 
zeilor". Aceasta se întâmpla la 
noi mai înainte, dnd poeții se 
selectau dintr-o infimă minori
tate a țării. Mai mult de jumă
tate din populație era alcătuită 
din analfabeți, excluși, deci, din 
capul locului, de la candidatura 
pentru poezie. Iar majoritatea 
alfabetizaților, poate șaptezeci 
sau optzeci la sută, trăiau ca și 
analfabeții, fără aparate de ra
dio sau de televiziune, fără 
cămine culturale, fără biblioteci 
fără cărți ieftine și la îndemîna 
tuturor. Intr-o asemenea socie
tate natural că poetul era o pa
săre rară. Astăzi, dimpotrivă, din 
toată populația țării poate fi 
ales. De aceea se și scrie ac
tualmente atit de mult la noi. 
In consecință și numărul debu- 
tanților a crescut de zeci de ori 
față de odinioară. Deci, nici a 
fi debutant nu mai este o rari
tate ca înainte vreme. Spun a- 
cest lucru ca să se știe și să se 
judece cu toată luciditatea.

Ca și pe plan economic, cu cît 
numărul ofertelor este mai mare, 
cu atit și calitatea lor se cere 
a fi mai înaltă. Numai în vre
murile de criză și de sărăcie te 
mulțumești cu orice fel de 
marfă. De aceea, în zilele noas
tre, am situat accentul cu atîta 
insistență asupra exigenței față 
de sine, de care trebuie să 
lase convins tînărul debutant 
poezie.

Ce vreau să înțeleg prin 
ceasta ? Două lucruri. Mai lntîl, 
nu este suficient talentul înnăs
cut, chiar cînd el apare vizibil,

se 
in

a-

și „promite". Există foarte, foar
te multe talente înnăscute la noi, 
între care s-ar pierde talentul 
debutantului. Se știe doar că po
porul se dovedește a fi extrem 
de dotat și că „românul e năs
cut poet". Cu atit mai mult as
tăzi cind, prin culturalizarea 
maselor și prin posibilități de 
cultură superioară, șe deschide 
șansa de dezvoltare a oricărei 
vocații poetice. Așadar, dacă tî- 
nărul are numai „talent" și nu un 
talent excepțional, care că ulu
iască, ar trebui să mai reflecteze 
pînă la optarea definitivă pentru 
o carieră a scrisului.

în al doilea rând, chiar dacă 
este convins, atlt prin el în
suși cit și prin confirmările unor 
persoane competente, că este 
înzestrat cu o vocație poetică 
de excepție, tot nu e de ajuns. 
Trebuie să se mai elibereze de 
orice influență excesivă, de for
ma mimetismului, venită de Jn 
Arghezi, Barbu, Blaga, sau fla- 
covia, așa cum și aceștia s-au de
barasat, chiar de la primul lor 
volum de poeme, de influența 
din partea lui Eminescu sau 
Macedonski. Să ne gîndim la 
Bacovia, primul din cei patru 
care a apărut ou un volum. Ce
lebra sa culegere, Plumb, a vă
zut lumina în 1916, deci intr-un 
moment cind exigența față de 
poezie nu era prea mare. Astăzi, 
cind această exigență a crescut 
de atitea ori, tinărul cu un ve
rificat talent excepțional se 
simte, oare, capabil să dea un 
prim volum de consistența 
Plumbului (bineînțeles, fără să-l 
imite pe acela nici cu o literă) ? 
Dacă nu, este bine să mai aș
tepte, fie și pînă la 35 de ani, așa 
cum a așteptat Bacsovia. Dar nu 
numai Plumb, ci și Cuvinte potri
vite și Joc secund sînt volume 
prime ale poeților respectivi. Ați 
observat că aproape numai a- 
ceștia au rămas printre cei mai 
mari ai noștri ? Cei care și-au 
sacrificat gloria îndoielnică a 
unei prime tinereți în favoarea 
unei glorii certe a eternității.

Desigur că aceasta nu este o 
lege. Există și genii precoce, 
cum a fost Labiș. El a trăit, în
să, in vremurile de efervescență 
de-acum un sfert de veac. As
tăzi, însă, cind multe s-au așe
zat, s-au canalizat, s-au precizat, 
avem nevoie de poeți care să-și 
edifice opera pe baze solide, în 
perspectivă. Și nu mă îndoiesc 
că între debutanți se găsesc 
mulți dintre cei mari, care vor 
figura printre clasicii noștri de 
seamă in viitoarele manuale și 
istorii literare. Lor mă adresez 
cu îndemnul de a se realiza cit 
mai grabnic prin sporirea exi
genței față de ei înșiși pînă la 
ultimele limite omenește po
sibile.

Aniversare școlară

MONICA ZVIRJINSCHI

Duminică dimineața a avut 
loc, în cadrul unei adunări festi
ve, sărbătorirea bicentenarului 
Școlii generale nr. 1, cea dinții 
școală „publică" din Craiova.

Participanții la adunare, 
cadre didactice, elevi, foști 
dascăli ai școlii sărbătorite, au 
adresat, într-o atmosferă en
tuziastă, Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care 
se spune, printre altele : „La 
această înaltă sărbătoare purtăm 
în noi ecourile actului de cinsti
re pe care l-ați arătat cetății 
Băniei, cetății noastre universi
tare prin prezența dumneavoas
tră la festivitățile consacrate a- 
nlversării a 1 750 de ani de la

prima mențiune documentară a 
multisecularei așezări geto-da- 
cice Pelendava și a 500 de ani 
de la cea dinții atestare docu
mentară a Craiovei, precum și 
a deschiderii noului an de învă- 
țămînt. Cuvintele de înțeleaptă 
sfătuire, de cald îndemn spre 
noi succese pe care le-ați adresat 
oamenilor școlii, tineretului stu
dios al Craiovei și întregii țări, 
trăiesc adine în noi, călăuzesc 
năzuințele și faptele, dau pers
pectiva muncii noastre viitoare".

In telegramă se reafirmă ho
tărârea cadrelor didactice ale 
școlii de a nu precupeți efortu
rile pentru a fi la înălțimea 
comandamentelor pe care parti
dul, societatea noastră socialistă 
le pune în fața școlii românești.

1
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale TUANKU YAHYA 
PETRA IBNI AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM, rege al Ma
laieziei, următoarea telegramă :

Cu ocazia preluării înaltei funcții de șef al statului malayezian 
am deosebita plăcere să vă transmit felicitări cordiale, precum și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul malayezian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente între România și Malayezia se vor dezvolta în continuare 
în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
THEMIS: La încheierea campionatelor naționale

Pentru fete-notă maximă,
DEMONSTRAȚIA

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Mali, colonel 
MOUSSA TRAORE, următoarea telegramă :

Cea de-a XV-a aniversare a proclamării independenței patriei 
dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej să vă transmit, în numele 
poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și 
al meu personal, cele mai călduroase felicitări, urările mele de 
sănătate și fericire personală, de noi succese pentru poporul prieten 
malian, pe calea progresului economic și social al patriei sale.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrede
rea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta mereu, în interesul nostru comun, al făuri
rii unei lumi mai bune și mai drepte, pentru pace și înțelegere 
internațională.

pentru băieți o reexaminare!
DE PE STADIONUL

Vizita delegației Uniunii Socialiste
a Tineretului din R. S. Cehoslovacă

Simbătă dimineața, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delega
ția Uniunii Socialiste a Tineretu
lui (U.S.T.) din R. S. Cehoslova
că, oondusă de Jindrich Poled- 
nlk, președintele C.C. al U.S.T., 
care, la invitația C.C. al U.T.C., 
a efectuat o vizită in țara noas
tră.

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

A fost de față Miloslav Jantik, 
Însărcinat cu afaceri a.l. al R. S. 
Cehoslovace la București.

★
In aceeași zl, delegația a fost 

primită de tovarășul Paul Nicu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și 
tnvățămintului.

Au fost abordate aspecte ale 
educației multilaterale a tinerel 
generații din cele două țări, ale 
dezvoltării colaborării bilatera
le în domeniul invățămîntului.

★
în perioada 16—20 septembrie 

a.c. a efectuat o vizită in țara 
noastră, la invitația C.C. al Uni
unii Tineretului Comunist, o de
legație a Uniunii Socialiste a 
Tineretului (U.S.T.) din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de Jindrich 
Polednik. președintele C.C. al 
U.S.T. Din delegație au făcut 
parte Jan Husak, secretar al C.C. 
al U.S.T., Ladislav Janak, pre
ședintele comitetului regional 
Zapadoslavațk al U.S.T., Draho- 
mira Zrunkova, membră a Cen
trului Studențesc Cehoslovac, 
Jan Pexa, șef de sector Ia C.C. 
al U.S.T., și Josef Vesely, redac
tor la ziarul „Mlada Fronta".

In tâmpul șederii in România, 
delegația U.S.T. a avut convor
biri la C.C. al U.T.C., a vizitat 
obiective economice, sociai-cul-

turale și de învățămint din 
București, precum și din jude
țele Constanța și Prahova.

Delegația a avut o întîlnire 
prietenească cu activul U.T.C. — 
U.A.S.C.R. și tineri din Capitală 
și a participat la vernisajul ex
poziției de fotografii cu aspecte 
din viața tineretului cehoslovac.

Cu prilejul convorbirilor de la 
C.C. al U.T.C. s-a realizat un 
larg schimb de informații și opi
nii cu privire la preocupările 
actuale ale celor două organiza
ții, la formele și metodele de e- 
ducare comunistă a tinerilor. Au 
fost, de asemenea, abordate une
le aspecte ale mișcării interna
ționale de tineret și studenți, in
clusiv ale activității F.M.T.D. șl 
U.I.S., precum și căile de dez
voltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească dintre 
U.T.C. și U.S.T., dintre tineretul 
român și cehoslovac.

In încheierea vizitei delegația 
a fost primită la C.C. ai P.C.R. 
și Consiliul de Miniștri.

Vizita reprezentanților tinere
tului cehoslovac, întâlnirile cu ti
nerii români, discuțiile purtate 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, expresie a 
bunelor relații existente între 
popoarele și tineretul român și 
cehoslovac.

★
Simbătă după amiază, delega

ția U.S.T. din R.S. Cehoslovacă, 
condusă de Jindrich Polednik, 
președintele C.C. al U.S.T., a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional București-Otopenl, 
delegația a fost salutată de tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
de membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C.

A fost prezent, de asemenea, 
Miloslav Jantik. însărcinat cu 
afaceri a.i. al R.S. Cehoslovace 
la București.

Timp de o săptămînă, pe 
courts-urile de tenis de la Pro
gresul, s-au desfășurat campio
natele naționale la tenis de 
cîmp, la feminin și masculin, 
întrecerile tenismenilor noștri 
fruntași au beneficiat, în acest 
an, și de terenul central (6 000 
locuri) dat, de curînd, în folo
sință. Organizată în condiții op
time, ediția 1975 a campionatelor 
naționale a desemnat drept 
campioni ai țării pe următorii 
sportivi : proba de simplu femei, 
desfășurată simbătă a revenit 
Virginiei Ruzici, care a între
cut-o in finală pe Mariana Si- 
mionescu cu 2—1 (8—6, 2—6, 
6—2). Ea cîștigă, astfel, pentru 
a 4-a oară titlul național ; pro
ba de dublu bărbați, care a avut 
loc tot sîmbătă a fost cîștigată 
de cuplul Viorel șl Traian Mar- 
cu. Ei au învins, în finală, cu
plul stelist D. Hărădău — V. So- 
tiriu cu 3—1 (3—6, 8—6, 6—3, 
6—1) ; proba de simplu bărbați 
a fost cîștigată de Toma Ovici 
(Progresul), care l-a întrecut în 
finala desfășurată ieri, la prînz, 
cu 3—0 (6—3, 6—1, 6—1) pe V. 
Sotiriu (Steaua).

Ultimele două finale disputa
te s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: dublu femei: Virginia 
Ruzici, Mariana Simionescu (Di
namo) — Lucia și Maria Roma
nov („Tot înainte") 6—3, 6—4 ; 
dublu mixt: Virginia Ruzici (Di
namo), Traian Marcu (Dinamo 
Brașov) — Mariana Simionescu 
(Dinamo), Dumitru Hărădău 
(Steaua) 7—5, 6—4.

Dacă ar fi să facem aprecieri 
asupra calității competiției tre
buie să spunem că doar evolu
țiile fetelor — și ale acestora nu
mai în parte — s-au situat la 
un nivel corespunzător. Cea 
mai atractivă și pasionantă în- 
tîlnire au furnizat-o Virginia 
Ruzici și Mariana Simionescu. 
Ele au practicat un tenis curat, 
ofensiv, în care s-au etalat pro
cedee tehnice de finețe. întîlni- 
rea de la Progresul, care a re
editat o recentă finală de la 
South Orange (S.U.A.) era cît 
pe ce să se soldeze cu o surpri
ză — infringerea campioanei. 
Deși pentru cei care au urmărit 
partida și care cunosc progre
sele și succesele Marianei Simi
onescu n-ar mai fi fost o sur
priză. M. Simionescu a condus 
în primul set cu 4—1. Lipsa de 
concentrare a făcut-o să nu poa
tă depăși dificultățile momente
lor cheie, privînd-o de o victorie 
pe care poate ar fi meritat-o. 
Dar pentru aceasta V. Ruzici nu 
este mai puțin merituoasă. O 
întâlnire pasionantă și de un 
nivel destul de bun a furnizat-o 
proba de dublu, în care frații 
Marcu ne-au demonstrat că ar 
putea, sau mai exact, ar fi putut

forma un cuplu redutabil, de 
nivel internațional dacă ar fi 
muncit serios și conștient, pen
tru perfecționarea mijloacelor 
tehnico-tactice și a măiestriei 
sportive. întrecerea din finală 
la proba de simplu bărbați n-a 
oferit un spectacol de ținută pe 
care publicul l-a așteptat și l-ar 
fi meritat. Viorel Sotiriu, care 
l-a învins în semifinale pe 
campion, Dumitru Hărădău, a 
acționat reținut, a greșit mingi 
ușoare, nu a venit, cu curaj, la 
fileu, unde ne-a demonstrat că 
se descurcă bine. Calm, ponderat, 
fără să riște prea mult încercări 
mai dificile, Toma Ovici s-a im
pus și prin experiența sa mult 
mai bogată. El recîștigă, pe 
merit, titlul pierdut acum doi 
ani. Dintre ceilalți sportivi o im
presie bună au lăsat 
Lucia și Maria Romanov, 
foarte tinere — 16 ani — 
perspective frumoase să 
gistreze progrese și să le 
se pe M. Simionescu, V. 
și Florența Mihai, care 
impus, de acum, prestigios 
arena internațională.

în legătură cu stadiul de dez
voltare și valoarea tenisului ro
mânesc la acest nivel de perfor
manță l-am rugat să facă cîteva 
aprecieri pentru cititorii „Scân
teii tineretului" pe tov. prof. A- 
lexandru Lăzărescu, lecretarul 
general al F.R.T.

— în contrast cu evoluția și 
valoarea fetelor, unde și în e- 
șalonul următor am văzut cîteva 
elemente de perspectivă — fapt 
confirmat de prezența în finala 
de dublu fete a surorilor Roma
nov de la clubul pionierilor „Tot 
înainte" — băieții, la toate cate
goriile de virstă au arătat in 
joc serioase carențe tehnice și 
tactice, cît și — unii dintre ei 
— o atitudine necorespunzătoa
re față de competiție, partenerul 
de întrecere și spectatori. Nu se 
vede la băieți (Traian Marcu, 
Hărădău, Sotiriu), dorința și 
truda de a face performanță, de 
a se afirma, fapt ce trebuie să 
îngrijoreze, deopotrivă, condu
cerile și tehnicienii cluburilor 
de care aparțin, precum și pe 
tehnicienii care vor răspunde de 
selecționarea și pregătirea echi
pelor care trebuie să reprezinte 
țara noastră în competițiile in
ternaționale. Aș vrea să mă fo
losesc de acest prilej și, in ca
litatea pe care o am, să le atrag 
atenția că selecționarea în echipa 
națională și reprezentarea țării 
este o mare cinste și ei trebuie 
să dea dovadă de mai multă 
seriozitate și răspundere în pre
gătire, în general, în viața de 
performeri pe care o duc. Ei au 
exemple strălucite pe care tre
buie să le urmeze cu ambiție și 
dăruire.

TINERETULUI
DIN CAPITALĂ

CU OCAZIA

DESCHIDERII ANULUI SPORTIV ȘCOLAR, UNIVERSITAR SI DE
7 7 >7

AGENDA
DECRET

Prin Decret prezidențial, to
varășul loan Lăzărescu a fost 
numit ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Algeriană Democratică și Popu
lară, în locul tovarășului Mihal 
Gheorghe Ștefan, care a fost 
rechemat în centrala M.A.E.

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe și coope
rării din Republica Mali, Charles 
Samba Cissoko, cu prilejul săr
bătorii naționale a acestei țări.

SOSIRE
Duminică a sosit în Capitală 

o delegație a Fundației de dez
voltare din Turcia, condusă de 
prof. dr. Necmi Sonmez, pre
ședintele fundației, care, la in
vitația Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Produc
ție, face o vizită In țara noastră. 

PLECĂRI

țiilor din Suedia, Bengt Norling. 
La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor.

In timpul vizitei, ministrul su
edez a avut convorbiri cu con
ducerea Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor pe 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare între cele 
două țări în domeniul transpor
turilor și telecomunicațiilor. S-a 
convenit negocierea a două acor
duri, unul privind navigația ma
ritimă, iar altul în domeniul 
poștei și telecomunicațiilor. In 
cursul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat Institutul de 
ceroetări și proiectări tehnolo
gice în transporturi din Bucu
rești, porturile Constanța, Tul- 
cea și Galați, precum și Regio
nala căi ferate Galați, unde a 
luat cunoștință de activitatea din 
domeniile transporturilor mari
time, fluviale și auto. Au mai 
fost vizitate obiective culturale 
și turistice din București, Con
stanța și Tulcea.

VIZITĂ

surorile 
Fiind 

ele au 
înre- 

urme- 
Ruzici 

s-au 
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V. CABULEA

PREGĂTIRE A
Ieri au avut loc, In întreaga 

țară, manifestări dedicate des
chiderii festive a anului sportiv 
șoolar, universitar și de pregăti
re a tineretului pentru apărarea 
patriei. A fost un moment de 
reafirmare a necesității atra
gerii întregului tineret la prac
ticarea continuă, organizată, sis
tematică a educației fizice șl 
sportului, In vederea dezvoltării 
fizice și morale armonioase a 
tinerelor generații, a formării 
lor pentru muncă ți viată.

în Capitală, festivitatea de 
deschidere a anului sportiv a 
avut loc pe Stadionul Tineretu
lui, bucurlndu-se de o asistentă 
numeroasă. Cel circa 7 000 de 
sportivi demonstranți au pre
zentat un program foarte atrac
tiv și antrenant După defilarea 
partiripanților pe sectoare, aso
ciații și cluburi a urmat cere-

TINERETULUI PENTRU APARAREA PATRIEI
monia ridicării drapelului. Tre- 
cind In revistă cîteva Importan
te realizări obținute, în Capita
lă, în domeniul dezvoltării acti
vității sportive de masă, trebuie 
spus că în anul sportiv prece
dent peste 320 000 de tineri s-au 
întrecut în cadrul unor acțiuni 
sportive de masă cum ar fi : Cu
pa tineretului, Crosul tineretu
lui, Cupa Congresului al X-lea 
al U.T.C., Cupa Sclnteli tinere
tului la tenis șl altele. O altă 
realizare Importantă o oonstltule 
amenajarea, In această perioa
dă, sub conducerea directă a 
comitetelor de partid ale sec
toarelor, a unul număr de 18 
complexe sportive de cartier, 
care alături de cele 530 baze 
sportive, școlare oferă condiții 
optime pentru organizarea acti
vității sportive, pentru cuprin
derea întregului tineret la prac-

ACTUALITATEA
înaintea meciului de la Salonic

Ultimele noutăți din tabăra tricolorilor
Ieri, la Snagov, lotul național a făcut ultima verificare, înaintea 

partidei oficiale cu Grecia, din cadrul Campionatului Balcanic, 
oare va avea, lac miercuri seara, pe noul stadion 
din Salonic (70 000 locuri). Partener de joc — divizionara C — Uni
rea Tricolor. Scor final : 4—1 (3—0). Pentru tricolori au marcat Lu- 
cescu și Iordănescu, cîte două goluri ; pentru sparing-partener — 
Scorțan. Jocul a început cu formația care va fi folosită, probabil, 
In partida de la Salonic, care începe la ora 20 și va fi transmisă la 
radio : Iorgulescu (în poarta adversarilor). Cheran, S. Gabriel, Săt- 
măreanu II, Anghelini, Dinu, Dumitru, Boliini, Fazekaș, Iordănescu 
și Lucescu. în repriza secundă au mai fost folosiți și ceilalți jucă
tori care au făcut deplasarea : Moraru, Sameș, Purima, Florin 
Marin și Mircea Sandu. Fiind accidentat, Dobrin a rămas acasă.

C. V.

Au luat sfirșit mondialele
universitare de atletism

FOTBALISTICĂ

♦ pe scurt • pe scurt * pe scurt •

Duminică dimineață a părăsit 
Capitala Mostafa Kamal Tolba, 
director executiv adjunct al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru mediul înconjurător, care, 
la invitația guvernului român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

★
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala ministrul telecomunica-

Președintele Camerei Comune
lor din Marea Britanie, John 
Selwyn Lloyd, care se află in 
tara noastră, a vizitat, în cursul 
zilei de duminică, Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Ro
mânia, Teatrul Național, alte o- 
biective social-culturale, iar sea
ra a vizionat un spectacol de 
teatru.

Oaspetele a fost însotit de Ni- 
colae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.
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AU ÎNCEPUT
CURSURILE ȘCOLILOR

ELEVI ! Nu uitaji încheierea „asigurării facultative com
plexe a elevilor", care prezintă următoarele caracteristici :

Este o asigurare combinată, care cuprinde :
- asigurarea de accidente a elevului, pentru sume asi

gurate diferențiate în funcție de consecințele accidentelor, 
în total însumînd 18 000 Iei;
- asigurarea bunurilor casnice și gospodărești, luate 

oriunde de elevul asigurat, în afara domiciliului, pentru 
suma asigurată de 2 000 de lei ;
- asigurarea de răspundere civilă legală, ca urmare a 

avarierii ori distrugerii unor bunuri din fapta culpabilă a 
elevului asigurat, pentru suma asigurată de 2 000 de lei.

Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri 
și sume asigurate ca urmare a evenimentelor asigurate 
produse in timpul valabilității contractului de asigurare, în 
orice loc și cu orice ocazie, inclusiv în timpul vacanțelor 
școlare, în limitele sumelor asigurate.

Costul asigurării este foarte convenabil :
1 leu pe lună pentru toți elevii, cu excepția celor din 

școlile profesionale, școlile de maiștri, liceele și școlile de 
specialitate cu profil tehnic, care plătesc 2 lei pe lună.

Durata asigurării este de 6 luni sau 1 an (la alegere).
Pentru încheierea asigurării adresați-vă unităților ADAS, 

agenților de asigurare sau responsabililor cu munca ADAS.

*

*
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*
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Pe stadionul olimpic din Roma 
s-au încheiat ieri întrecerile 
Campionatelor mondiale univer
sitare de atletism, desfășurate 
timp de patru zile, cu partici
parea a peste 600 de concurenți 
din 46 de țări.

La această importantă compe
tiție, sportivii români au obți
nut un succes remarcabil, cuce
rind 12 medalii: două de aur 
(prin Natalia Andrei și Gheor- 
ghe Megelea), șase de argint șl 
patru de bronz.

Disputată la lumina reflectoa
relor, cursa de 5 000 m a fost 
cîștigată de italianul Franco 
Fava — 13’37”56/100, urmat de 
atletul român Ilie Floroiu — 13’ 
39”20/100, care a cucerit astfel 
a doua medalie de argint. Pe lo
cul trei s-a situat englezul Ju
lian Goater — 13’42”02/100. în 
proba feminină de aruncarea su
liței, în care victoria a revenit 
Nadiel Iacubovici (U.R.S.S.) —

61,72 m, sportiva româncă 
Zorgo s-a clasat pe locul 
cu rezultatul de 59,50 m.

Iată cîștigătorii celorlalte 
be desfășurate în ultima zi de 
concurs : masculin : 200 m :
Mennea (Italia) — 20“28/100
(Claudiu Șușelescu a ocupat lo
cul patru, cu timpul de 21”21/ 
100) ; 3 000 m obstacole : Mali
nowski (Polonia) — 8’22“32/100; 
Gheorghe Cefan s-a situat pe 
locul patru cu 8’35“64/100 ; 
110 m garduri : Foster (S.U.A.) 
— 13”83/100 ; 800 m : Gondek 
(Polonia) — 1’50”04/100 ; săritura 
în înălțime : Del Forno (Italia) 
2,13 m : aruncarea discului : Tu- 
okko (Finlanda) — 62,94 m ; șta
feta 4X100 m : U.R.S.S. — 
39”80/100 ; feminin : 200 m :
Pirjo Haggman (Finlanda) — 
23”38/100 : 800 m : Natalia Mor
gunova (U.R.Ș.S.) — 2’01 “94/100 ; 
Ștafeta 4X100 m : U.R.S.S. — 
44”77/100 : pentatlon : Jane Fre
derick (S.U.A.) — 4442 puncte.

©bnă: Zonalele

Eva 
trei,
pro-

MECIUL DINAMO - RAPID 
AMINAT

Pentru a crea condiții cit mai 
bune de pregătire echipelor 
care au de susținut partidele 
revanșă din primul tur al „Cu
pelor europene", Federația de 
fotbal, la cererea cluburilor, a 
acceptat amânarea partidei Di
namo — Rapid din cadrul etapei 
a 7-a, (27 septembrie) a cam
pionatului, pentru o dată care 
se va anunța ulterior.

INTÎLNIREA 
DINAMO - REAL MADRID 

PE STADIONUL „23 AUGUST"
Cererea clubului Real Madrid 

de a începe partida retur la o- 
rele 15,30 n-a fost acceptată de 
clubul Dinamo, dată fiind vre
mea foarte călduroasă. Meciul 
este, astfel, programat miercuri, 
1 octombrie, începînd de la 
orele 17,30, pe stadionul „23 Au
gust".
PROPUNERI DE SANCȚIUNI 

PENTRU JUCĂTORII 
ȚEGEAN Șl DANILA

Cluburile Dinamo București și 
Universitatea Craiova au propus

suspendarea pe cite 2 ani a fot
baliștilor Dănilă și respectiv 
Țegean (legitimați, cum se știe, 
la cererea lor la aceste unități, 
potrivit articolului 8 din Regula
mentul de fotbal) pentru că nu 
s-au prezentat la cluburile pen
tru care au optat și semnat. 
Urmează ca propunerile să fie 
ratificate de Biroul F.R.F.

INCA UN JUCĂTOR 
DINAMOVIST SUSCEPTIBIL 

DE SUSPENDARE
Jucătorul Sandu Gabriel, 

nțmo București, a primit 
cartonaș galben la meciul 
miercurea trecută de la
drid. Cum fotbalistul dinamovist 
a mai primit un cartonaș gal
ben și in partida de anul tre
cut, de la K6ln, acumulind deci 
două avertismente, potrivit regu
lamentului U.E.F.A., este pasibil 
de o suspendare pe o etapă (un 
meci). Dacă se intimplă astfel, 
Dinamo nu va putea alinia, in 
meciul cu Real Madrid, formația 
cea mai bună, alături de Dinu, 
stind pe tușă și internaționalul 
S. Gabriel.

Di- 
un 
de 

Ma-

Rezultatele diviziei B

campionatului republican

SERIA I
Ceahlăul P. Neamț — Gloria 

Buzău 2—1; C.S.M. Borzeștl — 
C.S.U. Galați 1—2; Celuloza Călă
rași — Prahova Ploiești 3—0; C.S.M. 
Suceava — C.S. Botoșani 3—0; Pe
trolul Ploiești — Metalul Plopenl 
1—0; F.C.M. Galați — Victoria 
Tecuci 3—0; Cimentul Medgidia — 
Viitorul Vaslui 3—2; Unirea Foc
șani — C.F.R. Pașcani 0—0; C. S. 
Tulcea — F.C. Brăila 1—1. După 
cinci etape, F.C.M. Galați condu
ce în clasament cu 10 puncte.

SERIA A II-A
Chimia Rm. Vîlcea — Chimia 

Tr. Măgurele 3—0; Progresul — 
Autobuzul București 5—0: Metrom 
Brașov 
Electroputere Craiova 
Motru 4—0; Voința “ 
Metalul București 
roșu — Tractorul

Dinamo Slatina 0—1 ; 
Minerul 

București — 
0—0; Steagul 
Brașov 2—2;

F.C.M. Giurgiu — Nltramonla Fă
găraș 2—0; Metalul Mija — Auto
matica Alexandria 3—1; S.N. Ol
tenița — C.S. Tlrgovlște 2—0. Pro
gresul București conduce cu 9 
puncte.

SERIA A III-A
Corvlnul Hunedoara — Rapid 

Arad 3—1; F.C. Bala Mare — Mi
nerul Moldova Nouă 3—0; Victo
ria Cărei — Victoria Călan 0—1; 
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Ti
mișoara 2—0; Mureșul Deva — 
Dacia Orăștie 0—0: C.I.L. Sighet 
— Ind. sîrmel c. Turzli 2—0; Gaz 
metan Mediaș — Șoimii Sibiu 
1—1; Sticla Turda — Gloria Bis
trița 1—0; U.M. Timișoara — Uni
rea Tomnatic 2—0. F.C. Baia Mare 
conduce în clasament cu 10 punc
te, urmată de Corvinul Hunedoa
ra cu 9 puncte.

Cea de-a 24-a ediție a Cam
pionatului republican de oină, 
care a reunit în primele etape 
aproape 300 de echipe, s-a apro
piat de actul final. In ultimele 
zile, formațiile fruntașe din mu
nicipiul București și din țară au 
susținut jocurile decisive din pe
nultima etapă, faza județeană, 
demonstrînd, în majoritatea lor, 
o bună pregătire fizică și tehni
că. îndeosebi, au ieșit în evi
dentă loturile asociațiilor spor
tive Combinatul Poligrafic Bucu
rești, Dinamo. Universitatea 
București, Celuloza Călărași și 
Viață nouă-Olteni (Teleorman), 
clasate pe primele locuri. , 
întrecerile din această etapă au 

fost punctate și de cîteva rezul
tate surpriză. Zona de la Cărei 
a fost cîștigată de tînăra forma
ție Recolta Lucăceni (Satu-Mare), 
care va participa, pentru prima

oară, la finala campionatului. La 
Oltenița, una dintre favoritele 
competiției, Avîntul Curcani, a 
fost întrecută de Celuloza Călă
rași, iar campioana județului 
Suceava, Avîntul Frasin, a pier
dut în fața echipei Confecția — 
Rimnicu-Sărat (Buzău). Echili
brate și pasionante au fost și 
confruntările dintre C.F.R. Sibiu, 
alcătuită din foști elevi din co
muna Turnu-Roșu. și Torpedo 
Zărnești (Brașov). Victoria a re
venit echipei din Sibiu. Confir- 
mind așteptările. Viață nouă-Ol
teni a ciștigat grupa zonală de la 
Strehaia (Mehedinți), întrecînd 
campioana Gorjului. Recolta 
Crasna.

Etapa finală, la care vor evo
lua 10 echipe, se va desfășura 
la Tulcea. între 3 și 5 octombrie.

DE TENIS
Ș>

• MECIUL
dintre echipele Suediei 
Chile, contind ca semifinală 
interzonală a „Cupei „Davis", 
s-a încheiat Ia Baastad cu 
scorul de 4—1 în favoarea
sportivilor suedezi.

în ultimele partide de 
piu, Birger Andersson 
învins cu 6—3, 14—12, 
pe Patricio Cornejo, 
Bjorn Borg a dispus cu 
6—2, 6—1 de Jaime Fillol.

In finala „Cupei Davis", 
echipa Suediei va intilni pe 
cîștigătoarea 
selecționatele 
și Australiei.

• PROBA 
DE TALERE

sim-
1-a 

6—1 
iar 

6—1,

meciului dintre 
Cehoslovaciei

MASCULINA 
ARUNCATE

M. LERESCU V

DIN ȘANȚ din cadrul cam
pionatelor mondiale de tir de 
la Miinchen a fost ciștigată 
de canadianul John Prim
rose — 197 puncte, urmat de 
Alexander Alipov (U.R.S.S.) 
— 193 puncte (în baraj 25 
plus 25) și Charvin Dixon 
(S.U.A.) — 193 puncte (25 
plus 23 in baraj).

• HALTEROFILUL SOVI
ETIC VALERI ȘARI a deve
nit campion mondial la cate
goria mijlocie cu performan
ta de 357,500 kg Ia totalul 
celor două stiluri. Gh. Mîinea 
(România) s-a clasat pe lo
cul 11 în campionatul euro
pean și pe locul 12 în cel 
mondial cu 310 kg. Au

ticarea sistematică a educației 
fizica și sportului. în același 
timp activitatea de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei ocupă un loc important in 
preocupările organelor și orga
nizațiilor U.T.C. din Capitală. 
Cuprinzînd toți tinerii între 16— 
20 de ani, această activitate con
tribuie la educarea patriotică, 
dezvoltarea curajului, călirea fi
zică a tinerilor, însușirea unor 
cunoștințe militare necesare pen
tru a deveni buni apărători al 
patriei noastre socialiste. în an
samblul programelor de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei un loc tot mai im
portant 11 ocupă activitățile cu 
caracter tehnico-apllcatlv. Prin 
grija comitetului municipal de 
partid și cu aportul organelor șl 
organizațiilor U.T.C. s-a creat 
baza materială necesară dezvol
tării unor sporturi tehnloo-apll- 
catlve, cum stnt : parașutismul, 
planorismul, zborul cu motor, 
kartingul, judo și altele la care 
au fost cuprinși peste 20 000 de 
tineri.

Din programul polisportiv, la 
realizarea căruia și-au adus con
tribuția cluburile de performan
ță bucureștene, asociațiile și 
școlile sportive, profesorii de 
specialitate, am desprins tabloul 
reușit al „alegoriei sportive" : 
întreaga suprafață de gazon 
verde din fața tribunei principa
le a fost inundată de juniorii 
cluburilor bucureștene în echipa
mentul sportiv specific care au 
făcut demonstrații de box, te
nis, rugbl, haltere, gimnastică, 
lupte etc. Tineri militari au evo
luat în palpitante exerciții de 
judo, altercații cu „Infractori" 
și lntf-un program de dresură 
de cîinl, inclusiv cu foloslnea 
acestora pentru depistarea șl 
mobilizarea „infractorului". De-

tașamente de pregătire pentru 
apărarea patriei, tinerii in uni
forme albastre, au executat cu 
îndemînare șl vigoare o „ștafe
tă aplicativă". Spectatorii au ur
mărit cu interes demonstrațiile 
de gimnastică sportivă, tracțiu
nile la fringhii, concursurile de 
atletism, jocul de oină, celelalte 
jocuri demonstrative de baschet, 
volei, rugbl, tenis de cîmp șl 
fotbal, concursurile de înot șl 
demonstrațiile de sărituri in apă 
desfășurate, timp de cîteva ore, 
pe terenurile, pistele de alergări 
șl in bazinul de înot al comple
xului tineretului.

Trecînd peste acest moment, 
al deschiderii festive a anului 
sportiv, considerăm că este 
potrivit să reamintim or
ganelor și organizațiilor U.T.C., 
tuturor factorilor cu răspunderi 
în domeniul sportului de masă 
că au datoria să acționeze cu o- 
perativitate în organizarea Ime
diată a unor ........................ ..
sportive la 
toți școlarii, 
să inițieze, 
cursuri pe clase, 
pe școli și facultăți, In care să 
desemneze campionii sezonului 
de toamnă la diferite discipline 
sportive. Momentul festiv al 
deschiderii anului sportiv trebuie 
să fie urmat neîntârziat, de o 
activitate concretă, practică. A- 
nimația pe care au cunoscut-o 
bazele sportive în această zi 
trebuie să devină o caracteristi
că diurnă. Tocmai de aceea 
avem cu toții datoria de a fruc
tifica la maximum condițiile 
create, de a deveni fiecare la 
locul său de muncă, în școală, 
in facultate, un bun propagator 
șl organizator al activității spor
tive șl de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei.

V. CABULEA

acțiuni și activități 
care să participe 
elevii și studenții, 
între altele, con- 

ani de studii,

IBÂLCAN8ÂDA DE BASCHET

Cind experiența are cuvintul...
Conform previziunilor repre

zentativa de baschet masculin a 
Iugoslaviei a cucerit cea de-a 
XVII-a ediție a Balcaniadei, 
fără să fi suferit vreo infrîngere. 
După ce a dispus la scoruri con
cludente de selecționatele Bul
gariei și Greciei, formația Iugo
slaviei a întîlnit aseară în sala 
Floreasca tînăra echipă națio
nală a României, intr-un joc 
decisiv în atribuirea trofeului. 
Spre plăcuta surpriză a specta
torilor (mai timizi ca niciodată 
în susținerea favoriților lor), 
baschetbaliștii români au opus 
o rezistență neașteptată timp de 
aproape 30 de minute de joc. 
Mai mult chiar, în prima re
priză, formația României a con
dus permanent, la diferențe mi
nime, dar de fiecare dată a fost 
egalată. Dealtminteri cele 17 e- 
galități înregistrate pe tabela 
de marcaj demonstrează cu pri
sosință cît de dramatică a fost 
evoluția scorului pînă în minu
tul 29. In finalul partidei, ju
cătorii noștri au fost clar de
pășiți de cej doi pivoți adverși 
dar au fost intrecuți la o dife
rență prea severă față de fizio
nomia jocului. Intîlnirea s-a în-

cheiat cu scorul de 99—88 (47— 
47) în favoarea echipei Iugo
slaviei, actuală campioană euro
peană și vice-camploană mon
dială.

în general jocul a fost de un 
bun nivel tehnic, presărat de 
unele faze de mare spectacol la 
care au contribuit în principal : 
baschetbaliștii iugoslavi Dalipa- 
gic (26 p.) și Kicanovic (24 p.) 
și jucătorii români Cernat (30 
p.), Popa și Niculescu (cu cîte 
18 p. fiecare). Partida a fost 
bine condusă de arbitrii Topu- 
zoglou (Turcia) șl Tzolakidis 
(Grecia). Coșgeterul Balcaniadei 
a fost declarat jucătorul român 
Cernat care a înscris în total 83 
puncte. Intr-o partidă decisivă 
pentru ocuparea locului III, for
mația Greciei a întrecut echipa 
Bulgariei cu 63—61 (25—29).

In încheiere trebuie arătat că 
noua reprezentativă a României 
a evoluat în această competiție 
mal mult decît satisfăcător, dar 
că In prezent nu contează decît 
pe patru jucători de reală va
loare, llpsindu-1 in principal 
pivoți de talie europeană.

VALENTIN ALBULESCU

HANDBAL: 0 „actualitate"

S-au consumat opt etape din 
noua ediție a diviziei feminine 
de handbal. întrecerile desfășu
rate în cadrul a două turnee 
de sală, la Bacău și Ploiești, 
s-au caracterizat prin partide 
viu disputate, încheiate în unele 
cazuri cu rezultate surpriză. A- 
mintim că vicecampioana repu
blicană, Universitatea Bucu
rești, a fost întrecută de Voința 
Odorhei, iar Progresul Bucu
rești a dispus cu 9—8 de I.E.F.S. 
De asemenea, campioana națio
nală, Universitatea Timișoara, 

.după ce a obținut 5 victorii la

participat 22 de halterofili.
o „TURUL EUROPEI" la 

automobilism se va desfășu
ra anul acesta între 14 și 24 
octombrie, pe un traseu care 
va însuma circa 10 000 km.

• ÎN CADRUL PRIMEI 
EDIȚII a Balcaniadei de ca
notaj, desfășurată Ia Ioanr^i- 
na (Grecia), sportivii români 
au obținut două victorii.

Canotorii români au termi
nat învingători in probele de 
2 plus 1 (Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura și L. Lovrenschi) și 
4 plus 1 rame (Pavel Zagoni, 
Adalbert Agh, Mihai Nau- 
mencu, Andrei Kaporniay șl 
Gh. Ovidiu).

scor, în etapa a 6-a, a cunoscut 
un eșec ■ neașteptat, fiind între
cută de Confecția București, cu 
13—12. Totuși, handbalistele din 
orașul de pe Bega se mențin pe 
prima poziție în clasament, ur
mate de Universitatea Bucu
rești, cu același număr de punc
te, 14, dar timișorencele au rea
lizat un golaveraj superior, 
171—91, față de 141—98 al stu
dentelor din Capitală.

în etapa a 8ea, disputată sîm- 
bătâ, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Voința Odorhei — 
Mureșul Tg. Mureș 12—11, Ra
pid — Rulmentul -Brașov 19—14, 
I.E.F.S. — Constructorul Timi
șoara 18—14, Universitatea Ti
mișoara — Constructorul Baia 
Mare 21—8, Universitatea Bucu
rești — Textila Buhuși 20—11, 
Progresul — Confecția Bucu
rești 16—14. De menționat evo
luția bună din primele etape a 
formației Textila Buhuși, care 
a realizat 6 victorii și ocupă lo
cul 3 în clasament.

După această etapă, divizia 
feminină de handbal se întreru
pe, urmînd pregătirile lotului 
republican pentru cea de-a 6-a 
ediție a Campionatului mondial, 
programată la Kiev (2—13 de
cembrie). înaintea jocurilor de 
la Kiev „naționala" va între
prinde un turneu în R.F. Ger
mania și Danemarca, începînd 
de la 29 octombrie și va parti
cipa la tradiționala competiție 
internațională „Cupa Slask" la 
Katovice, între 10 și 16 noiem
brie.

M. LEKESCU
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Necesitatea edificării unei 
securități reale și întronarea 
unor relații noi între statele

europene
DOCUMENT ADOPTAT DE SESIUNEA COMITETULUI IN
TERNAȚIONAL AL REPREZENTANȚILOR OPINIEI PUBLICE 

PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA

La Bruxelles s-au încheiat lu
crările sesiunii Comitetului in
ternațional al reprezentanților 
opiniei publice pentru securita
te și cooperare în Europa. La 
lucrări au luat parte reprezen
tanți ai comitetelor naționale din 
22 de țări europene, între care 
și România.

Dezbaterile au evidențiat prin
cipalele direcții de acțiune a opi
niei publice europene în etapa 
următoare. în acest cadru, s-a 
adoptat un document în care se 
reliefează, printre altele, impor
tanța istorică a încheierii cu 
succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare In Eu

ropa, ca o primă etapă a luptei 
pentru securitate și pace; în a- 
celași timp, se evidențiază ne
cesitatea transpunerii în fapte a 
angajamentelor asumate la cel 
mai înalt nivel, astfel încît să 
se poată ajunge la edificarea u- 
nei securități reale și întrona
rea unor relații noi între statele 
continentului. Documentul chea
mă opinia publică să acționeze 
pentru încetarea cursei înarmă
rilor și realizarea dezarmării, 
promovarea unei cooperări eu
ropene multilaterale, pentru în
tărirea prieteniei și colaborării 
pe continentul nostru și în lume.

R.P. BULGARIA - Vedere a Uzinei petrochimice de la Burgas

„în lume nu va îi pace și nici nu vor 
exista bune raporturi internaționale,

SPINII PRfTORIlOn
III UNELE lini OCCIOEN1A1E

Ample acțiuni de solidaritate cu

lupta forțelor progresiste din Spania

Peste 10 000 de persoane au 
luat parte sîmbătă după-amiază 
la Paris la o demonstrație în 
semn de protest față de repre
siunile antidemocratice din Spa
nia, față de sentințele capitale 
pronunțate de un tribunal mi
litar din Madrid în procesul 
unui grup de tineri militanți 
spanioli. Demonstrația a fost 
organizată la apelul unui număr 
de zece organizații, între care 
Partidul Comunist, Partidul So
cialist, Mișcarea Radicalilor de 
Stingă și centralele sindicale 
C.G.T. și C.F.D.T.

în zilele de sîmbătă și dumi
nică au fost organizate manifes
tații de solidaritate cu lupta 
forțelor progresiste din Spania 
în principalele orașe franceze.

Papa Paul al VI-lea a adresat 
un apel generalului Franco pri
vind grațierea celor cinci mîli- 
tanți spanioli condamnați la 
moarte de un tribunal militar 
din Madrid.

DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO

într-o declarație făcută în lo
calitatea Sisak, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Ioslp Broz Ti
to, s-a referit la unele probleme 
internaționale, arătînd că „țările 
puternic industrializate trebuie 
să înțeleagă, o dată pentru tot-

Reuniunea 
guvernului 

libanez
Duminică după-amiază, la 

Beirut a avut loc o reuniune 
a guvernului libanez consacrată 
situației din țară după acordul 
de încetare a focului intervenit, 
simbătă seara, între grupările 
politice și religioase din Liban, 
în cadrul reuniunii guvernului 
libanez, primul ministru, Ras
hid Karame, a definit obiecti
vele pe care și le propune gu
vernul în actualele condiții sur
venite în țară, în vederea nor
malizării complete a vieții po
litice interne. în acest context, 
el a relevat în primul rînd ne
cesitatea consolidării prin toate 
mijloacele, a acordului de înce
tare a focului și găsirea mo
dalităților de a realiza o recon
ciliere națională. „Realizarea 
unui consens este principala ga
ranție a menținerii securității 
interne", a declarat premierul 
Rashid Karame, la încheierea 
reuniunii guvernamentale.

O cermță majoră; făurirea unei noi ordini 
economice internaționaie (») 

Imperativul unor schimbări profunde 
în structurile economice mondiale

I
nscriindu-se intr-un 
șir lung de eforturi 
menite a depista și 
pune in aplicare un 
sistem coerent de 
principii, metode și 

instrumente de lucru avînd drept 
scop instaurarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, 
recenta sesiune extraordinară, a 
7-a, a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite a mar
cat un moment nou, ce eviden
țiază existența unui proces pozi
tiv. aflat, firește, abia la început. 

Analiza situației din economia 
mondială, a relațiilor economice 
internaționale evidențiază exis
tența unor fenomene grave. Do
sarele cele mai complexe privesc 
adincirea decalajelor între țările 
dezvoltate și cele rămase în ur
mă, problema materiilor prime 
și a energiei, care devine tot 
mai presantă, criza alimentară 
cronică din unele zone ale Ter
rel, consumul nerațional si risipa 
unor importante resurse în unele 
țări, fluctuațiile anarhice ale pre
țurilor, perturbațiile sistemului 
valutar, barierele artificiale din 
calea comerțului internațional. 
Consecință a politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste 
de dominație șl asuprire a po
poarelor, de jefuire a bogățiilor 
lor naționale, de îmbogățire a 
unor țări pe seama altora, urma
re a practicării îndelungate a u- 
nor relații economice inechita
bile, aceste probleme acute — de 
care, în ultimă instanță, depind 
pacea șl securitatea tuturor na
țiunilor lumii — impun soluții 
urgente, juste, în deplin consens 
cu aspirațiile de progres și bună
stare ale întregii omeniri. Rezol
varea acestor probleme solicită o 
largă cooperare între toate state
le lumii, indiferent de orinduire. 
mărime, grad de dezvoltare și 
potențial, participarea activă și 
contribuția fiecărei țări la pro
cesul făuririi noii ordini econo
mice, devenind un imperativ al 
zilelor noastre, o cerință a ten
dințelor de democratizare din 
viața politică și economică inter
națională, corespunzător schim
bărilor produse pe plan mondial. 

După cum se știe, România, 
țară socialistă in curs de dezvol
tare, acordă o atenție deosebită 
acestor probleme, aducîndu-și o 
contribuție valoroasă la cristali
zarea conceptului de nouă ordine 
economică internațională, avan- 
sînd propuneri realiste, judicioa
se, care se bucură de largă au
dientă internațională, sprijinind 
ferm măsuri concrete în direcția 
lichidării subdezvoltării. Punctul 
de vedere al României socialiste 
a fost expus cu claritate în Ra
portul prezentat la Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în acest do
cument se arată că „LICHIDA
REA SUBDEZVOLTĂRII, ASI
GURAREA PROGRESULUI E- 
CONOMICO-SOCIAL MAI RA
PID AL ȚĂRILOR RĂMASE ÎN 
URMA CONSTITUIE O CERIN
ȚA PRIMORDIALA PENTRU 
DEZVOLTAREA ÎNTREGII O- 
MENIRI. PENTRU REALIZA
REA UNEI COLABORĂRI ȘI 
PĂCI TRAINICE ÎN LUME". 
Perioada care a trecut de la is
toricul Congres al XI-lea al 
P.C.R. a confirmat pe deplin 
aprecierile privind necesitatea 
înfăptuirii noii ordini economice 
internaționale, relevînd realismul 
care caracterizează politica inter-

* „Este necesar să se pornească de la faptul 
că noua ordine nu înseamnă schimbarea ve
chiului ambalaj cu altul nou — chiar dacă ar 
fi de aur. Schimbarea doar a ambalajului nu va 
soluționa problema; dimpotrivă, va agrava și 
mai mult stările actuale de lucruri, criza eco
nomică, instabilitatea, criza generală a capita
lismului, cu toate consecințele pe care acestea 
le au asupra colaborării și păcii internaționale."

NICOLAE CEAUȘESCU

se cere examinat în complexita
tea sa ; în primul rind este vor
ba de eforturile proprii ale fie
cărui popor — pentru angajarea 
Întregului său potențial material 
și uman pe calea înlăturării sub
dezvoltării. și apoi, de o certă 
Importanță este colaborarea eco
nomică Internațională. Baza ori
cărui progres trebuie să o con
stituia eforturile fiecărei națiuni. 
Cooperarea Internațională poate 
și trebuie să sprijine aoeste efor
turi. Crearea unei industrii na
ționale — în special a celei pre
lucrătoare. prin dezvoltarea și 
diversificarea forțelor de pro
ducție, sprijinită efectiv de for
me superioare de cooperare eco
nomică ei tehnico-științifică In
ternațională, acestea din urmă, 
menite a potenta strădaniile pro
prii — și-a dovedit eficiența în 
experiența acumulată de Româ
nia, ca și de alte state. Declarația 
relevă un larg evantai de măsuri 
concrete în domeniul folosirii si 
valorificării raționale a resurse
lor energetice și materiilor pri
me, al stabilirii unui raport just 
între preturile materiilor prime 
agro-industriale _și ale produse
lor industriale, al programelor 
complexe privind problema ali
mentației, asigurării accesului 
lipsit de orice îngrădiri al tutu
ror popoarelor la cuceririle știin
ței și tehnicii, al sprijinirii efor
turilor pentru formarea cadrelor 
naționale, al promovării unor 
largi schimburi comerciale etc.

La încheierea sesiunii extraor
dinare, în urma unor laborioase 
negocieri, a fost adoptat, prin 
consens, documentul final — pre
zentat de „grupul celor 77", Ia 
pregătirea și elaborarea căruia 
România a participat nemijlocit. 
Bucurîndu-se de o largă apre
ciere, prevederi ale declarației 
României au fost încorporate în 
cele 7 capitole ale documentului 
final.

Desfășurarea șl rezultatele se
siunii extraordinare - au relevat 
cîteva aspecte de importantă de
osebită. Este vorba, așa cum su
bliniam, de recunoașterea acui
tății problemelor economice 
mondiale, probleme care vizează, 
prin efectele lor, toate statele șl 
toate popoarele. Apoi, se apre
ciază că O.N.U. se dovedește ca
drul cel mai propice abordării 
unor asemenea teme, sporind ro
lul și contribuția organizației în 
soluționarea tuturor problemelor 
afectînd nemijlocit soarta des
tinderii și păcii.

IOAN TIMOFTE

națională a României socialiste.
Țara noastră militează neabă

tut pentru înlocuirea vechilor 
structuri economice, cu noi re
lații întemeiate pe respectul in
dependenței și suveranității na
ționale, pe deplina egalitate în 
drepturi a tuturor statelor, pe 
neamestecul în treburile interne 
și avantajul reciproc, pe drep
tul imprescriptibil al fiecărui po
por de a-și alege in mod liber 
orînduirea pe care o dorește, 
căile dezvoltării economice și so
ciale. În afirmarea unor noi re
lații economice, o deosebită im
portanță capătă respectul strict 
al dreptului fiecărui popor de a 
fi stăpin pe bogățiile sale, de a 
hotări în deplină libertate asu
pra utilizării acestora și a rezul
tatelor muncii sale, în conformi
tate cu propriile aspirații, cu in
teresele unei colaborări interna
ționale rodnice.

Aceste principii au dobîndit 
deja o largă recunoaștere, ele 
au fost consemnate în numeroa
se documente adoptate la Na
țiunile Unite. în cadrul unor re
uniuni internaționale, în înțele
geri bilaterale și multilaterale. 
Este meritul partidului și statu
lui nostru care — acționînd în 
spiritul unei înalte răspunderi 
pentru viitorul poporului român 
și al întregii umanități — a ela
borat un ansamblu de propuneri 
concrete menite a face efective 
deziderate de larg interes, pen
tru înfăptuirea unor pași reali 
în direcția abolirii vechiului sis
tem de relații economice și tra
ducerea în viață a noilor norme 
și principii, ce-și propun elimi
narea decalajelor economice, 
promovarea formelor superioare 
de cooperare economică și tehni- 
co-științifică, o largă și echita
bilă colaborare internațională.

• Prețurile de consum au 
sporit, luna trecută, în Sta
tele Unite cu 0,2 la sută, în 
perioada iunie — august, 
creșterea indicelui prețurilor 
clfrindu-se, pe o bază anuală, 
la 8,7 la sută, informează 
Departamentul american al 
Muncii.

în raport cu nivelul anului 
1967, indicele a sporit cu 162,8 
la sută. Principalele majo
rări de prețuri superioare 

la ben- 
energe-

deauna, că în lume nu va fi pa
ce și nici nu vor exista bune ra
porturi internaționale, atît timp 
cit nu vor fi instaurate relații 
economice echitabile. Este vor
ba. a subliniat Iosip Broz Tito, 
de faptul că produsele și mate
riile prime ale țărilor nealiniate
— în mare parte state în curs 
de dezvoltare sau nedezvoltato
— să nu fie jefuite, așa cum s-a 
întîmplat pînă acum. Președin
tele Tito a subliniat necesitatea 
depășirii situației în care țările 
industrializate majorau prețuri
le la produsele lor, de fiecare 
dată cînd o doreau, iar compa
niile multinaționale reduceau 
prețurile la materiile prime im
portate.

Subliniind, pe de altă parte, 
că tot mai multe țări aparțin 
nealinierii, Iosip Broz Tito a 
arătat că, astăzi statele nealinia
te reprezintă două treimi din o- 
menire, cuprinzînd peste două 
miliarde de oameni, constituind 
un factor extrem de important 
în relațiile internaționale. Acest 
lucru, a spus președintele Tito, 
a fost, de altfel, evident la re
centa sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., 
care a examinat problema creă
rii unui nou sistem de relații e- 
conomice în lume.

mediei 
zină și 
tice.

au survenit 
alte produse

cursul lunii august, 
au cres-

• în 
prețurile la alimente 
cut în Australia cu 0,7 la sută, 
anunță Biroul australian de 
recensămînt și statistică. De 
la începutul anului, creșterea 
medie a prețurilor în orașele 
principale ale Australiei a 
fost de 5,2 la sută.

în urmă cu un dece
niu și jumătate, la 22 
septembrie 1960, statul 
Mali, într-o atmosferă 
festivă, trăia momentul 
proclamării independen
ței.

• Republica Mali are o 
suprafață de 1 240 000 km2. 
Acest întins teritoriu cuprin
de bazinul superior al Nige
rului, regiunea de izvoare a 
Senegalului și o parte a Sa- 
harei. Pe actualul teritoriu 
al acestei țări istoria con
semnează în timpul Evului 
mediu existenta unora din
tre statele cele mai vestite 
aflate la sud de Sahara — 
Imperiul Ghana, Mali și Son- 
ghai. Spre sfîrșitul secolului 
trecut Mali devine colonie 
franceză, iar din 1904 parte 
a Africii Occidentale France
ze. în urma a numeroase răs
coale anticolonialiste, mișca
rea de eliberare națională se 
afirmă tot mai puternic, alt
fel că în 1959 ia naștere Fe
derația Mali, compusă din 
Sudanul Francez, Senegal. 
Dahomey și Volta Superioa
ră, care își proclamă inde
pendenta în 1960. Destrămîn- 
du-se Federația, fostul Su
dan Francez ia denumirea 
de Mali, după străvechiul 
stat din Evul Mediu și se 
proclamă republică suverană 
la 22 septembrie, în același 
an.

• Angajată pe drumul dez
voltării de sine stătătoare. 
Republica Mali și-a concen
trat eforturile spre înlătura
rea urmelor lăsate de domi
nația colonială, pentru e- 
mancipare economică și pro
gres social. Deși aproxima
tiv o treime din teritoriul ță
rii este ocupată de o parte a

deșertului saharian, Nigerul, 
al treilea fluviu african ca 
mărime, creează în cursul 
său superior o vale fertilă, 
favorabilă practicării agricul
turii, sector economic în care 
lucrează 90 la sută din cei 
peste 5 milioane de locuitori 
și care furnizează 70 la sută 
din produsul social 
Minereurile de fier, 
gan, cupru, bauxită 
creează premise 
dezvoltarea unei industrii na
ționale. în prezent țara dis
pune de o serie de întreprin
deri industriale în orașele 
Kayes, Segon, Sikasso și 
Mopti. O realizare importan
tă o reprezintă faptul că 
gestiunea economiei revine in 
exclusivitate cadrelor 
nale. în Mali, semnala 
ta „Jeune Afrique" 
peste 30 de societăți și 
prinderi de stat, toate con
duse de persoane naționale, 
în acest context, învățămîn- 
tul are sarcini esențiale în 
munca de pregătire a cadre
lor necesare. O știre recentă, 
transmisă din Bamako, ară
ta că unul 
importante 
plan malian 
conomică îl 
Iizarea unui 
energetic Ia 
tate aflată Ia 130 de kilome
tri de capitală.

Urmărind cu simpatie e- 
forturile poporului malian 
pentru consolidarea inde
pendenței patriei sale, țara 
noastră dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare cu Re
publica Mali. Relațiile ro- 
mâno-maliene cunosc o <»vo- 
luție pozitivă, în interesul 
celor două popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

• Costul vieții a crescut în 
Spania în luna august cu 1,51 
la sută, înregistrând o ma
jorare de 9,76 la sută în pri
mele opt luni ale anului în 
curs — s-a anunțat oficial 
la Madrid.

brut, 
man- 

și sare 
pentru

• Senatul vest-beriinez a 
hotârit majorarea, de la 1 
octombrie, a chiriilor. Se 
prevede, de asemenea, ma
jorarea taxelor pentru servi
ciile comunale, precum și a 
prețurilor la gaze și apă. 
Pentru începutul anului vii
tor se preconizează și majo
rarea tarifelor la mijloacele 
de transport în comun.

națio- 
revis- 
există 
între-

D. IOVANEL

CUBA - Șantier de construcție in provincia Las Villas

• FONDATORUL ORGANI
ZAȚIEI țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.), Juan Fablo 
Alfonso, a propus, sîmbătă, ope
rarea unei creșteri a prețurilor 
la țiței de cel puțin doi dolari 
per baril — relevă agenția 
France Presse.

Adresindu-se organizației, Al
fonso a sugerat ca veniturile su
plimentare să fie vărsate fon
durilor speciale pentru ajutora
rea țărilor din „lumea a treia

din obiectivele 
ale actualului 

de dezvoltare e- 
constituie rea- 
complex hidro- 

Selinque, locali-

• CEL MAI BĂTRIN CETĂȚEAN AL IRANULUI, un bărbat 
în vxrstă de 135 de ani, pe nume Mohammad Rafipour, a în
cetat din viață, săptămîna trecută. Cunoscut pentru tradițio
nalismul său, longevivul refuza să ia medicamente moderne, 
tratîndu-se cu ierburile ce cresc pe munții din apropierea Mă
rii Caspice, unde a trăit toată viața, cit a trăit, el n-a urcat 
niciodată într-un automobil. Mohammad Rafipour s-a căsătorit 
de două ori, la vîrsta de 47 de ani și respectiv 108 ani, a avut 
11 copii și 125 de nepoți o PORTO RICO — ZONA SINISTRATA. 
Devastată de ciclonul „Helolse", care a provocat moartea a 
aproximativ 80 de persoane, insula Porto Rico a fost decla
rată zonă sinistrată de către președintele Gerald Ford, la ce
rerea guvernatorului Rafael Hernandez Colon. Numărul per
soanelor dispărute se ridică la peste o sută. Potrivit unor 
estimări preliminarii, pagubele materiale cauzate de ciclon se 
ridică la cîteva miliarde dolari • DIN EPOCA BRONZULUI. 
Societatea geografică națională a S.U.A. a anunțat că în apro
pierea insulei Hydra din Marea Egee, situată la circa 75 mile 
sud de Atena, a fost descoperită epava unei nave construită 
intre anii 2700—2200 î.e.n., adică din epoca bronzului. Desco
perirea este considerată deosebit de importantă, cea mai ve
che epavă scoasă anterior din apele mării datînd din anul 
1300 î.e.n. o ÎN VIAȚA CU... 5,4 LA SUTA MAI MULT. Nu
mărul accidentelor de circulație a scăzut din nou în Elveția, 
în 1974, ca o consecință directă a măsurilor privind limitarea 
vitezei. Biroul federal de statistică din Berna a arătat că în 
1974 au fost înregistrate 68 500 accidente, ceea ce reprezintă 
o reducere de 4,6 la sută, comparativ cu anul 1973. Numărul 
persoanelor ucise în asemenea accidente a scăzut și el cu 5,4 
la sută e UN NOU RECORD LA ÎNOT a fost stabilit de ita
lianul Paolo Pinto, In vlrstă de 38 de ani, care a străbătut dis
tanța între Scylla și Charybda în 36 minute și 42.3 secunde. El 
a înotat, rezistînd curenților maritimi din renumita strâm
toare Messina, de care se temeau vechii greci, reușind să stră
bată, înotînd în stil liber, distanța de peste trei kilometri în 
timpul amintit, stabilind, astfel, un nou record • DESCOPE
RIREA DIN INSULA THASSOS. Un grup de arheologi fran
cezi, efectuînd săpături în Insula Thassos din Marea Egee, au 
descoperit 11 morminte de marmură, datînd din perioada 
750—480 î.e.n. Mormintele, aflate într-o plantație de măslini, con
țin urme de incinerație șl diverse vase de lut de o mare va
loare artistică și istorică. In aceeași zonă a fost găsită șl o 
cantitate de 450 grame de aur sub formă de mici pepite, care 
provin, se presupune, din minele de aur ale insulei, exploa
tate încă din antichitate • O NOUA LEGĂTURA DIRECTA 
INTRE FLUVIILE ESCAUT ȘI RHIN va fi dată în curînd în 
folosință, reduclnd cu 35 km. distanța dintre marele port Anvers 
și teritoriul R.F. Germania. Este vorba de două canale de na
vigație, avînd flecare lățimea de 120 de metri șl adînclmea de 
5 metri « PREMIILE „ERASMUS — 1975“. La Muzeul „Vincent 
Van Gogh“ din Amsterdam a avut loc ceremonia acordării pre
miilor „Erasmus — 1975". Prințul Bernhard al Olandei a înmî- 
nat înaltele distincții profesorului britanic de Istorie Ernest 
Gombrich și criticului de artă olandez Willem Sandberg, fost 
director al Muzeului municipal din Amsterdam.

A
cționînd în acest 
sens, țara noastră a 
dijfuzat la a 7-a se
siune extraordinară 
a Adunării Genera
le a O.N.U. — con

sacrată dezbaterii temei „Dez
voltarea și cooperarea economi
că internațională" — o declara
ție privind „Poziția României 
cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice inter
naționale", apreciată de către 
participant! drept o contribuție 
substanțială la soluționarea pro
blemelor economice mondiale, 
de importantă cardinală pentru 
destinul omenirii.

Lichidarea stării de subdezvol
tare implică un dublu aspect ce
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PICIUL ----- TRÎNTORII : Patria
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15) ; Favorit (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20,30).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : scala (orele 9,30; 12;
14.30; 17.30; 20,15).

DOMNIȘOARA ROBINSON :
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

URME FIERBINȚI : Central (o- 
rele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

ELIXIRUL TINEREȚII : Capitol 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16: 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30) ; Gloria (o- 
rele 8,45; 10.45; 12,45; 16,45; 18,45; 
20,45) Grădina Capitol (ora 19) ; 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 16).

CALVARUL UNEI FEMEI; Lu

ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30) ; București (orele 8,30; 
10,45; 13; 16; 18,15; 20.30) ; Grădina 
București — (ora 19,15).

RĂZBUNAREA LUI DANI : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18: 20).

DELICT DIN DRAGOSTE : Fes
tival (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,45) ; Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30),

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30) ; Aurora (orele 9: 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15) ; Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15) ; Grădina Aurora (ora 19).

CEL MAI BUN OM PE CARE-L 
CUNOSC : Doina (orele 11; 13,15; 
15,30; 17,15; 20) — la ora 9,45 Pro
gram pentru copii.

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Volga (ore
le 9 ; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15) .

OMUL DIN LARAMIE : Bucegi 
(orele 15,30; 17,45); Grădina Bucegi 
(ora 19,45).

EVADAREA : Lira (orele 15,30; 
18,30) ; Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Lira (ora 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Modern (orele 9 ; 11,30; 
14; 16,30; 19,30) ; Grădina Modern 
(ora 19).

OMUL DIN LONDRA : Unirea 
(orele 16; 18) ; Grădina Unirea 
(ora 19,45).

EMIGRANTUL : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18: 20,15) ; Miorița fo
tele 9 : 11,15; 13,30; 15,45: .18: 20,15).

DRUMURI ALESE : Crîngași (o- 
rele 17).

LEGEA PREERIEI : Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Pacea (orele 15,30; 17,45; 20).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15);

Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20.15) ; Grădina Tomis (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Cotro- 
cenl (orele 11; 15; 19).

SUTJESKA : Viitorul (orele 15; 
18; 20,30).

SOȚIA LUI JEAN 1 Floreasca 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.15) .

ALO, TAXI I : Arta (orele 15,30; 
17,45; 20) ; Grădina Arta (ora 19).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON ; Moșilor (orele 15,30; 18) ;
Grădina Moșilor (ora 19.30).

AȚI CHEMAT DOCTORUL?: Ra
hova (orele 16; 18).

PIAF : Popular (orele 15.30; 18;
20.15) .

NU TE VOI IUBI : Progresul 
(orele 16; 18; 201).

LANȚURI : Munca (orele 16; 
18: 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI : VI- 
tan (orele 15,30; 18) : Grădina VI- 
tan (ora 19).
EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : Grădina Luceafărul 
(ora 19,30).

INCREDIBILELE AVENTURI A- 
LE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Grădina Titan (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Festival (ora 19).
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LUNI, 22 SEPTEMBRIE 1975
Teatrul „Ion Creangă" : FESTI

VALUL DE TOAMNA „FLACĂ
RA" — 1975. — ora 19,30.

PROGRAMUL I
16,00 — Teleșcoală ; 16,30 — 

Emisiune în limba maghiară ; 
19,00 — Nunta de aur ; 19,25 — 
1001 de seri ; 19,30 — Telejur
nal ; 20,00 — Steaua fără nume. 
Emisiune-concurs pentru inter- 
preții de muzică ușoară ; 20,55 
— Aveți o idee ? Sînteți invitații 
noștri ; 21,20 — Roman foileton. 
Familia Thibault ; 22,10 — 24 
de ore.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT

• O ÎNTÎLNIRE A TINERE
TULUI ȘI STUDENȚILOR, la 
care participă 200 de delegați 
din 60 de țări, precum și repre
zentanți ai unor organisme și 
organizații de tineret internațio
nale, se desfășoară la Caracas. 
Din partea României participă 
la lucrări un reprezentant al 
C.C. al U.T.C.

Agenda reuniunii cuprinde 
teme privind activitatea desfă
șurată de organizațiile de tine
ret din țările „lumii a treia" în 
legătură cu dreptul statelor în 
curs de dezvoltare la apărarea 
și utilizarea materiilor prime 
în interes național, pentru con
solidarea independenței econo
mice a țărilor în curs de dez
voltare.

•ALEGERILE DIN FINLANDA
In cursul zilei de dumini

că, cei aproximativ 3,4 milioa
ne de cetățeni finlandezi cu 
drept de vot au fost chemați în 
fața urnelor pentru a-i desem
na pe cei 200 de deputați in noul 
Parlament al țării. Alegerile 
generale anticipate, hotărâte 
de președintele Urho Kekkonen 
în luna iunie, odată cu demisia 
coaliției de centru-stînga, vor 
continua în cursul zilei de luni.

La actualele alegeri participă 
12 formațiuni politice din Fin
landa. Campania electorală, care 
a durat o lună, a fost dominată 
de problematica economică.

• FOSTUL AMBASADOR AL 
S.U.A. LA PARIS, Sargent Shri
ver, și-a anunțat candidatura Ia 
obținerea investiturii Partidului 
Democrat în vederea alegerilor 
prezidențiale ce vor avea Ioc 
anul viitor în Statele Unite. Nu
mărul aspiranților democrați la 
înalta funcție este acum de șap
te, Shriver fiind precedat, în 
anunțarea candidaturii, de sena
torii Henry Jackson și Lloyd 
Bentsen, de Morris Udall, mem
bru al Camerei Reprezentanți
lor, de foștii guvernatori Terry 
Sanford (Carolina de Nord) și 
Jimmy Carter (Georgia) și de 
fostul senator Fred Harris.

• PUTERNICA FURTUNA IN 
ELVEȚIA

Puternica furtună însoțită de 
grindină care s-a abătut asupra 
Elveției în noaptea de vineri 
spre sîmbătă a provocat viti
cultorilor din această țară pa
gube evaluate la 20 milioane de 
franci elvețieni. Cel mai mult 
au fost afectate de calamitate 
plantațiile de vii dintr-o zonă 
cu o lungime de 200 kilometri 
dintre Geneva și Neuchatel. Au
toritățile au arătat că o aseme

nea furtună cu grindină nu a 
mai fost înregistrată niciodată 
in ultimul secol In Elveția.

• DEMISIA GUVERNULUI 
IRANIAN

Agenția PARS relatează că 
primul ministru iranian, 
Amir Abbas Hoveyda, a pre
zentat, duminică, șahinșahu- 
lui Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr demisia guvernu
lui său.

Suveranul iranian I-a în
sărcinat imediat pe Amir 
Abbas Hoveyda cu formarea 
noului guvern.

Potrivit procedurii practi
cate in Iran, guvernul tre
buie să-și prezinte demisia 
la începutul fiecărei noi le
gislaturi, care durează timp 
de patru ani.

• RATA ȘOMAJULUI IN CREȘ
TERE ✓

Din datele rezultate dintr-un 
comunicat publicat de C.G.T., 
la sfîrșitul lunii august, în 
Franța exista un număr de 
1242 848 șomeri, aproape dublu 
față de totalul înregistrat în 
mai 1974.

Potrivit unor statistici publi
cate de serviciul muncii de pe 
lingă municipalitatea newyor- 
keză, in acest mare oraș numă
rul șomerilor a ajuns. Ia sfir- 
șitul lunii iulie, la 384 700. In 
comparație cu aceeași lună a a- 
nului trecut, șomajul a crescut 
Ia New York cu 70 la sută, a- 
lectind 12 la sută din populația 
activă.

Potrivit unor statistici publi
cate de ziarul englez „Financial 
Times", numărul șomerilor în 
Spania a ajuns Ia 600 000, re- 
prezentînd 4,7 la sută din popu
lația activă.

Criminalitatea juvenilă în S.U.A.
Potrivit datelor 

furnizate de o sub
comisie a Comisiei 
juridice a Senatului 
american, în perioada 
1970—1973 a fost în
registrată o creștere 
a criminalității în 
rîndurile tineretului 
și elevilor din Sta
tele Unite.

Astfel, în perioa

da de referință, nu
mărul crimelor pro
vocate de tineri a 
crescut cu 18,5 la su
tă, al-actelor de vio
lență — cu 40,1 la 
sută, iar al jafurilor 
cu 37,7 la sută. De 
asemenea, subcomi
sia precizează că s-a 
înregistrat o creștere

cu 37,5 la sută a 
consumului de nar
cotice și băuturi al
coolice în rîndul ti
neretului.

S-a arătat, de ase
menea, că pagubele 
materiale provocate 
de tineri în. săvârși
rea acestor infracți
uni se ridică la 600 
milioane dolari pe an.

Di/pă formarea noului guvern portughez

• COMUNICAT AL COMISIEI POLITICE A P.C.P.
• DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL P.S.P.

Intr-un comunicat dat publi
cității la Lisabona, Comisia Po
litică a Partidului Comunist 
Portughez subliniază importanța 
obiectivelor de bază ale celui 
de-al șaselea guvern provizoriu 
al țării : lupta împotriva ac
țiunilor contrarevoluționare, a- 
părarea ordinii democratice, 
consolidarea cuceririlor revolu
ției, printre care figurează, la 
loc de frunte, naționalizările și 
reforma agrară — relatează a- 
genția A.N.I. Totodată, Partidul 
Comunist menționează că actua
la criză din Portugalia poate fi 
depășită prin fermitatea cu care 
va fi urmărită realizarea acestor 
obiective, prin organizarea, coo
perarea și unitatea mișcării 
populare, a soldaților, sergenți
lor și ofițerilor revoluționari,

prin alianța dintre popor și 
Mișcarea Forțelor Armate.

în cadrul unor declarații fă
cute cu prilejul turneului pe 
care îl întreprinde în unele lo
calități din partea centrală a 
țării, secretarul general al 
Partidului Socialist Portughez, 
Mario Soares, și-a exprimat în
crederea că noul guvern condus 
de premierul Jose Pinheiro de 
Azevedo va fi în măsură să re
zolve importantele probleme cu 
căra este confruntată Portuga
lia în etapa actuală, în primul 
rînd situația economică, pe care 
a caracterizat-o ca îngrijorătoa
re. Liderul Partidului Socialist 
a lansat un apel populației să 
sprijine politica și acțiunile gu
vernului.
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