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FAPTE SI INITIATIVE DE PRESTIGIU
in raportul uteciștilor către Congresul lor

NICOLAE CEAUȘESCU
adresat Conferinței internaționale pentru
sprijinirea popoarelor din fostele colonii

portugheze și din Africa Australă
jate tn lupta pentru independență, pentru drep
tul de a-și decide singure soarta.

In prezent sîntem bucuroși că țara noastră, 
care a recunoscut din primul moment noile state 
independente, poate dezvolta în același spirit de 
solidaritate și prietenie relații de colaborare pe 
multiple planuri cu popoarele acestor țări, care 
în noile condiții depun eforturi pentru consoli
darea independenței, pentru asigurarea dezvol
tării economice și sociale de sine stătătoare. _ 

Poporul român 
rința și hotărîrea 
preună cu țările 
toare de progres 
vechilor rinduieli 
mii in țări bogate și țări 'Sărace, pentru instau
rarea unor raporturi internaționale de egalitate 
și echitate, pentru făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune. Considerăm că o problemă de cea 
mai mare importanță și urgență a vieții inter
naționale in etapa actuală, care trebuie să-și 
găsească o soluționare cit mai grabnică, prin ac
țiunile energice comune ale tuturor popoarelor, 
o reprezintă lichidarea stării de subdezvoltare 
în care se află numeroase țări din Africa. Asia, 
America Latină. Atit timp cit persistă fenomenul 
subdezvoltării, divizarea lumii in țări bogate și 
țări sărace, nu pot fi asigurate o reală destin
dere internațională, pacea și securitatea popoa
relor. De aceea România se pronunță cu fermi
tate pentru instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice, care să faciliteze și să garan
teze dezvoltarea tuturor țărilor, in special pro
gresul rapid al țărilor în curs de dezvoltare, să 
asigure fiecărei națiuni posibilitatea de a bene
ficia neîngrădit de cuceririle științei șl culturii, 
ale civilizației contemporane.

Apreciem că pentru reușita acestor eforturi, 
pentru asigurarea dezvoltării economice accele
rate și consolidarea independenței politice a 
statelor ce au pășit recent pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare este imperios necesară întă
rirea unității și colaborării tuturor forțelor anti- 
imperialiste, progresiste șl democratice atit din 
fiecare țară, cit și pe arena internațională. A- 
vem încredere deplină că, acționind unite și cu 
fermitate, forțele progresiste, antiimperialiste 
din întreaga lume vor putea obține victorii tot 
mai mari, atit pe plan național, cit și interna
țional, in lupta pentru propășirea economică și 
socială a umanității, pentru rezolvarea proble
melor arzătoare ale omenirii, în interesul tuturor 
națiunilor, al cauzei înțelegerii, păcii și secu
rității internaționale.

Urez succes deplin Conferinței internaționale 
de solidaritate cu popoarele din fostele colonii 
portugheze și din Africa Australă in lupta pen
tru împlinirea idealurilor libertății, democrației, 
progresului și păcii, pentru întărirea solidarității 
forțelor înaintate, progresiste de pretutindeni.

Este o mare plăcere pentru mine ca, in nu
mele poporului român și al meu personal, să 
adresez un călduros salut participanților la lu
crările Conferinței internaționale peptru spriji
nirea popoarelor din fostele colonii portugheze 
și din Africa Australă.

Salutăm cu căldură și cu acest prilej victoria 
popoarelor din Guineea-Bissau, Mozambic. Insu
lele Sao Tome și Principe și Insulele Capului 
Verde, care sub conducerea partidelor și mișcă
rilor lor de eliberare și-au cucerit prin lupte în
delungate și pline de sacrificii libertatea și in
dependența națională, dreptul sacru de a-și ho
tărî singure destinele. Adresăm mesajul nostru 
de prietenie și solidaritate poporului greu încer
cat al Angolei, odată cu urarea noastră fierbinte 
de a-și implini cit mai curind idealul său de a 
trăi într-o patrie liberă, independentă și unită. 
Ne exprimăm solidaritatea și sprijinul deplin 
pentru lupta dreaptă a popoarelor din Namibia 
și Zimbabwe, a tuturor popoarelor africane îm
potriva imperialismului, colonialismului și neo- 
coloniaGsmuIui, a politicii rasiste și de apartheid, 
pentru dreptul lor inalienabil la o viată liberă, 
la dezvoltare economică și socială independentă.

Conferința dumneavoastră se desfășoară in
tr-un moment în care în viata internațională se 
produc profunde transformări revoluționare, so
ciale și naționale, au loc schimbări rapide în ra
portul de forțe pe plan mondial, care deschid 
noi perspective favorabile luptei popoarelor pen
tru cîștigarea independenței depline, a dreptu
lui de a fi stăpine pe destinele lor, de a-și fo
losi suveran resursele materiale și umane, con
form voinfei și aspirațiilor proprii, de a-și alege 
regimul social, calea dezvoltării sociale și eco
nomice fără nici un amestec străin.

In aceste condiții, un imperativ fundamental 
al zilelor noastre îl constituie unirea pe plan 
national și internațional a eforturilor tuturor 
forțelor progresiste de pretutindeni în lupta 
pentru abolirea definitivă a politicii imperialiste 
de dominație și dictat, de ingerințe, sub diferite 
forme. în viata popoarelor, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și neocolonialismu- 
lui. a rasismului și apartheidului, pentru instau
rarea unor relații cu adevărat democratice între 
state, întemeiate pe princiniile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independentei si suvera
nității naționale, neamestecului în treburile in
terne șl avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și Ia amenințarea cu folosirea forței.

Poporul român, care a dus el insuși timp de 
secole o luptă grea împotriva dominației străi
ne, și-a manifestat permanent solidaritatea mi
litantă cu lupta antiimperialistă și anticolonia
listă a popoarelor, a acordat tot sprijinul său — 
politic, diplomatic, moral și material — mișcă
rilor de eliberare națională și va continua să 
sprijine cu hotărire și in viitor popoarele anga-

este puternic însuflețit de do- 
de a acționa și în viitor, im- 
africane, cu toate țările iubi
și pace, pentru lichidarea 
care au dus Ia împărțirea iu-
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deteriorat drumurile și au 
muncitorilor 
Și cu toate 

comuniștii și uteciștii

Precizie, concentrare, ind'emtnare stnt^eaUtdțî care au fac-at 
din tinărul Spinu Ion unul dintre cei mai apreciați strungari ai 
secției axe și roți dințate de la întreprinderea „Tractorul" Brașov

CALITATEA IREPROȘABILA
UNUI TlNAR COLECTIV

• LA PARAMETRII PROIECTAȚI, CU DOUĂ LUNI MAI DEVREME 
•TOATE PRODUSELE ANULUI VIITOR, RESPECTIV 40 DE MODELE 
IN 140 DE DECORURI, VOR FI REALIZATE IN PREMIERA • PRIN 
REDUCEREA CONSUMULUI SPECIFIC DE MATERIE PRIMA SI MA
TERIALE SE ESTIMEAZĂ OBȚINEREA IN 1976 A UNEI PRObUCȚII 
SUPLIMENTARE DE 1-1,5 MILIOANE PRODUSE e O ASPIRAȚIE, O 
CERTITUDINE : IEȘIREA IN CURIND PE PIAȚA EXTERNA CU POR
ȚELANUL DE CURTEA DE ARGEȘ, COMPARATIV CU CEL MAI BUN 

“ 'LUME

Această vară, mai precis luna 
iulie a fost și pentru colectivul 
întreprinderii de porțelan din 
Curtea de Argeș o perioadă de UTunca ‘"icrulUi.
afectat producția, au determi
nat perturbări în aprovizionare, 
au 
împiedicat sosirea 
navetiști la lucru, 
acestea 
fabricii, aceștia din urmă repre- 
zentind aproape 90 la sută din 
colectiv, au găsit nebănuite re
surse de energie pentru a fi 
prezenți zile și nopți la rînd pe 
două fronturi : în ateliere conti- 
nuînd neîntrerupt procesul 
fabricație și după 
cimp la salvarea 
unitățile agricole din jur. Rea
mintim acele eforturi pentru că 
fiind în încercări grele a apă
rut o inițiativă utecistă cu am
ple -rezonante educative.

Este vorba de inițiativa tine
rilor din secția „decor" care își 
propun o substanțială depăși
re zilnică a planului de producție. 
Ea izvora din rațiunea recupe
rării unor pierderi și pentru 
respectarea angajamentului de 
intrare în parametrii proiectați 
cu 2 luni mai devreme a între
prinderii lor. In principal ini
țiativa avea în vedere un efort 
în plus din partea fiecăruia, o 
disciplină desăvîrșită. o gindire 
creatoare, o utilizare rațională a 
timpului de muncă. Si ceea ce 
și-au propus s-a realizat: prin 
depășirea substanțială a planu-

lui la decorări, secție „cheie" 
pe fluxul tehnologic, a fost 
impulsionată întreaga producție 
și întreprinderea a atins în nu
mai 7 luni ae lâ pornire para
metrii cantitativi și calitativi 
prevăzuți.

ROMULUS LAL

de 
program pe 

recoltei din O fată 
dă intîlnire

apelor

0 PERIOADA DENSA DE LUCRU, 
HOTĂRiTOARE PENTRU PRODUCȚIA

PREZENTA SI VIITOAREJ
® Campania de toamna intra într-o fază decisiva • Viteza zilnică de 75 000 
ha la recoltatul porumbului poate fi majorată • Cum corelăm culesul și 
transportul ? • Semănatul griului în condițiile specifice acestei toamne im

pune respectarea „normelor de calitate" recomandate

Pentru citeva ceasuri Lotrul 
va înceta să mai curgă în Olt. 
Oprit de barajul unei noi hidro
centrale Lotrul va fi forțat să 
curgă pe o altă albie. Cele două 
riuri se vor îmbrățișa însă din 
nou după eîteva ceasuri de liniș
te, puținele din ultimul timp pe 
aceste văi, undeva în amonte de 
locurile domoale ale Coziei, acolo 
unde o fată le va da intîlnire. 
O fată care, atunci cind cițiva 
oameni temerari se încumetau

„ANTURAJUL"
SI MENTORII

PARAZITISMULUI

si rinduiască în ținuturile Pa- 
ringului, aride și prea puțin îm- 
blinzite de mina omului, poeti
ca efigie de Țară a luminii, visa 
să se facă medic, un inginer mi
ner cum a venit în urmă cu 
cițiva ani pe Lotru.

Undeva între munții înalți de 
piatră ai Parîngului și Coziei, o 
fată, împreună cu 60 de mineri 
care îi spun în fiecare zi „Noroc 
bun", la intrarea și ieșirea din 
schimb, dau întilnire apelor mo
dificată prin truda lor de zi și 
noapte biografiile încremenite 
ale acestor locuri unde lumina 
se caută la rădăcinile izvoarelor. 
Un tunel lung de peste 14 km 
tăiat in'piatra mtmtelui va fi nu 
peste mult timp noul drum pe 
care Lotru va alerga, la ieșirea 
din turbinele hidrocentralei 
Brădișor, spre noul loc unde 
Oltu-i va aștepta sărutul. Aici, 
la Cirligul Mare, situat la cițiva 
kilometri mai jos de vechiul loc 
de vărsare al Lotrului, am intil- 
nit-o în urmă cu citeva zile pe 
inginerul miner Sidonia Coțca, 
prima femeie șef de lot pe ma-

rele șantier hidroenergetic. Con
duce de aproape un an lucrările 
uneia dintre Cele mai mari gale
rii care s-au săpat în Paring, 
galeria de fugă debușare a celei 
de-a treia hidrocentrale care se 
va înălța pe Lotru. Faptul că 
este femeie și în același timp 
foarte tinără nu o împiedică să 
conducă un șantier în care se 
muncește în condiții deosebit de 
grele, si folosească in vocabula
rul zilnic cuvinte ca dinamită, 
laser, buldozere, perforatoare. 
Dimpotrivă, se bucură de multă 
autoritate în munca cu acești 
oameni aspri, căliți in luptele 
lungi cu stinca dură, cu ploile 
și înghețul, împreună cu care a 
pornit in „călătoria subterană" 
ce va dura cițiva ani. Poate pen
tru că singura oglindă în care 
și-a privit fața în ultimul timp 
a fost apele lui sau poate pentru 
că primul nume din biografia ei 
de constructor a fost Lotru, a-

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a Il-a)

Ultima decadă a lunii septem
brie a însemnat pentru lucrătorii 
ogoarelor o perioadă de muncă 
intensă în care ritmul și vitezele 
zilnice de acțiune au sporit sim
țitor. Pe de o parte, vremea ex
celentă a favorizat desfășurarea 
cu forțe energioe a recoltărilor, 
iar pe de altă parte buna orga
nizare a muncii a permis folo
sirea rațională a mijloacelor u- 
mane și mecanice existente spre 
lucrările prioritare cum ar fi 
strînsul legumelor, cartofilor, 
fructelor și strugurilor. Conco
mitent. în lanurile de porumb, 
echipele de cooperatori au efec
tuat culesul, tăiatul cocenilor și 
transportul în vederea eliberării 
terenului pentru arat. în acest 
context, ampla mobilizare a ti
nerilor din comunele și satele 
tuturor județelor, a elevilor și 
studenților, sub directa îndru
mare a organizațiilor U.T.C., 
constituie un prețios ajutor la 
strîngerea rapidă a roadelor 
câmpului, la transportul, sorta
rea și depozitarea produselor.

Analiza bunelor rezultate în
registrate în corelație cu poten-

țialul productiv existent indică 
însă faptul că vitezele de lucru 
pot spori substantial, prin folo
sirea mai rațională a mașinilor 
la întreaga capacitate, prin or
dine și disciplină în muncă. Un 
exemplu. Cu toate că în ultime
le zile viteza de recoltat la po
rumb a crescut la 75 000 ha, can
tități însemnate de știuleți se 
află împrăștiate pe cîmp, fără să

fie transportate în bazele de re
cepție. Decalajele dintre recol
tat și transport au cauze multi
ple începînd de la asigurarea cu 
oameni la încărcat și descărcat 
pînă la staționările prelungite la

ȘTEFAN DORGOȘAN

Duminică, in județele 
Dolj, Mehedinți și Gorj a 
fost zi de activitate record 
în agricultură, fiind prezenți 
în cimp mai mult de 100 000 
țărani cooperatori, mecani
zatori, lucrători ai fermelor 
de stat, elevi și studenți, lu
crători ai unităților economi
ce și culturale de la sate, 
muncitori și tehnicieni din 
întreprinderi industriale. A 
fost strinsă astfel recolta de 
porumb de pe 7 300 hectare, 
s-au cules 1523 tone stru
guri și fructe, au fost sortate 
și depozitate 150 tone legume 
și zarzavaturi. Simultan, me
canizatorii au făcut arături 
pe 3 300 hectare și au însă- 
mințat cu grîu și orz aproa
pe 5 000 de hectare. în aceas
tă zi, numărul unităților din 
cele trei județe care au în
cheiat lucrările de stringere 
a recoltei de porumb a ajuns 
la 40.

(Continuare în pag. a 111-a)

TINERII ÎN UNIFORME ALBASTRE

Plecase în haine de velur, a- 
proape noi și a venit îmbrăcat 
după o călătorie de agrement la 
Mangalia, ca un autentic păzitor 
de vite în varianta sa 
mentară de cow-boy : o pălărie 
de paie cu boruri largi, '' _ ‘ 
aduși cu mari sacrificii din tal
ciocul litoralului și o pătură ca
drilată de doi pe trei, aruncată 
neglijent pe umeri. Cind a apă
rut așa ca o 
„sorcovă", la o- 
rizontul străzii 
Dacia din Pi
tești, reședința 
sa natală, pe 
mamă a apu
cat-o plinsul. 
Plins la gindul 
unui nou rînd 
de haine pe care 
băiatul îl făcuse 
bani de buzu
nar. Cele de mai 
sus ar părea o 
copilărie, o ex
travaganță a 
„vîrstei in pantaloni scurți", 
dacă autorul extravaganței nu 
af avea ÎS am împliniți, o cali
ficare la bază și doar citeva 
luni lucrate...

Din nou aducem în discuția 
acestei rubrici un caz despre pa
razitismul devenit profesiune, 
de data aceasta punînd în 
cuație influențele nefaste 
unui anume tip de anturaj 
ale mentorilor intru vagabondaj

vesti-
blugi

Foto : O. PLECAN
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Dezbaterea 
„Scînteii 

tineretului"

SPIRITUL CRITIC
SI SPIRITUL DE GENERAȚIE

■> • Z___________________________ ■*

și trindăvie. Citeva constatări 
de ordin pedagogic se impun. 
Formarea deprinderii de a se 
încadra în normele etice și juri
dice este un proces 
care se desfășoară 
mare parte în anii 
Tinărul trebuie să 
de a deveni major 
va avea societatea ..

îi vor reveni. V- 
neori refuzul de 
a munci îmbra
că forme atit de 
ciudate („Să se 
mai odihnească 
băiatu’, să profi
te de soare și 
bazin..."), apa
rent inofensive 
incit nu facem 
nici o legătură 
între instalarea 
pe regim de va
canță și o con
cepție parazita
ră de viață. O 
mare parte din
tre tinerii care 

nu-și onorează existența cu o o- 
cupație serioasă, care nu se în
cadrează într-o activitate pro
ductivă se sprijină incipient, da
că se poate spune așa, pe slăbi
ciunile materne și paterne, 
speculindu-le cu bună știință.

fe răspunderi

de adaptare 
în cea mai 
de tinerețe, 
știe înainte 
ce exigențe 
față de el, Inovație și rutină

Să discutam

despre tinerețe

educație

răspunderi

e- 
ale 

și
LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a ll-a)

în succesiunea lor neîntre
ruptă generațiile nu pot fi 
tratate ca niște echipe de 
cicliști care au startul la o 
distanță de timp oarecare și 
ating linia de sosire mai tîr- 
ziu sau mai devreme.

Generațiile vin, desigur, fie
care cu o anumită încărcătură 
afectivă și mentală, determi
nată de epoca istorică, de con
junctura social-politică.

Dar asta nu înseamnă că 
sînt detașate asemeni unor co
paci doborîți la pămînt și aș- 
teptînd la malul rîului să fie 
încărcați pe plute.

Nu poate exista generație 
spontanee.

Lucrul acesta este valabil 
pentru oricare domeniu de ac
tivitate și cu atit mai mult 
pentru cei care activează în 
domeniul literaturii și artei.

VIRGIL TEODORESCU

Modalitățile artistice, mai 
vechi sau, mai puțin vechi, nu 
se repetă întocmai, ca într-un 
calc, deoarece ar însemna să 
asistăm la un desuet epigo- 
nism, la o tristă stagnare. Pe de 
altă parte, 'însă, nu trebuie să 
ignorăm o anumită continui
tate, înțeleasă în sens dialec
tic, mai pregnantă în unele 
perioade, mai puțin pregnantă 
în altele, care asigură perma
nența în timp a spiritului no
vator.

Această continuitate a de
terminat, după părerea mea, o 
evoluție necesară, o perfecțio
nare a mijloacelor de expresie 
și a modalităților de a aborda 
realitatea imediată, ducînd

mereu literatura și arta înainte.
Adoptarea unei modalități 

artistice nu se face pentru că 
așa ți-ai pus în cap.

O atitudine estetică reclamă 
și o atitudine etică, o anumită 
concepție asupra destinului o- 
mului. Una fără alta nu se 
poate.

In acest sens putem vorbi 
despre forța exemplului, fac
tor de preț într-un sistem edu
cativ care nu este dispus să 
plătească tribut filistinismului 
și mistificării, important pen
tru scriitorul tînăr, dornic să 
cuprindă și să înțeleagă rostul 
lumii, înaltele idealuri și no
bilele deprinderi proprii unei 
societăți revoluționare.

I

(Continuare în pag. a ll-a)

Jurămînt de credință
9

patriei, poporului
partidului!

Generația în uniforme albastre 
trăiește în aceste zile superbe de 
toamnă un eveniment deosebit : 
depunerea jurămintului. Pînă la 
31 octombrie toți cei 1 300 000 de 
tineri în uniforme de culoarea 
cerului senin își exprimă acest 
legămînt sacru față de ceea ce 
avem mai scump : patria, 
partidul, poporul. Am asistat, 
ieri dimineață, la premiera a- 
cestui eveniment memorabil și,

deopotrivă, emoționant. Ne-am 
aflat, pe rînd, în două locuri, 
unde se adunaseră, dis-de-dimi- 
neață, cite o mie de tineri, pen
tru această inedită ceremonie. 
Iată, în primă instanță, ne-am 
aflat pe platforma industrială a 
Tîrgoviștei. Cei o mie de tineri

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a lll-a)

SPORȚ
FOTBAL : Etapa a 7-a a 
campionatului : Comenta
rii, rezultate tehnice, cla
sament, etapa viitoare, re
zultatele diviziei B 
ACTUALITATEA PE 
SCURT : „Internaționale
le" de judo, etapa de 
rugbi, meciul de tenis 
Steaua — Dinamo
CUPA CONGRESULUI AL 
X-LEA AL U.T.C. : Sibiu: 
etapa județeană Ia fotbal, 
volei, atletism, orientare 
turistică
EUROPENELE DE TIR : 
Aur — pentru echipa 
României
„MARI PERFORMERI în 
arenele sportului de masă" 
TENIS : Dialog între cam
pioane.
MERIDIAN (știri din toate 
sporturile)

(în pagina a IlI-a)
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UN POSIBIL LABORATOR AL
, Trintorii“

k TINERETULUI
ciare de contract, ca o cale di
rectă pentru creșterea răspunde
rii tinerilor cercetători și pro- 
iectanti.

ȘERBAN CIONOFF

JCINEMATOCRAFICÂ

CREAȚIEI TEHNICO-STIINȚIFICE
1 9 ’

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA ACTIVITĂȚII 
ORGANIZAȚIEI U.T.C. DE LA I.P.R.P.-PLOIEȘTI
Așa s-ar putea defini pe 

scurt, dar exact, preocuparea 
principală a organizației U.T.C. 
din cunoscutul institut ploieș
tean în direcția atragerii tine
rilor ingineri, fizicieni și chi- 
miști și a altor cadre tinere la 
activitatea de cercetare științi
fică.

Pentru că, raportîndu-ne la e- 
fectivul de tineri ce își desfă
șoară activitatea în institut, 243 
dintre care 130 în cadrul com
partimentului de proiectare și 
113 în cadrul celui de cercetare, 
putem conchide că există forțe 
suficiente care să poată fi an
trenate în această activitate 
complexă. „Principalul — îmi 
spunea ing. Șerban Florită, din 
cadrul laboratorului 6, sector 
cercetare — era ca organizația 
U.T.C. să își asume nemijlocit 
sarcina unei atari acțiuni. Pen
tru că odată ce s-a reușit depă
șirea punctului de vedere re
strictiv după care cercetarea și 
proiectarea sînt exclusiv proble
me ale conducerii institutului, 
organizația U.T.C. a avut un ca
dru fructuos de intervenție și 
acțiune". A contribuit la aceas
ta. mai tntîi, preocuparea comi
tetului de partid pe institut de 
a repartiza cadrele tinere în co
lective de cercetare conduse de 
specialiști reputați care sînt, în 
același timp, comuniști respec
tați pentru tinuta lor politică și 
morală, adevărate exemple de 
competentă și exigentă in mun
că. Astfel, treptat, s-au consti
tuit puternice nuclee de cerce
tare, în același timp organizații 
comuniste cu o ridicată forță 
educativă, cum sînt cele conduse 
de Vladimir Dodon, Eugenia 
Georgescu, sau Ion Zgîie, în ca
drul cărora tinerii primesc o e- 
ducație complexă, sistematică, 
multilaterală.

„Și atupei — Îmi spune tot 
Inginerul Florită — a fost mo
mentul în care am socotit că 
trebuie Bă intervenim și noi, or
ganizația U.T.C."

Iar intervenția aceasta s-a ma
terializat, mai ir fii, în discuta
rea în cadrul adunărilor U.T.C. 
a rezultatelor obținute de către 
tineri în activitatea de cercetare 
si proiecare a viitoarelor lor 
teme de lucru, și, treptat, în a- 
tragerea unui cît mai mare nu
măr de tineri, și nu doar cu 
studii superioare, în această ac
tivitate.

Este de acum recunoscut fap
tul că începutul l-a făcut orga
nizația U.T.C. nr. 4 care are ca 
punct permanent la ordinea de 
zi analiza activității de cercetare 
a fiecărui utecist, iar, de aici 
pornind, s-a lansat la nivelul in
stitutului deviza „Fiecare spe
cialist — un cadru de concepție".

Iar rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate. Citeva dintre temele

cele mai importante au fost În
credințate direct tinerilor, ca de 
exemplu Vasile Cîrnici (în do
meniul monomerilor vinilici), 
Mihail Petrof și Radu Zamfirescu 
(in domeniul combustibililor li
chizi). Dezideriu Blun este în 
prezent responsabilul unui co
lectiv de cercetare in domeniul 
polimerilor de tip AVS, iar in
ginerul Floriță este responsabi
lul unui colectiv care efectuează 
cercetări în domeniul catalizato
rilor pentru sintezele aicooluri- 
lor OXO. Toate aceste teme ne 
cercetare, abordînd domenii de 
maxim interes ce răspund unor 
preocupări prioritare ale indus
triei noastre 
materializat 
din institut 
în 23 de invenții, 
și raționalizări și 27 de lu
crări publicate (printre eviden
tial numărîndu-se Titus Rogo- 
jan, Domnița Breban, Gabriela 
Gheorghe și alții) și, deși în 
primul semestru al acestui an 
tinerii din sectorul de cercetare 
au fost autorii a numai 5 inven
ții, inovații și raționalizări, în 
cadrul conferinței organizației 
U.T.C. pe institut s-au remarcat 
și alte proiecte menite să con
cretizeze angajamentul tinerilor 
în cinstea Congresului al X-lea 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.: 
10 000 lei acțiuni în sprijinul 
producției, un total de 38 000 
ore suplimentare pentru reali
zarea în termen a tuturor te
melor de cercetare.

La rîndul lor, nici tinerii din 
sectorul de proiectare nu s-au 
lăsat mai prejos și angajamentul 
lor sună astfel : „Toate temele 
de proiectare realizate în ter
men, la cotele superioare ale ca
lității". Intre cele mai recente 
argumente ale angajamentului 
lor, secretarul organizației 
U.T.C. proiectare — Vasile Șo- 
moghi — mi-a enumerat activi
tatea unor tineri ca Eugen Bi- 
zin și Traian Mogîlțu in cadrul 
colectivului, 
drian Năstase^ sau 
Anei Maria 
proiect 
chimic 
tele.

Sînt, desigur, cum remarca și 
secretara comitetului U.T.C. pe 
institut, Floreta Constantinescu, 
și încă alte canale de inițiativă 
ce se cuvin valorificate — o in
tervenție mai activă a organiza
ției U.T.C. in creșterea și per
fectionarea pregătirii profesio
nale a tinerilor, o mai bună co
laborare între organizațiile 
U.T.C. de la cercetare $i — res
pectiv — proiectare pentru su
primarea „golurilor" pe filiera 
de la cercetare la proiect, inten
sificarea colaborării între orga
nizațiile U.T.C. din institut și 
cele din întreprinderile benefi-

chimice, s-au 
pentru tinerii 
în anul 1974 

inovații

condus de dr. A- 
semnătura 

Cărămidă, pe un 
destinat Combinatului 

de la Pitești și încă al

Proba afirmării
(Urmat» din pag. I)

— Inițiativa aceasta despre 
care se vorbește mult in colec
tivul nostru — ne spune ingine- 
rul-jef. tovarășul Nicolae Bur- 
tan — preluată apoi in toate 
organizațiile U.T.C. din fabrică, 
a constituit un moment educativ 
cu puternică inrîurire, cu o 
mare Încărcătură de semnifica
ții. Starea de dăruire de atunci 
a devenit acum o trăsătură 
care definește întreaga muncă 
a colectivului nostru. Recordu
rile obținute în iulie cu efor
turi suplimentare sînt în pre
zent valori obișnuite care ss 
realizează in programul normal 
de muncă. Tinerii și-au însușit 
in deprinderile lor rapiditatea 
și siguranța in execuție si nu 
mai puțin o autoexigență se
veră.

Tinărul inginer-sef. ca de alt
fel si șeful secției, tovarășul 
Alexandru Paven, secretarul co
mitetului de partid, ne vorbesc 
despre cei peste 1 000 de tineri 
care formează colectivul lor. 
încep cu secretarul comitetului 
U.T.C.. Eugen Ciolan, pentru 
că acesta a izbutit ceea ce alții 
nici nu cutezau să încerce : 
strunjirea unui șablon de fa
sonat farfurii in numai 4 ore 
fată de... 36 ore cît se prevedea 
in norme. Să nu se creadă însă 
că norma era prea largă. Nici 
vorbă. Tinărul strungar și-a 
creat dispozitive de copiere 
după inspirație proprie, a con
ceput modele originale, o orga
nizare inteligentă a locului de 
muncă, și performanta a deve
nit astfel posibilă. Interlocuto
rii nominalizează apoi alți tineri 
fruntași : Ștefan Gligore de la 
„modelărie", Felicia Cojocaru de 
la „decor". Viorica Gălan de la 
„fasonai", Bădina Iuga si To- 
dora Tabără de la ardere. Iulia 
Cretu de la „modelaj" si conti
nuă cu Angela Bogdan. Vași- 
lica Gănescu, Maria Chiricioiu, 
Nicolae Olteanu. Nicolae Căluț 
etc. de la „turnătorie", de la 
„sortare", „preparare".

— Am reușit ca într-o perioa
dă scurtă — spune maistrul 
Alexandru Paven — să formăm, 
să sudăm și să educăm un co
lectiv despre care putem spune 
că muncește și trăiește în chip 
comunist. Dar deși foarte 
mare, planul nostru la zi a fost 
depășit cu 2 milioane lei la pro
ducția globală, cu peste 2 mili
oane la productia-marfă. cu 2 000 
lei pe persoană retribuita la 
productivitatea muncii și pre
vedem realizarea planului anual 
la 15 decembrie. Aceste succese 
sînt rezultatele muncii politice 
și educative desfășurate cu te
nacitate și stăruință de către 
comuniștii noștri. cadrele de 
conducere, organizația U.T.C.

Pentru anul 1978 slnt asigu
rate toate condițiile materiale, 
tehnologice, de organizare și de 
pregătire a forței de muncă 
pentru înnoirea sută la șută a 
producției In modele mai artis
tic realizate și de calitate supe
rioară. Noile tehnologii elabo
rate de specialiști prevăd redu
cerea cu 15—20 la sută a greu
tății pieselor, ceea ce le va con
feri o mai mare suplețe _ și 
transluciditate. în același timp 
vor determina o economie de 
materie primă și materiale din 
care se vor fabrica 1—1,5 mi
lioane piese In plus. Așa cum 
se prevede, atingerea acestor 
nivele va favoriza ieșirea ma
sivă in viitorul cincinal a por
țelanului de Curtea de Argeș pe 
piețele lumii. O aspirație dar 
Si o certitudine a ttnărului co
lectiv.

(Urmare din pag. I)

Festivalul cultural-artistic al elevilor 
„ROMÂNIA SOCIALISTĂ, ȚARA MEA DE GLORII

Scena școlii, larg deschisă
pentru elevii amatori

• După cum s-a văzut, am 
publicat intr-un serial premi
ile acordate de juriile 
Festivalului cultural-artistic 
„România socialistă, țara mea 
de glorii".. Nu trebuie trasă 
concluzia, de aici, că premiile 
s-ar fi dat cu larghețe. Nu
mărul mare de laureați vine 
din larga participare la faza 
republicană a concursului. 
Festivalul, o adevărată gală 
de artă, s-a desfășurat pe 
parcursul unei luni, în cea 
mai mare tabără pentru e- 
levi a litoralului — Năvodari. 
Participanții la festival, in 
patru serii, au avut și ei șan
să se petreacă zile de ta
bără concomitent cu con
cursul • Pe scena acestui 
concurs de anvergură, orga
nizat de C.C. al U.T.C., edi
ție pe care elevii au dedi
cat-o Congresului al X-Iea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R., au urcat 4 099 
de elevi veniți din cele 39 de 
județe și municipiul Bucu
rești. Statistica este prin 
ea însăși elocventă. Județele 
au trimis Ia festival nu for
mații, ci programe închegate, 
alcătuite de formații reprezen
tative. Numărul formațiilor 
depășește 299. • Dacă ținem 
seama că fiecare județ a pre
zentat la concursul cu public 
cite un spectacol, cite un 
spectacol de gală și alte trei 
spectacole pe scenele repre-

zentative ale litoralului, to
talizăm aproximativ 150 de 
spectacole susținute de elevi 
pe parcursul unei luni, nu
mărul spectatorilor ridicîn- 
du-se la cîteva zeci de mii 
• S-a apreciat că formațiile 
artistice ale elevilor au dat o 
anumită coloratură de tine
rele, diversitate și calitate ar
tistică sezonului estival pe li
toral. ® Nota dominantă a 
confinatului tematic al spec
tacolelor prezentate de elevi 
o reprezintă, după aprecierea 
juriului, autenticitatea. For
mațiile artistice au avut me
ritul de a nu prelua lucrări 
consacrate pe care le întîl- 
nim, de regulă, în reperto
riul altor formații, ci au re
curs la o activitate de inves
tigare și cercetare a zonelor 
folclorice, descoperirile lor 
impunîndu-se în programul 
pe care l-au prezentat, au 
fost puse astfel în valoare 
imensele resurse ale artei. • 
Elevii și îndrumătorii lor au 
avut ambiția să aducă în fața 
spectatorilor valori artistice 
din arta zonelor pe care le 
reprezentau, încît spectacolele 
an alcătuit o inedită hartă 
folclorică a țării • în viața 
artistică a școlii se reactuali
zează formații aproape dispă
rute — fanfare, taraful • 
Nou este interesul pentru 
dansul tematic, foarte apre
ciat de tineri, trebuie găsiți

însă îndrumătorii cei mai 
competent! • S-a resimțit să
răcia repertoriului de muzică 
ușoară ; soliștii âlevi n-au 
beneficiat întotdeauna de o 
îndrumare competentă și, mai 
ales, n-au avut de unde alege 
cîntece care să le reprezinte 
virsta, preocupările • Cei 
4 000 de finaliști au fost aleși 
din cîteva zeci de mii de e- 
Icvi care s-au întrecut în fa
zele locale 
cole în fața 
poate vorbi 
tistică de .
mișcare care poate fi ampli
ficată. o Un cuvînt de laudă 
pentru studenții de la Insti
tutul de arhitectură „Ion 
Mincu", care au asigurat, 
prin muncă patriotică, un su
gestiv afișaj consacrat festi
valului elevilor. « în 19 oc
tombrie, la Sala Palatului 
are loc spectacolul de gală 
al formațiilor laureate ; vom 
putea deci să-i aplaudăm pe 
cei mai buni, după cum, po
trivit unei lăudabile intenții, 
această gală oferă prilejul 
organizării unei mese ro
tunde a conducătorilor de 
formații cu membrii juriilor, 
dialogul și concluziile aces
tora deschizînd noi piste 
pentru viața artistică a ele
vilor.

susfinînd specta- 
colegilor incit se 
de o mișcare ar- 
masă în școală,

L. L.

LAUREAȚII CONCURSULUI (III)
Soliști muzică populară

LICEE :
Premiul I : Teodoraș Rodica 

(Liceul nr. 7 Galați); Santa Flo
rica (Liceul pedagogic Zalău); 
Pirlea7.ă Vasilica (Liceul peda
gogic Constanța) ; Bota Aurelia 
(Liceul pedapogic Abrud).

Premiul II : Cristea Constan
ta (Liceul Buftea); Matilda Pas
cal (Liceul 
rica Liceul 
(Liceul nr.
Munteanu 
Deva).

Premiul III : Stîrlea Stela (Li
ceul pedagogic Slatina); Maca- 
vei Augustin (Liceul pedagogic 
Oradea); Diaconescu Silvia (Li
ceul pedagogic Botoșani) ; Gri- 
tan Constanța (Liceul de chi
mie Gorj) ; Salm Melga (Liceul 
„Nicolau Lenau" Timișoara).

GRUPURI ȘCOLARE:
Premiul I : Ciuta Onita 

(Școala textilă Sf. Gheorghe); 
Bona Zaharia (Liceul industrial 
forestier Caransebeș); Lungu 
Perși dia (Gr. școlar construcții- 
Bacău).

Premiul II : Seling Gavril 
(Liceul industrial de construcții 
și arhitectură Baia Mare); Cu-

Negrești); Tică Vio- 
Bîrca): Chiriac Ivița 

2 Tulcea); Drăgan 
(Liceul pedagogic

liceanu Elena (Liceul agricol 
Sendreni); Ionită Constantin 
(Grupul școlar petrol-Tirgo- 
viște).

Premiul III : Todor Ana 
(Școala de cooperație Sf. Gheor
ghe); Nițescu Vasile (Grupul 
școlar forestier Curtea de Ar
geș); Hongu loan (Complexul 
școlar construcții Bacău).

Mențiuni : Brebenel Marin 
(Liceul Grădiștea); Balaban 
Rădița (Liceul Fierbinți) ; Otro- 
col Angelica (Liceul pedagogic 
Suceava); Urda Marișca (Liceul 
pedagogic Sighetul Marmației); 
Ignat Viorica (Liceul „Dr. Pe
tru Groza"); Bolta Ana (Lice
ul pedagogic-Beiuș); Marioara 
Chirvase (Liceul pedagogic „Al. 
Vlahuță" Bîrlad); Nicu Negrea, 
Violeta Diaconu (Liceul „Al. 
Vlahută" Bîrlad); Condrea Vio
rica (Liceul pedagogic Galați); 
Benea Sofia (Liceul agricol 
Iași); Stoița Maria (Liceul pe
dagogic Sibiu); Gulea Ana (Li
ceul industrial metalurgic Ca
ransebeș) ; Gabriela Ciobanu 
(Liceul „Z. Golescu" Pitești); 
Adriana Dascălu (Școala post- 

• liceală sanitară-Pitești); Domo- 
roș Paraschiva (Liceul real- 
umanist Zalău); Ghireș Viorel 
(Școala profesională Nicolina-

Iași); Ignag C. (Liceul real- 
umanist Pașcani); Anita D. 
(Școala generală nr. 22 Iași); 
Gale Anuța (Liceul pedagogic 
Zalău); Papuc Victor (Liceul pe
dagogic Buzău); Tabără Aurora 
(Liceul de construcții Tg. Jiu); 
Bigi Ioana (Liceul Sîngiorz- 
Băi); Olaru Maria (Liceul tex
til Arad);- Bolfă Lenuța (Liceul 
Singiorz Băi); Crăciun Mircea 
(Liceul de construcții Tul
cea) ; Ganea Rodica (Liceul 
pedagogic Brașov); Comănici 
Gheorghe (Liceul pedagogic 
Brașov); Maria Gălățan (Liceul 
Petrila); Alomman Dorica (Li
ceul pedagogic Abrud); Torno
tes Rodica (Liceul pedagogic 
Deva); Mesteș Constantin (Li
ceul nr. 1 Timișoara); Tătaru 
Aneta (Liceul pedagogic Dro- 
beta-Turnu Severin).

Mențiune specială : Chirică 
Lucia (Liceul pedagogic Tîrgu 
Mureș).

Soliști muzică ușoară
LICEE :
Premiul I: Clocoiu Mariana 

(Liceul pedagogic București); 
Ciolan Romeo (Liceul nr. 2 Do-

rohoi); Lascău Elena (Liceul 
pedagogic Bacău).

Premiul II : Popescu Mihaela 
(Liceul „Ștefan cel Mare“ Su
ceava) ; Hevele Sofia și Liana 
Pop (Liceul teoretic Cărei); 
Pescaru Daniel (Liceul „Andrei 
Mureșeanu" Bistrița); Mutu Ti
neta (Liceul nr. 3 Drobeta-Tur- 
nu Severin).

Premiul III : 
xana (Liceul 
Farcaș Cecilia 
umanist Zalău); Cernega Elena 
(Liceul Tulcea): Csata Rita (Li
ceul nr. 2 Reghin).

GRUPURI ȘCOLARE:
Premiul I : Călina Mircea 

(Liceul de chimie Tecuci); Fi- 
lofteia Checheriță (Liceul indus
trial Pitești).

Premiul II : Ciuboata Floren
tina (Grupul școlar siderurgic 
Galați); Dumitru Nicoleta (Li
ceul textil Botoșani).

Premiul III : Giurgea Mihae
la (Liceul textil Fălticeni).

Mențiuni : Solea Georgeta 
(Liceul Hotarele): Olar Olimpia (Liceul pedagogic Oradea); To
dor Florica (Liceul pedagogic 
Ploiești); Muraru Violeta (Li
ceul nr. 2 Dorohoi); Terete San
da (Liceul „Ștefan L. Roth" 
Mediaș); Stan Melania (Liceul 
Zimnicea); Niculeancu Gigi 
(Liceul Sulina); Galinovici Ilea
na (Liceul nr. 3 Drobeta-Turnu 
Severin); Marian Lepădatu (Li
ceul București); Moldovan Car
men (Liceul industrial Cugir).

Premiul special al juriului : 
Marius Pienaru (Liceul Lupeni).

Formații instrumentala
Premiul I : Formația de man

doline Neamț.
Premiul II : Formația de mu

zicuțe Buzău.
Premiul Comitetului de cul

tură și educație socialistă — 
Constanta Solea Georgeta (Li
ceul Hotarele) și Bălan Rodica 
(Liceul industrial Oltenița) — 
pentru muzică ușoară. Județele 
Brașov și Mehedinți pentru 
montaj literar-muzical.

Premiul ziarului „Dobrogea 
nouă" — Formația de călușari 
mici (Liceul Bălcești).

Premii speciale : Județul Ar
geș — moment umoristic; A- 
driana Trandafir recitator; 
Sauciuc Emil (Liceul nr. 2 Do
rohoi) — muzică folk; Crîșmă- 
reanu Dorel (Liceul pedagogic 
Botoșani) — solist instrumentist; 
Avavia Ana (Liceul „A. Lau- 
rian) — solist dansator; Liceul 
de informatică Iași — grup 
folk; Dangeanu Zelea —solist 
instrumentist; Irina Ciocan (Li
ceul sanitar Satu Mare) — so
list muzică populară; Liceul 
Cărei — grup vocal. Bordei 
Victoria (Liceul nr. 1 Satu 
Mare); Neagu Ion (Școala post- 
liceală „Unio" Satu Mare) — 
solist dansator; Liceul maghiar 
Satu Mare — dansuri populare; 
Liceul Vidra — grup vocal.

Incontrera Ro- 
nr. 2 Ploiești);

(Liceul real-

Cind Chariot apare printre lă
zile de gunoi, văzindu-și liniștit 
de drum pe sub ploaia de praf 
și de murdărie care pică parcă 
din cer, sala ride. Cind, cu mii
nile înmănușate — și ce mănușii 
—, Chariot își alege din port- 
tigaret mucul pe care avea poftă 
să-l fumeze, sala ride. Cind, plin 
de eleganță, își scoate mănușile 
deget cu deget, sala ride. Cind, 
cu aceeași eleganță și dezinvol
tură le aruncă la gunoi, sala 
ride în hohote. Chariot aude 
scîncetul copilului ; îl descope
ră aruncat lingă perete. Pri
vește pentru o zecime de se
cundă în sus. Să fi căzut copilul 
din cer odată cu gunoiul ? Sala 
e aproape în delir. Care e. logica 
interioară a acestui personaj 
care a făcut atîtea generații să 
rîdă, să rîdă în hohote sau prin
tre lacrimi, să zîmbească me
lancolic sau să schițeze, trist, 
zimbetul deznădejdii ? ’ S-au 
scris mii și mii de pagini despre 
el, i s-au luat interviuri, și-a 
destăinuit singur gindurile de 
creație intimă. Dar ce contează 
ce și cit s-a scris, ce mai con
tează tot ce știam dinainte de 
a intra în sală cind lumina se 
stinge și în dreptunghiul de 
mișcare magică apare acel per
sonaj, indefinibil ca viata însăși?! 
Chariot există acolo, pe ecran, 
și este de ajuns pentru a uita 
totul și a-1 Însoți mereu și me
reu, ca într-o curgere fără sfir- 
șit, în drumul său singuratic. 
Chariot privește lumea cu ochiul 
pur și cu sentimentele nealtera
te ale unui copil. Nesupunîn- 
du-se constrîngerilor sociale, el 
pare dezarmat în fața compro
misului social, a falsității și go
lului interior. Dar tocmai a- 
ceastă nealterare. această pu
tință de a rămîne neschimbat 
în candoare Ii dă puterea să re
ziste. Chariot ii va da la sfîrșit. 
cu piciorul în fund „trintorului" 
celui solid. Gestului acestuia de 
împăcare formală, neadevărată, 
Chariot îi răspunde cu adevă
rul faptei. Chariot, fără mingi, 
fără crose, va fi singurul care 
va juca golf dintre toți acei 
„aprovizionați" sportivi de va
cantă. împotriva forței, a bru
talității și răutății celor veniți 
să-i ridice conilul, Chariot va 
reuși totuși să-I retină pe John. 
Micile sale izbinzi capătă di
mensiunile dreptății supreme. 
Nonconformismul său înseamnă 
existența firească a omului ne-

viciat de morala societății ca
pitaliste. Chariot nu este con
form decît sieși. Peregrinlnd 
prin viată el nu 6e va „lăsa 
educat" de contactul dur cu 
lumea.

Pe marginea filmelor sale 
„Piciul" și „Trlntorii" — am- 
bele realizate in 1921 — se pot 
face adevărate exegeze. Dar ele 
nu rămin decît cuvinte, cuvinte 
și iar cuvinte. Nimic nu poate 
echivala acea înțelegere perfec
tă care se stabilește între omu
lețul de pe ecran și publicul său. 
nimic nu poate substitui acea 
undă pe care comunică artist și 
spectator.

„Domnișoara 
Robinson“

Filmul Iui Karel Kakhyna! 
acest mare regizor cehoslovac, 
este unul dintre acele foarte pu
ține pelicule care urmăresc să 
pătrundă în viața și modul de a 
gîndi adolescentin. Tînăra a- 
flată la virsta visurilor robinso- 
niene găsește drept unică posi
bilitate de adaptare la o viață 
dură, străină zborurilor sale in
terioare jocul. Jocul cîteodată 
pur și simplu ; alteori încrinoe- 
nat, la limita rezistenței ; cîte
odată copilăresc, total, alteori 
mimînd o liniște sufletească 
inexistentă. Trecerea de la co
pilăria lipsită de griji la o ma
turizare prematură (murindu-i 
mama, tînăra va fi pusă în situ
ația de a îngriji o întreagă 
gospodărie) este similară, spune 
regizorul, luptei pentru existen
tă a Iui Robinson Crusoe pe 
insula pustie. Așa cum el reface 
istoria civilizației, domnișoara 
Robinson va reface, pe plan per
sonal, experiența „învățării 
lumii", a adaptării la ea. O ex
periență cu multe renunțări și 
cu puține bucurii, cu căderi și ‘ 
reabilitări, cu ură și dragoste. 
O experiență ca o boală gr-sa 
după care omul iese slăbit fizi
cește, dar întărit și ciștigat su
fletește. Ideea este frumoasă, nu 
lipsită de originalitate, iar rea
lizarea ei cu multe momente in
teresante, încărcate de semnifi
cații. I s-ar putea totuși reproșa 
lui Karel Kakhyna o neînțeleasă 
atemporalitate a peliculei, un 
fel de plutire în afara unui timp 
și a unui spațiu concret, care o 
lipsește exact de acele date fată 
de care eroina își construiește 
destinul. Ca metaforă, insă, fil
mul trăiește, impresionează.

MIRUNA IONESCU

INOVAȚIE SI RETINA
(Urmare din pag. I)in transmiterea unei expe- , riențe artistice revoluționare și unei experiențe morale care se confundă cu cea dinții, trebuie să existe o disciplină liber consimțită, o atentă audiență și nicidecum împotrivire sau dispreț.Există modalități și tehnici specifice literaturii și artei care și-au fixat jaloanele în •perioada antebelică și care și-au păstrat pînă azi eficiența tocmai pentru că au avut forța să trimită la plimbare sentimentalismul stupid, psihologismul dubios, materialismul vulgar, înscriindu-se, prin concepția care le anima, în marea voltă a progresului uman. Activitatea scriitorilor mai vîr- stnici care s-au dedicat luptei pentru mai bine, poate servi, celor tineri Ia descoperirea noului, fără a separa fenomenul de condițiile social-istorice care îl determină sau a-1 detașa de structura sa, prejudi- ciindu-i filiația intimă, — de- barasîndu-1 de reziduurile vechi pripășite în gîndire, în morală sau în raporturile' u- mane, și înlesnind procesul de dezvoltare al unei conștiințe superioare.Orice descoperire, se știe, se bazează pe o descoperire prealabilă.In acest sens trebuie să ținem seama de ceea ce spunea secretarul general al partidului nostru într-o cuvîntare a sa, ■ adică să nu cădem în grava e- roare de a confunda „spiritul

novator autentic, cu încercarea de a prezenta drept inovații artistice vechituri ce aparțin trecutului, sau de a prezenta, într-un ambalaj nou, mode vechi peste care s-a așezat praful uitării".A urma exemplul, pentru a descoperi și promova ceea ce este nou, înseamnă să te dedici unei tind tații care activități creatoare, lup- împotriva înlocuirii reali- cu clișee gata făcute și se multiplică de la sine.
O fată

dă intilnire
apelor

Este greu, infinit de greu mai 
tîrziu cind vrem să punem pi
ciorul în prag, refuzînd să mai 
alimentăm cu bani trindăvia, să 
avem sorți de izbindă. Propriile 
noastre greșeli de educație se 
întorc împotriva noastră cu 
forța unui bumerang. Pe aceste 
metode ineficiente de educație 
ale familiei „se grefează" antu
rajul, un anume tip de antu
raj, pe confuziile proprii virstei 
își exercită acesta puterea lui de 
inrîurire.

Cît de scump este plătită to
leranța părintească, ne-o dove
dește drama unei mame care 
ne-a scris, cerîndu-ne sprijinul. 
Ajunși la Pitești, să-i dăm o 
mină de ajutor — tristă intim- 
plare — in aceeași zi, tinărul în 
cauză. Cristian Mierlescu „et 
company" — prietenii săi de 
plimbări, pahar și jocuri — fu
seseră reținuți de organele de 
ordine. Pentru 
cesc, există în 
1, litera D, 
sancționează 
„inițierea sau 
grupurj de persoane care prin 
comportarea lor exprimă o con
cepție de viață parazitară sau 
anarhică, contrară regulilor ele
mentare de bunăcuviință, străi
nă principiilor de conviețuire 
socială precum și sprijinirea sub 
orice formă a unor astfel de 
grupuri sau aderarea la acestea".

Cum s-a ajuns la acest dez
nodământ ?

clasele primare, Cristian la băi 
cu familia. $i un alt rind de 
amintiri, de dată recentă : o ve
dere de la mare care explică, 
in cinci cuvinte, mamei, miste
rul dispariției de la domiciliu, 
o sticlă de vin consumată cu 
o zi înainte, tricoul despicat la 
una din încăierările de cartier. 
„Am căutat să-i dau o educație 
cît mat aleasă, să dezvolt in el 
ambiția de a reuși in viață. 
M-am descurcat greu. Tatăl co
pilului, inginerul Nicolae Mier
lescu, m-a părăsit cind copilul 
avea patru ani. Nu l-am mai

veam nici o autoritate asupra 
lui. Se purta grosolan și nu-l 
mai interesa nimic decît bani și 
iar bani pentru țigări, băutură 
și jocuri".

Acestea sînt faptele. Greu de 
judecat. Șj remușcările mamei 
care, „i-a dat totul de-a gata" 
(„Ca să-i arăt lui taică-său că 
și fără sprijinul lui moral poate 
ajunge un om"), care a continu
at să-l îmbrace numai cu 
cruri scumpe cind nu mai 
tiga nici un leu, care i-a 
meditator unui copil ce nu 
citit nici măcar cărțile din

lu- 
ciș- 
pus 
și-a 

bi-

ton notorii de cărți. „O adevă
rată sursă de viciere morală, 
ne spune Gheorghe Berechet, 
tehnician la Spitalul județean 
din Pitești. In preajma străzii 
sint două școli. Vai de elevii 
care încap pe mina acestor 
grupuri. Își pierd ceasurile, bur
sele la jocurile de noroc".

Cine sint prietenii lui Cristian, 
partenerii lui intru parazitism ? 
Nicolae Dezrobită și sora sa, 
Ana (cite 4 clase primare și un 
stagiu considerabil la reeduca
re), Viorel Rupă, provenind din
tr-o familie parazitară, Adrian

de anturaj. Pentru ci acest mo
del nu-i pretindea nici 
Nici măcar acela de 
însuși.

un efort, 
a fi el

cei care nu mun- 
Decretul 153, art. 
o dispoziție care 

contravențional 
constituirea unor

FAMILIA...

Camera lui înțesată de foto
grafii : Cristian luind lecții de 
acordeon, Cristian premiant în

...Șl CRISTIAN

Ce crede el, Cristian 
lescu despre binefacerile 
zitismului ? Am stat de 
cu el, acolo unde este 
Nu, nu mai crede că este

Mier- 
para- 
vorbă 
acum. 

. o mare 
plăcere să trăiești din vînzarea 
cu suprapreț a biletelor. $t să 
ajungi aici. Nici că „amicii" au 
fost buni și sinceri cu el. Ceva,

„Anturajul*  și mentorii parazitismului9
văzut de atunci. A ținut bine 
minte doar data de 5 mai 1975, 
cind Cristian a împlinit 18 ani, 
încetind să-i mai trimită pen
sia.

Cinci 
schimb 
alături 
tatori de engleză și 
Vroia să călătorească pe mări si 
oceane și de aceea l-am înscris 
la Școala profesională de con
strucții navale din Constanța. 
Apoi, pentru că nu avea purtări 
bune, l-am transferat la con
strucții civile aici. In iulie 1974, 
a terminat școala cu o medie 
bună și a fost repartizat în pro
ducție. S-a înscris și la liceul 
seral. Totul a mers bine pînă 
cind a intrat într-un anturaj de 
foști recidiviști și huligani. O 
săptămină absenta. Nu mai a-

ani am lucrat numai in 
de noapte spre a fi ziua 
de el. l-am pus medi- 

franceză.

bliotecă. S-a îngrijit cu un ex
ces de zel de trebuințele mate
riale ale fiului. Fără ca la ria
dul său acesta să le merite ! 
Sigur, toate acestea, o mamă le 
face din dragoste. Cind tinărul 
a apucat-o pe căi greșite, mama 
s-a hotărît, în sfîrșit, să acțione
ze energic: îi scoate patul în 
curte și nu-i mai dă să mănin- 
ce. Regimul „represiv" nu dă 
nici un rezultat. Cristian se sim
te puternic. Puternic ca un ne
dreptățit. Are în spatele lui deja 
gașca, amicii, viața ușoară.

...STRADA...

Strada Dacia a fost cîndva o 
arteră liniștită Pînă în urmă cu 
un an sau doi eînd s-au pri
pășit aici cîțiva indivizi fără 
ocupație, foști recidiviști, juci-

Dincă, provenit, de asemenea, 
dintr-o familie certată cu legea, 
Mihai Iepure, amator de expe
diente. „Așa se explică, ne spu
nea locotenentul major Eugen 
Bilă de la Inspectoratul jude
țean al miliției (care s-a ocupat 
îndeaproape de acest caz), de ce 
acolo, unde nu funcționează în 
deplinătatea atribuțiilor ei, fa
milia, școala colectivul, organi
zația de tineret și unde replica 
lor este slabă, intervin cu pu
terea fascinației indivizi certați 
cu legea, mentorii care au nevo
ie de discipoli ori de simple 
instrumente". Este o mare dife
rență între Cristian cel de acum 
un an și cel de azi ! Cel de azi 
bea, fumează, vorbește trivial, 
sare la bătaie, a învățat „să-și 
procure" banii de distracții. S-o 
integrat perfect modelului oferit

ceva din acea imaturitate cu 
care se comporta, din bravada 
cu care-și apăra trindăvia 
pierdut în aceste cîteva 
După cum, ceea ce spusese oda
tă, cu emfază, „eu trăiesc 
tr-o altă epocă, mamă, în seco
lul XX", sună fals și ridicol. Ca 
rostite de o altă voce. Se poate 
trăi fără muncă ? Uneori se 
poate, dar asumindu-ți riscurile 
degradării, ale tăișului legii. 
Pentru că legea e leg.e. Si ea 
sancționează acest mod de a 
trăi cu totul străin calității de 
tinăr, străin purității, idealurilor 
de muncă, de împlinire 
muncă. Replica majorității 
neretului 
dăvia și 
formează 
tatea. Ci 
numele unui ideal, al 
de atins.

s-a 
zile.

în-

prin 
ti- 

este hotărită : nu trîn- 
căile ușoare 
caracterul, 
munca fără

în viată 
personali- 
preqet. în 
unei ținte

Cazul lui Cristian Mierlescu 
a ridicat niște probleme. Cele 
mai nevralgice, legate de morala 
străzii. Împreună cu Ion Miu, 
primul secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C., le-am îm
părtășit tovarășului Ion Ripeanu, 
secretar cu probleme organizato
rice la comitetul municipal de 
partid. Nj s-a promis : va fi ba
rat accesul elevilor la jocurile 
de noroc, se va face un control 
pe strada Dacia', se va institui 
aici ordinea și legalitatea. Va 
fi urmărită îndeaproape recu
perarea socială și morală a lui 
C. M.

Sigur, soluționarea lor în timp 
nu elimină din discuție respon
sabilitatea „pe termen lung" a 
familiei, modul in care își exer
cită autoritatea. Acea autoritate 
care disciplinează și conformea
ză tinerii unui statut social și 
care nu se impune in ceasul al 
doisprezecelea și nu este alcă
tuită doar din cuvinte. Puterea 
familiei în raport cu alte medii 
și grupuri, influențele ei pro
fund durabile se adună în timp, 
sumă a acelor atitudini de via
ță, permanent ferme și consec
vente care-i dau tinărului „che
ia" modului de a vedea, de a 
simți, de a intra în relații cu 
alte persoane, de a se diferen
ția în raport cu modelele „ne
gative" pe care le poate oferi 
strada. Numai astfel, ceea ce a 
clădit în timp familia, școala, 
organizația de tineret — simțul 
răspunderii față de faptele tale 
— îl poate ajuta pe adolescent 
să reziste îa primele confruntări 
severe cu viața.

Totul nu s-a sfîrșit cu bine 
ca în filmele cu happy-end. Sau 
poate acest sfîrșit se mai lasă 
o vreme așteptat...

(Urmare din pag. I) 
ceasta fată cu ochii limpezi vor
bește despre rîul de care și-a le
gat cea mai frumoasă virstă ca 
despre un voinic flăcău de care 
s-a îndrăgostit. „Lotru meu, că
ruia îi dau intilnire in fiecare zi 
aici intre munți mă face să visez 
cu emoție la ziua în care undeva 
în miezul de piatră al muntelui 
ne vom întîlni cei plecați de 
aici din Cifligul 'Mare cu cei 
care vin să ne intimpine dinspre 
Valea lui Stan, la ziua în care 
Lotru se va întîlni cu Oltul în
tr-un loc fixat de noi in multe 
zile de trudă și încordare. E 
greu să aleg din viața mea de 
constructor un moment căruia 
să-i spun cel mai frumos, dar 
acea zi, in care. Lotrul va curge 
prin tunelul săpat de noi va ră- 
mine cred pentru mine și pentru 
oamenii cu care muncesc aici o 
sărbătoare la care vom ține 
toată viața".

O fată cu ochii limpezi, cu 
miinile aspre, cu multe nopți de 
veghe petrecute in inima mun
telui ce se încăpățîna să se lase 
străpuns, dă in Paring intilnire 
apelor. Venită la Lotru poate 
din intîmplare, poate dintr-o 
dorință deseori exprimată, Sido- 
nia Coțca a trăit aici toate eve
nimentele importante din viața 
șantierului : străpungeri, oprirea 
apei in barajul de la Vidra, pu
nerea in funcțiune a celor trei 
turbine... A acumulat in tot a- 
cest timp experiența veteranilor 
Lotrului, a acelor oameni ce 
ne-aii lăsat drept semn al băr
băției lor Bicazul, Argeșul sau 
Porțile de Fier, sub îndrumarea 
cărora a lucrat și a invățat să 
înfrunte greutățile vieții aspre 
de constructor. Sare de pe o ma
șină pe alta, șofează, participă 
alături de electricieni sau meca
nici la repararea utilajelor. Tre
zită deseori noaptea de telefonul 
care o cheamă la lot pentru că 
s-au ivit niște necazuri rămine 
acolo zile și nopți în șir pină ce 
se reia lucrul în condiții nor
male. „Am invățat aici să trăiesc 
după un alt calendar. Acela al 
angajamentelor de onoare luate 
de constructori. Vreme de cițiva 
ani vom străbate pas cu pas, 
centimetru cu centimetru miezul 
de piatră al muntelui în care se 
vor roti in 1978 turbinele hidro
centralei Brădișor. Pentru mine, 
pentru constructorii împreună 
cu care voi străbate acest drum 
subteran, ce va deveni cale de 
14,5 kilometri noua albie a Lo
trului energetic, dorința de a 
pune în funcțiune înainte de 
termen această hidrocentrală de 
115 MW este semnul unei mari 
datorii, pe care îl purtăm zilnit 
în conștiința noastră d« con
structori".
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Fotbal VII. O etapă cu multe semne de egalitate
PLECARE

în. onoarea președintelui Ca
merei Comunelor din Marea 
Britanie, John Selwyn Lloyd, 
președintele Grupului parla
mentar pentru relații de priete
nie România-Marea Britanie, 
Roman Moldovan, a oferit du
minică un dejun. ,

Au participat deputat! ai Ma
rii Adunări Naționale, membri 
ai grupului parlamentar.

★
Duminică după-amiază, pre

ședintele Camerei Comunelor 
din Marea Britanie, John 
Selwyn Lloyd, care, la invitația 
președintelui Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită în tara 
noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Roman 
Moldovan, președintele Grupu
lui parlamentar pentru relații 
de prietenie România-Marea 
Britanie.

★
înainte de a părăsi Capitala 

președintele Camerei Comune
lor a Marii Britanii, John Sel
wyn Lloyd, Intr-o declarație fă
cută unor redactori ai Agenției 
Române de Presă, a apreciat că 
în urma vizitei efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
Marea Britanie și a convorbiri
lor prilejuite de vizita la Bucu- 
ești a primului ministru Ha- 
->ld Wilson se deschid perspec- 
re bune pentru dezvoltarea 
;ațiilor bilaterale româno-bri- 

ice. Deși cele două țări au 
eme politice diferite, aceas- 
nu constituie un impediment 
calea extinderii raporturilor 
iterale pe multiple planuri, 
cumentele importante sem- 

ute în ultima perioadă la nivel 
guvernamental stabilesc moda- 
ități concrete de amplificare a 
"himburilor în domeniile eco- 

mic, comercial, științific, cul- 
11 și altele. S-au degajat, de 

'enea, posibilități de con- 
pe plan internațional, de 

u în promovarea unor 
de dezarmare, în primul 

rind în domeniul nuclear, sub 
un control adecvat.

Oaspetele a arătat că din dis
cuțiile avute cu prilejul vizi
tei sale în România a rezultat 
că parlamentele celor două țări 
iot acționa pentru extinderea 
i diversificarea relațiilor bila- 
erale, pot contribui la sprijini- 
ea și încurajarea măsurilor pre

conizate de guverne în acest 
sens, la mai buna cunoaștere și 
dezvoltare a prieteniei între 
popoarele român și britanic. Un 
rol de seamă în acest proces îl 
'pot avea grupurile de prietenie 
România-Marea Britanie, create 
în parlamentele celor două țări, 
prin iniiiAnAA Intij-

irl și alte acțiuni concrete pri- 
ind întărirea relațiilor bila-, 
irale.
Răspunzînd unei întrebări, 

oaspetele a arătat că parlamen
tele din țările europene pot 
contribui la transpunerea în 
viață a principiilor și obiective
lor Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, atît prin 
sprijinirea acțiunilor și măsuri
lor convenite de guverne, cit 
și prin modalitățile lor proprii, 
în mod deosebit, parlamentele 
trebuie să acționeze pentru cre
area unui climat politic favo
rabil, a unei atmosfere în rîn- 
dul opiniei publice propice îna
intării către țelurile fixate în 
Actul final al Conferinței.

Președintele Camerei Comu
nelor a vorbit în termeni elo- 
gioși de realizările obținute de 
poporul român în diferite do
menii, arătind că a fost im
presionat de numărul mare de 
construcții noi din București, de 
soluțiile arhitectonice și grija 
edililor Capitalei pentru ame
najarea de parcuri și alte locuri 
de recreare, precum și de fru
musețile mănăstirilor și naturii

O PERIOADĂ 
DENSĂ DE LUCRU

(Urmare din pag. I)
bazele de preluare. Cu toate că 

■ au fost întocmite grafice ferme 
de preluare între unitățile C.A.P. 
și bazele de recepție, se obser
vă tendința ca ele să nu fie res
pectate sau nici măcar reașezate 
pe zile în funcție de maturarea 
și recoltarea eșalonată a cultu
rilor. Corelarea strictă a celor 
două lucrări — recoltare și pre
luare — este de maximă impor
tanță pentru ca întreaga pro
ducție existentă in cimp să nu 
se piardă.

Suprafața recoltată cu porumb 
a ajuns la aproape 1 milion hec
tare, lucrările fiind mai avan
sate în județele Botoșani, Iași, 
Mehedinți, Teleorman, Ilfov, Ar
geș, Vîlcea, Gorj. Timpul favo
rabil a grăbit coacerea porum
bului, inclusiv a hibrizilor tar
divi. și în toate zonele, ceea ce 
impune organizarea în continua
re a muncii la recoltat cu forte 
sporite. Spunem aceasta deoa
rece unele județe cum ar fi 
Satu-Mare. Bihor. Arad. Timiș, 
Galați, Constanta, mari cultiva
toare de porumb, prezintă rea
lizări între 12 și 28 la sută, adi
că foarte puțin în raport de po
sibilități. Sînt însă județe cum 
ar fi Caraș Severin, Hunedoara, 
Suceava. Neamț care au reali-

LICEUL DE MUZICA 
„GEORGE ENESCU" 

din București, str. Lt. D-tru
Lemnea ur. 30, sector 8

Anunța concurs de admitere 
la cursul de Inițiere muzicală 
pentru preșcolari.

înscrierile se vor face la se
diul liceului intre 6—10 octom
brie 1075.

Testarea aptitudinilor se va 
face la data de 11 octombrie 
a.c. orele 9 a.m.

Informații suplimentare la 
secretariatul liceului, telefon 
50 20 40. 

din nordul Moldovei și de pe 
litoralul românesc, de ospitali
tatea poporului nostru. Am con
statat o mare dezvoltare a tu
rismului — a spus John Selwyn 
Lloyd — șl faptul că printre tu
riști sînt foarte mulți britanici, 
în încheiere, oaspetele a spus : 
Aș vrea să mulțumesc pentru 
ocazia de a vizita țara dv. Aș 
vrea să-mi exprim toată grati
tudinea față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu care am 
avut o convorbire extrem de in
teresantă și de cordială. Aș 
vrea, de asemenea, să exprim 
recunoștința mea pentru ama
bilitatea cu care am fost în
conjurat pe tot parcursul șede
rii mele în România și speranța 
că voi avea posibilitatea să 
revin.

SOSIRI
Duminică după-amiază a so

sit în Capitală o delegație de 
oameni de afaceri din Olanda 
— reprezentanți a peste 25 mari 
firme și organizații bancare — 
condusă de K. Streekstra, pre
ședintele Secției pentru Româ
nia din cadrul Camerei centrale 
olandeze de comerț. ,Pe par
cursul vizitei, membrii delega
ției vor purta convorbiri la u- 
nele ministere economice, Ca
mera de Comerț și Industrie, 
precum și la întreprinderi ro
mânești de comerț exterior în 
vederea stabilirii de noi dome
nii care ar putea constitui obiec
tul conlucrării româno-olandeze.

★
O delegație economică din 

Canada, condusă de Claude 
Charland, ministru adjunct în 
Departamentul comerțului și in
dustriei, a sosit, duminică după- 
amiază, în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost salutată de Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Robert Came
ron, ambasadorul Canadei în 
România.

ADUNARE FESTIVĂ
Duminică, locuitorii satului ar- 

geșean Cerbureni, comuna Valea 
lașului, au aniversat, în cadrul 
unei adunări festive, împlinirea 
a 500 de ani de la prima atestare 
documentară a localității în care 
trăiesc și muncesc.

Menționată, pentru întîia oară, 
lntr-un hrisov datînd din vara 
anului 1475, prin care domnito
rul Țării Românești, Basarab 
cel Bătrîn, întărea dreptul de 
proprietate al fraților Stanciu șl 
Badea asupra mai multor sate, 
între care și Cerbureni, stră
vechea așezare rurală a cunos
cut în anii socialismului, asemenea tuturor localităților țarii, 
o continuă înflorire economică 
și social-culturală.

într-o atmosferă însuflețită, 
participant» la adunare au a- 
doptat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

CRONICA 
U. T. C.

Sîmbătă după-amiază a pă
răsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie, delegația 
Federației Uniunilor Socia
liste ale Tineretului Po
lonez (F.U.S.T.P.) din R. P. 
Polonă, condusă de Adam 
Kackmarek, șeful secției de 
propagandă și presă din ca
drul Consiliului Superior al 
F.U.S.T.P., care la invitația 
C.C. al U.T.C. a efectuat o 
vizită în țara noastră.

zări cuprinse între 7 și 14 la 6ută. 
Cum pot fi explicate aceste di
ferențe 1

Tot în această perioadă se în- 
sămințează culturile pentru masă 
verde și orzul (s-au realizat pes
te 600 000 ha) precum și griul, 
acțiune declanșată în zona coli- 
nară și nordică. In județul Bis- 
trița-Năsăud s-au semănat pînă 
acum 7 000 ha cu griu, iar în Mu
reș aproape 4 000 ha. Cu toate 
acestea se înregistrează mari 
restanțe, în special în zonele 
mari cultivatoare, la pregătirea 
terenului pentru însămînțări. Ul
tima situație operativă arată că 
aceste lucrări nu s-au efectuat 
decît pe 41 la sută din suprafața 
prevăzută în cooperativele agri
cole de producție. Cît privește 
recepția, adică avizul de calitate, 
se pot spune puține lucruri fa
vorabile. în multe unități nu se 
obișnuiește o recepție zilnică, o- 
perativă pentru remedierea de
fecțiunilor. ci la perioade de 
2—3 și chiar 10 zile. încă de 
pe acum există tendința, să 
se semene cu o normă de 
peste 250 kg la ha atita vre
me cît recomandările sînt 
pentru o normă (200—220 kg 
la ha) ce asigură 500 plante ger- 
minabile la metru pătrat în me
die. Densitățile sporite din anul 
trecut au condus la apariția și 
propagarea atacului de boli și 
dăunători care au dijmuit serios 
producția. Condițiile agrometeo- 
rologice specifice din această 
toamnă solicită o și mai mare 
atenție în luarea deciziilor de 
semănat pentru fiecare unitate 
și chiar parcelă în parte.

Asigurarea și realizarea pro
ducțiilor planificate la cereale 
nu se pot face însă decît res- 
pectind riguros recomandările 
științei și promovînd experiența 
unităților fruntașe. Organizarea 
muncii și organizarea tehnică 
sint două elemente de valoare 
în atingerea acestui scop. De 
aceea experiența acestei luni 
trebuie să constituie un îndemn 
la acțiune pentru următoarea 
perioadă, mai densă, mai încăr
cată. hotăritoare pentru produc
ția prezentă și cea viitoare.

Vom avea o miereure însorită?
Cupa Congresului al X-iea al U.T.C.

și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE, 
CÎȘTIGĂTORI MERITUOȘI

Dacă se poate vorbi de o surpriză, după mine, 
aceasta este înfrîngerea Sportului studențesc la 
un scor categoric, 4—0, realizat după ce se con
sumaseră două treimi din joc : primul gol a ve
nit de-abia în min. 60. Autorul lui — Dumitru. 
Gheața s-a spart, poate nu atît datorită jocului 
foarte bun făcut de echipa Steaua în acest final 
de partidă cît, mai ales, căderii inexplicabile a 
studenților. Eșecul Sportului studențesc — scon
tat, dealtfel, dar nu de o asemenea manieră — 
poate fi pus, în primul rind, pe seama apărării, 
care mai mult a bîjbîit și care n-a fost în 
stare aproape niciodată să înlăture pericolul, 
prin inspirații și forțe proprii ; amînarea înscrie
rii golurilor a fost determinată mai degrabă de 
lipsa de precizie sau de hotărîre a steliștilor in 
fazele decisive și, ae ce să nu recunoaștem — 
cel puțin în prima repriză — de obstacolul de
numit Răducanu, care a rămas să se lupte sin
gur cu o echipă setoasă de gol și de glorie. Ne 
pare rău că revenirea pe gazon a goal-keeper-ului 
Iui naționalei n-a coincis cu un joc bun al echi
pei sale, sau cu un rezultat care să nu-1 lezeze cu 
nimic. Studenții și-au creat și ei situații care 
puteau fi materializate, însă vechea meteahnă : 
cînd ți-e lumea mai dragă Chihaia continuă dri
blingul, ori nu pasează, Grosu și Roșu se pri
pesc și irosesc ocazii bune de gol, iar Cazan, 
devine un... partener de joc al adversarului, tri- 
mițînd acestuia mingi utile. Fără Sandu Mircea 
în compartimentul ofensiv — este indisponibil 
— echipa nu-și apropie șansa victoriei. Oprin- 
du-ne asupra lipsurilor echipei din Regie — 
care ne-a cam obișnuit cu jocurile ei inegale, 
unele strălucitoare, altele de-o factură submedio
cră — nu trebuie, desigur, să scăpăm din ve
dere meritele fotbaliștilor steliști. în contrast cu 
adversarii sau... oaspeții, elevii lui Jenei s-au 
organizat bine în teren, au pus suflet și energie 
pentru joc și rezultat, au arătat multă ambiție 
și nu In puține cazuri măiestrie șl abilitate, a- 
tribute care le-au asigurat o superioritate din 
toate punctele de vedere. Dumitru a fost un 
excelent coordonator de joc — am apreciat e- 
fortul de a intra la deposedări, gîndindu-mă la 
sporirea randamentului său Ia națională — șl 
golul înscris — asemănător ca o picătură de apă 
cu cel înscris în poarta Greciei, la Salonic — îi

DI AG
STEAUA — SPORTUL STU- 

DENȚESC 4—0 (0—0). Formația 
militară s-a detașat în repriza 
secundă, realizînd scorul etapei, 
prin golurile înscrise de Dumitru 
(min. 60), Marcel Răducanu (min 
70), Troi (min. 75) și Zamfir 
(min. 84). POLITEHNICA TI. 
MIȘOARA — JIUL 3—1 (0—0). 
După o repriză egală, timișore
nii au repurtat o victorie meri
tată, cîștigînd cinci locuri în cla
sament. Au marcat fundașul Păi- 
tinișan (min. 59), Toma — auto
gol (min. 56), Roșea (min. 81), 
iar Roznaî a redus din handicap 
în min. 90. La tineret-speranțe, 
6—1. F.C.M. REȘIȚA — F. C,
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TENIS. Cu llie Nâstase,' 
echipa Steaua a învins 
pe Dinamo.

Duminică pe terenul central 
al arenei „Progresul" din Ca
pitală echipa Steaua a învins 
cu 9—6 pe Dinamo in cadrul 
campionatului național de tenis. 
Ilie Năstase a cîștigat cu 6—1, 
6—3 în fața lui V. Marcu și cu 
9—7, 6—1, în partida cu A. Mu- 
reșan. în proba de dublu, Ilie 
Năstase și Sotiriu au întrecut cu 
6—3, 6—1 pe Mureșan și Marcu.

RUGBI. Poftă de joc, 
scoruri mari

Campionatul republican. a 
programat ieri, în cadrul etapei 
a Il-a, in Capitală trei întilniri. 
Cea mai echilibrată partidă a 
fost cea desfășurată pe terenul 
din Parcul Copilului, unde Gri- 
vița roșie a cedat în fața e- 
chipei Universitatea Timișoara 
cu 6—15, după un joc frumos, 
deltășurat în deplină sportivita
te. A ieșit în evidență forța de 
joc a înaintării studenților timi
șoreni, ca și luciditatea apărării, 
care a stopat repetatele atacuri 
ale grlvițenilor. în ciuda scoru
lui, bucureștenii au avut chiar 
victoria in mină, insă impreci
zia în pasă, carență mai veche, 
i-a adus în postura de învinși. 
Celelalte partide din București 
s-au terminat cu rezultate scon
tate și încă la scoruri conclu
dente : Vulcan — Dinamo 6—33 
și Steaua — Rulmentul Bîrlad 
39—6. Atît dinamoviștii cît și

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
Echipa României — medalie de aur (pistol viteză)

La campionatele europene de 
tir în proba de pistol viteză e- 
chipa României (Corneliu Ion, 
Virgil Atanasiu, Stan Marin, 
Dan Iuga), a obținut medalia de 
aur cu 2 370 puncte (nou record 
al lumii). La individual țintașul

DINAMOVIADA DE BASCHET

Echipa Dinamo Bucu
rești a obținut o nouă victorie 
la „Dinamoviada" de baschet de 
la Gdansk, intrecind cu scorul 
de 96—83 (55—43) prima garni
tură a formației Gwardia Varșo
via. Principalii realizatori ai

TRAGEREA EXCEPȚIONALA

LOTO

dezvăluie clasa. De asemenea, Iordănescu a ma
nevrat cu inteligență balonul în careul advers, 
punîndu-și coechipierii în poziții favorabile, Ră
ducanu, Vigu, Moraru avînd și ei contribuții pe 
măsură la obținerea acestui prețios și stimula
tiv succes. Partida de pe stadionul Steaua — 
urmărită de un public numeros, peste 25 000 — 
a beneficiat și de un arbitraj bun : la centru — 
Fr. Coloși.

Făcînd un tur de orizont asupra celorlalte „e- 
venimente" ale duminicii fotbalistice, putem a- 
precia că etapa a 7-a nu s-a evidențiat prin lu
cruri deosebite. Eficacitatea echipelor poate fi 
criticată. Trei partide : U.T.A. — Univ. Craiova, 
A.S.A. — F.C. Argeș — meciurile s-au desfă
șurat sîmbătă — precum și derbiul clujean. 
C.F.R. — „U“, s-au încheiat cu scoruri albe. 
Altfel spus, 66 de fotbaliști în 270 de mi
nute n-au fost în stare să înscrie nici 
un gol. încă un argument care reflectă 
lipsa de forță și tehnică a liniilor ofensive : în 
8 partide s-au înscris doar 16 goluri, dintre care, 
4 într-un singur meci, cel de la București, în 
cele 8 meciuri, în prima repriză, pe tabelele de 
marcaj apărind 4 goluri. Se mai impun atenției 
evadarea Politehnicii Timișoara de pe ultimul 
loc, pe poziția a 13-a — locul fatidic ! — „egalul", 
în familie, de la Cluj-Napoca (aici a fost un 
meci slab, după cite ni s-a transmis, și e firesc 
să fie așa cînd dispare miza și neprevăzutul !), 
recuperarea spectaculoasă reușită de Olimpia la 
Iași (a realizat un valoros „draw“ după ce fu
sese condusă cu 2—0) și în sfirșit o altă con
statare tristă, forma slabă a echipelor Jiul și 
F.C. Constanța, care se mențin pe ultimele locuri.

La mijlocul săptămînii — returul în prima 
manșă a „cupelor europene". Ce vor face repre
zentantele noastre ? Greu de prevăzut. Dacă ar 
fi să ne luăm după legile care guvernează fot
balul, ar însemna să ne așteptăm la niște bucu
rii și surprize plăcute din partea echipelor Di
namo, Rapid și A.S.A. Universității Craiova îi mai 
rămin doar șanse teoretice. Cu mare dăruire, cu 
o aprinsă ambiție, dublate de orgoliu și o bună 
pregătire, jucătorii noștri ne pot oferi, după o 
miereure a tristeții, o miereure însorită.

Să le urăm din inimă succes !

VASILE CĂBULEA

RAMA ETAPEI
BIHOR 1—0 (0—0). Joc echili
brat, în care gazdele au obținut 
o victorie la limită, prin golul 
înscris de Munteanu (min. 77) 
din penalty. La tineret-speran
țe, 3—2. S.C. BACAU — F. C. 
CONSTANTA 2—1 (1—1). Pană 
a deschis scorul în min. 24 și 
Peniu (min. 26) a egalat, iar fun
dașul Catargiu a asigurat victo
ria gazdelor în ultimul minut de 
joc. La tineret-speranțe, 3—0. 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 0—0. Ca și în 
sezonul de primăvară, derbiul 
clujean s-a încheiat cu un scor 
alb. La tineret-speranțe, 0—1. 
POLITEHNICA IAȘI — OLIM

steliștii dovedesc o bună poftă 
de joc, scorurile din primele 
două etape impunîndu-le ca pro
tagoniste ale actualului campio
nat.

Rezultate din țară : Farul 
Constanța — Sportul studențesc 
28—6 ; Palas TC. Constanța — 
Minerul Gura Humorului 13—0 ; 
C.S.M. Sibiu — Gloria 3—0, 
Agronomia Cluj-Napoca — 
Olimpia 9—6 (G. F.).

JUDO. Campionatele in
ternaționale ale Româ
niei

In Sala sporturilor Floreasca 
din Capitală au avut loc campio
natele internaționale de judo, 
încheiate cu victoria echipei 
României. Dovedind o pregătire 
bună, judokanii din echipa țării 
noastre au dat o ripostă serioasă 
în întîlnirile avute cu colegii lor 
din formațiile U.R.S.S., R. F. 
Germania, Franța, Bulgaria și 
Portugalia. învingători pe cate
gorii sînt următorii : ușoară : 
Marcel Nuțu (România) ; semi- 
mijlocie : Petre Moțiu (Româ
nia) ; mijlocie : Toma Mihalache 
(România) ; semigrea : Nikolai 
Gurin (U.R.S.S.) ; grea : V. 
Skalov (U.R.S.S.).

★
în Sala sporturilor de la Flo

reasca s-a disputat întîlnirea 
internațională de judo dintre 
echipele României și Iugoslaviei. 
Sportivii români au terminat în
vingători cu scorul de 3—2. Cele 
3 puncte au fost obținute în 
urma unor victorii realizate 
înainte de limită de St. Popa, 
C. Roman și T. Mihalache.

român Corneliu Ion s-a clasat 
pe locul doi cucerind medalia de 
argint, cu un rezultat de 595 
puncte. Titlul de campion euro
pean a revenit cehoslovacului 
Frantisek Barta cu 596 puncte.

echipei române au fost Dan Ni- 
culescu (24) și Vasile Popa (21). 
Alte rezultate : Gwardia II — 
Dinamo Moscova 102—93 (48— 
48) ; Ruda Hvezda Praga — 
Levski Spartak Sofia 98—77 
(44—35),

EXCURSII 
DE NEUITAT 

PESTE HOTARE!
Excursii de 2 locuri 

în U.R.S.S. cu trenul 
și avionul cu o du
rată de circa 14 zile 
pe ruta Kiev — Tbi
lisi — Erevan — 
Baku — Moscova.

Excursii de 2 locuri 
în R. D. Germană cu 
trenul pe o durată 
de circa 12 zile pe 
itinerarul Berlin — 
Leipzig — Dresda.

Excursii de 2 locuri 
în Ungaria cu trenul 
cu o durată de circa 
6 zile pe ruta Buda
pesta — Esztergom. 
Pe lingă acestea mai 
puteți cîștiga și auto
turisme Dacia 1300 și 
premii fixe și va
riabile în bani. Cu o 

condiție !
Să jucați Ia tragerea 
excepțională Loto 
din 30 septembrie 
1975.

PIA SATU MARE 2-2 (2-0).
Studenții ieșeni au avut un start 
bun, reușind să conducă cu 2—0 
după 10 minute de joc, prin go
lurile marcate de Nemțeanu 
(min. 3) și Doru Ionescu (min. 
10). Dar sătmărenii au dat, în 
continuare, o replică dîrză și în 
repriza secundă au egalat prin 
Both (min. 61 și min. 84). La 
tineret-speranțe, 3—2. In meciu
rile disputate sîmbătă. A.S.A. 
TÎRGU MUREȘ — F. C. ARGEȘ 
0—0 și U.T.A. — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 0—0, Partida 
DINAMO — RAPID s-a amînat.

SPORT PE MICUL 
ECRAN

MIERCURI 1 OCTOMBRIE. 
Ora 17,25 — fotbal : Dinamo 
București — Real Madrid (meci 
retur în Cupa Campionilor Eu
ropeni). Transmisiune directă 
de la Stadionul 23 August.

VINERI 3 OCTOMBRIE. Ora 
20,15 — (programul 2) — Hand
bal masculin : Dinamo — Steaua 
(derbiul campionatului național). 
Transmisiune direcță de la Pa
latul Sporturilor și Culturii.

SlMBATA 4 OCTOMBRIE. 
Ora 15,00 — fotbal : Politeh
nica Timișoara — F. C. Con
stanța (divizia A). Transmisiune 
directă de la Timișoara.

DUMINICA 5 OCTOMBRIE. 
Ora 15 (programul I) — Hand
bal masculin : Dinamo—Steaua. 
Rezumat înregistrat de la Pala
tul Sporturilor și Culturii.

Ora 15,20 — fotbal : Un
garia — Austria (campionatul 
european) Rezumat filmat de la 
Budapesta.

IN AMICALUL DE IERI, F. C. 
BRAILA - PORTUGUESA : 1-2

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noas
tră, echipa braziliană de fotbal 
Portuguesa a jucat duminică la 
Brăila în compania formației 
F.C. Brăila. Jocul, care a fost 
urmărit de aproape 15 000 spec
tatori, s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (1—0) în favoarea oaspeți
lor prin punctele marcate de 
Bernardo (35’) și Migueli (53’). 
Pentru gazde a înscris Gheor- 
ghiță (75’).

(Urmare din pag. I)
adunați aici, adică tocmai acolo 
unde vin în fiecare zi la lucru, 
păreau să ne sugereze prin 
rostirea, cu glas tare și răspicat, 
a jurămintului — hotărîrea lor 
neclintită de a apăra, dacă e 
nevoie chiar cu prețul vieții, 
pămintul țării, marile cuceriri 
ale socialismului, liniștea, pacea 
și demnitatea României contem
porane.

„Eu... Nichita Ion, Constantin 
Nicolae, Popa Titi, Huțanu Nicu, 
Vrinceanu Nae, Negru Gheorghe, 
Zaharia Mihai, Trache Nicolae... 
tînăr cetățean al Republicii 
Socialiste România, intrînd în 
formațiunile de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, jur credință nestrămutată 
partidului, poporului și patriei 
mele socialiste. Jur să mă pre
gătesc temeinic pentru muncă 
și viață, pentru apărarea patriei, 
iar Ia chemarea Partidului Co
munist Român și Ia ordinul co
mandantului suprem să răspund 
cu toată înflăcărarea și clanul 
meu tineresc, neprecupe(indu-mi 
singele și viața, pentru a apăra 
cuceririle revoluționare ale po
porului, integritatea patriei mele 
scumpe, Republica Socialistă 
România !“. Glasurile lor crista
line formau un cor emoționant, 
care în acest loc, înconjurat de 
siluetele halelor industriale în 
care incandescența metalului și 
a sufletului omenesc făuresc 
opere durabile, avea rezonanțe 
profunde, inegalabile. După ce 
tinerii unei grupe și-au desprins 
miinile de pe drapel, l-am oprit

CLASAMENT
A.S.A. Tg. Mureș 7 4 2 1 14— 6 10
Univ. Craiova 7 3 3 1 10— 4 9
Steaua 7 3 3 1 11— 6 9
S.C. Bacău 7 4 12 10— 7 9
F.C.M. Reșița 7 4 12 10— 9 9
F. C. Argeș 7 2 4 1 8— 5 8
Olimpia 7 2 4 1 9— 8 8
Poli, Iași 7 3 13 11—13 7
Sp. studențesc 7 3 1 3 7—10 7
Dinamo 6 3 0 3 11— 8 6
Rapid 6 2 2 2 5— 5 6
C.F.R. 7 2 2 3 6— 9 6
Poli. Timișoara 7 2 2 3 8—15 6
„U“ Cluj-Napoca 7 2 14 10— 8 5
U.T.A. 7 2 1 4 8— 9 5
F.C. Bihor 7 2 1 4 6—11 5
Jiul 7 2 1 4 8—16 5
F.C. Constanța 7 2 0 5 8—11 4

ETAPA VIITOARE
(duminică, 5 octombrie)

Dinamo — F.C.M. Reșița, 
Steaua — S.C. Bacău, Olimpia 
Satu Mare — A.S.A. Tirgu Mu
reș, U.T.A. — „U“ Cluj-Napoca. 
C.F.R. Cluj-Napoca — Sportul 
studențesc, F.C. Argeș — Rapid, 
F.C. Bihor — Universitatea 
Craiova, Jiul — Politehnica Iași 
și Politehnica Timișoara — F.C. 
Constanta, care se dispută sim
bătă și va fi transmis pe micul 
ecran, de la ora 15.

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I, C. S. Botoșani — 
F.C.M. Galați 0—2 ; Petrolul 
Ploiești — Celuloza Călărași 
2—0 ; Gloria Buzău — Viitorul 
Vaslui 2—0 ; Cimentul Medgidia
— Unirea Focșani 2—1 ; C.S.M. 
Suceava — C.F.R. Pașcani 1—0 ; 
Metalul Ploperii — S.C. Tulcea 
2-0 ; F. C. Brăila — C.S.M. 
Borzești amînat ; Victoria Tecuci
— Ceahlăul P. Neamț 1—0 ; 
C.S.U. Galați — Prahova Plo
iești 0—0.

După șase etape, F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 12 
puncte.

SERIA A II-A. C. S. Tirgoviș- 
te — Autobuzul București 3—0 ; 
Voința București — Electro- 
putere Craiova 1—4 ; Chimia Tr. 
Măgurele — Metalul Mija 5—1 ; 
Automatica Alexandria — F.C.M. 
Giurgiu 1—0 ; Progresul Bucu
rești — Minerul Motru 1—0 ; 
Dinamo Slatina — Ș.N. Oltenița 
5—0 ; Chimia Rm. Vîlcea — Me
troul Brașov 2—1 ; Nitramonia 
Făgăraș — Tractorul Brașov
1— 0 ; Steagul roșu — Metalul 
București 4—0.

Progresul București conduce 
în clasament cu 11 puncte, ur
mată de Nitramonia Făgăraș cu 
9 puncte.

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

Corvinul Hunedoara ocupă 
primul loc, cu 11 puncte, urma
tă de F. C. Baia Mare cu 10 
puncte.

CEHOSLOVACIA S-A CALIFICAT IN FINALA „CUPEI DAVIS”

Duminică a continuat la Pra
ga meciul de tenis dintre echi
pele Cehoslovaciei și Australiei, 
contind ca semifinală a „Cupei 
Davis". Tenismenii cehoslovaci 
conduc cu 3—1 și sînt calificați 
pentru finala competiției. Echi
pa Cehoslovaciei va intîlni in 
ultimul „act" al „Cupei Davis" 
selecționata Suediei.

★
• DISPUTAT la Bruxelles, în 

cadrul grupei a 7-a a campio
natului european de fotbal, me
ciul dintre primele reprezenta
tive ale Belgiei și R. D. Germa
ne s-a terminat cu scorul de 2—1 
(0—0) in favoarea oaspeților.

In clasamentul grupei condu
ce Belgia, cu 7 puncte (5 Jocuri), 
urmată de R. D. Germană — 5 
puncte (5 jocuri), Franța — 4 
puncte din patru partide și 
Islanda — 4 puncte din 6 me
ciuri jucate.

• IN MECIUL de tenis India- 
Tailanda, care se dispută la 
Delhi pentru „Cupa Davis" edi
ția 1975/1976, scorul este de 2—0 

pe unul dintre ei, Mihai Ion, lă
cătuș la secția reparații siderur
gice, comandantul detașamentu
lui 43, să-l întreb ce gîndește in 
acel moment : „Acest jurămint 
este un angajament al nostru 
pentru făurirea și apărarea 
viitorului". Ca el — și m-am 
convins de acest lucru — gin-

JURĂMINT 
DE CREDINȚĂ 

deau toți ceilalți o mie de tineri 
de pe platformă, de la Combi
natul de oțeluri speciale, între
prinderea de strunguri automa
te, Grupul de șantiere, întreprin
derea Romlux, liceele indus
triale...

în aceeași atmosferă entuzias
tă, după același ritual, s-a des
fășurat și solemnitatea depunerii 
jurămintului din curtea Com
plexului muzeistic Curtea Dom
nească, unde au participat ti
neri de la Liceul pedagogic, Li
ceul „Enăchiță Văcărescu", Li
ceul economic, întreprinderea 
Romlux etc. Și aici evenimentul 
a fost marcat de prezența unor 
membri ai Biroului comitetului 
județean de partid, activiști ai 
C.C. al U.T.C, și ai organelor

Simbătă și duminică, în muni
cipiul de pe malurile Cibinului, 
Sibiu, pe două stadioane, „Vo
ința" și „Electrica", precum și în 
frumoasa pădure Dumbrava a a- 
vut loc o nouă etapă în cadrul 
acțiunilor sportive închinate a- 
propiatului forum al tineretului: 
este vorba de etapa județeană 
la fotbal, handbal, orientare tu
ristică și atletism, la care au 
luat parte echipele câștigătoare 
la fazele anterioare, intre între
prinderi. școli și comune.

Timpul frumos și condițiile 
optime asigurate de organizatori 
au permis ca întrecerile să fie 
viu disputate și, totodată să se 
ridice, de multe ori, la un bun 
nivel tehnic și spectacular. La 
întreceri au fost prezenți aproa
pe două mii de tineri muncitori, 
țărani, elevi și studenți, repre
zentanți ai celor peste 86 000 de 
tineri antrenați la faza de masă 
a competiției. Iată acum, cîști-

„Mari performeri — 

în arenele sportului de masă“ 

Dialog cu tinerii despre 
sport, profesiune, viață...

Turneul de handbal masculin 
al echipelor noastre fruntașe, 
desfășurat Ia Galați, a prilejuit 
iubitorilor acestui sport, nu nu
mai urmărirea unor dispute in
teresante și spectaculoase, dar și 
o plăcută întilnire, in cadrul 
unui dialog viu, captivant cu 
cițiva dintre cei mai buni spor
tivi ai țării noastre la această 
disciplină.

Component» echipei campi
oane — Steaua, s-au întilnit cu 
pionieri, elevi, tineri muncitori 
și militari din orașul de pe Du
năre. Intîmpinați cu sincerita
tea, vioiciunea și spontaneitatea 
caracteristice tinerei noastre 
generații, dialogul a purtat am
prenta dorinței comune de cu
noaștere reciprocă, atît in ceea 
ce privește realizările profesio
nale sau personale, cît și proiec
tele de vutor. Profesorul Cornel 
Oțelea, maestru emerit al spor
tului, antrenorul formației Stea
ua, a vorbit tinerilor despre ne
cesitatea formării nu numai a 
unor echipe sportive valoroase, 
dar și a unei adevărate familii, 
acest ultim aspect contribuind 
în egală măsură la obținerea 
marilor performanțe. Pentru a- 
ceasta instruirea și educația 
trebuie să formeze un corp co
mun. Inedita reuniune a fost 
marcată și de un moment emo
ționant. Ștefan Birtalam a pri
mit un frumos buchet cu 27 de 
garoafe, pentru tot atîția ani 

In penultimul joc de la Pra
ga cunoscutul campion ceho
slovac Jan Kodes l-a Învins cu 
6—3, 6—1, 6—4 pe Tony Roche. 
In ultima partidă australianul 
John Alexander conduce cu 
8—6, 6—3, 1—6, 6—6 în fața Iui 
Jirl Hrebec. Partida nu s-a pu
tut încheia din cauza întuneri
cului.

★ ★
In favoarea gazdelor. Vijay 
Amritraj l-a Învins cu 6—2, 6—1, 
6—0 pe Chapmiari, iar Anand 
Amritraj l-a tntreout cu 6—3,
6— 1, 6—1 pe Boratisa.

• ECHIPA de tenis a Austriei 
conduce cu 3—0 in meciul pen
tru „Cupa Davis" ediția 1975/1976 
pe care-1 susține la Sofia cu re
prezentativa Bulgariei. în parti
da de dublu, cuplul Kary, FeigI 
a Întrecut cu 6—4, 6—4, 8—10,
7— 5 perechea formată din frații 
Pampulov, Deja calificată după 
acest rezultat. Austria va intîlni 
In turul următor formația Româ
niei.

locale ale U.T.C. Semnificațiile 
momentului au căpătat amploa
re, apoi, prin prezența unor de
tașamente ale gărzilor patrioti
ce, de pionieri și militari, din 
partea cărora tinerilor care au 
depus jurămîntul li s-a oferit 
cite un fierbinte salut. Tovară
șul Marin Iliescu, secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., după ce a subliniat 
însemnătatea evenimentului, în
scris în preocupările tineretului 
nostru angajat, alături de între
gul popor, în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a evocat istoria aces
tor locuri, unde au trăit și luptat 
Mircea cel Bătrîn, Neagoe Ba
sarab. Mihai Viteazu, apoi atîția 
cărturari, semnificația paginilor 
de istorie pentru prezentul 
nostru socialist. „Să urmăm 
exemplul înaintașilor noștri, 
care niciodată n-au cedat o 
palmă de pămînt dușmanului, 
spunea și operatoarea Florenti
na Militaru, de la întreprin
derea Romlux. Aceste meleaguri 
au fost stropite cu singele 
strămoșilor noștri, ascund ose
mintele celor ce s-au jertfit 
pentru a ni-1 lăsa nouă, ca astăzi 
să facem aici să răsară și să 
crească către soare mîndra ce
tate a oțelului și a celorlalte 
grandioase obiective industriale".

...In sunet de fanfară, tinerii 
în uniforme de culoarea cerului, 
tinerii care muncesc și tnvață, 
cu ambiția și conștiința unei 
înalte responsabilități sociale, 
au defilat, străbătînd orașul sub 
filfiirea sărbătorească a steagu
lui tricolor. 

gătorii locurilor I pe echipe: 
fotbal — „Izvorul" Sîngălin ; 
handbal fete — „Recolta" Bră- 
deni ; băieți — „Olimpia" Arpa- 
șul de Jos ; orientare turistică, 
categoria licee — Liceul pedago
gic din Sibiu și la categoria 
școli generale — Școala gene
rală nr. 13 din Sibiu ; atletism', 
individual : locul I fete, 100 m. 
— Livia Hila (comuna Șeica 
Mare) ; 800 m. — Cornelia Dan- 
ciu (comuna Șelimbăr), lun
gime — Livia Hila (comuna 
Șeica Mare) ; greutate Doina 
Maanițiu (comuna Birtan) ; bă
ieți 100 m. — Cornel Vînju (co- 
muna Șeica Mare) ; 1 500 m. — 
loan Vaida (comuna Marcod) 
greutate — Nicolae Drăgan (co
muna lacobeni) ; lungime — 
loan Todea (comuna Șeica 
Mare).

ȘTEFAN VASIU 
activist al Comitetului județean 

Sibiu al U.T.C.

împliniți chiar în ziua întilniril. 
Ing. Radu Voina s-a destăinuit 
asupra manierei în care a cău
tat — și a reușit foarte bine —> 
să îmbine sportul de mare per
formanță cu învățătura. Cole
gul lui, ing. Cristian Gațu, după 
ce a răspuns la întrebările re
feritoare la momentele de mare' 
satisfacție ale carierei sale spofw' 
tive, a exprimat dorința fier
binte a tuturor handbaliștilor 
de a reprezenta tara cu cinste 
la J.O. de la Montreal.

Handbaliștii de la Steaua l-au 
invitat, apoi, pe toți cei pre- 
zenți să vină și să urmărească 
meciurile din cadrul turneului.

Dincolo de conținutul dialo
gului purtat între campioni și 
tinerii gălățeni, semnificativă ni 
se pare a fi însăși această acti
vitate — întîlnirea marilor per
formeri cu tinerii în arenele 
sportului de masă — prezentă 
In programul echipei Steaua 
atît în turneul din Galați, cit 
și în cele de la Timișoara și 
Bacău.

OCT. VINTILA

FLORI
—A coborit din nou liniștea 

peste centralul de tenis de la 
„Progresul". S-a stins tumul
tul, aplauzele s-au topit in 
foșnetul platanilor. Trist pa
re terenul, dar încă si mai 
triști, mai nostalgici poate, 
noi, spectatorii. Căci, deși 
campionatul pe echipe a lan
sat in joc alte ambiții, alte 
emofii, un nou freamăt de 
concurs, pentru noi, bucu- 
restenii, marea carte a teni
sului acestui an pare să-si fi 
închis scoarțele odată cu fi
nalele „naționalelor" de se
niori. Ne rămin bucuriile pe 
care ni le-au sădit în minte 
si inimă cele ctteva momente 
de tenis de valoare la care

POST - SCRIPTUM 
LA „NAȚIONALELE 

DE TENIS

am asistat. Bucurii, totuși, 
rare pentru că doar fetele, 
Virginia Ruzici si Mariana 
Simionescu, ni le-au oferit.

...Sfirsitul primului set al 
finalei de simplu : Virginia 
compensează o pasă tehnică 
proastă printr-o improvizație 
tactică inspirată, prin gindi- 
re si analiză psihologică... 
Acel serviciu „as" al Maria
nei dintr-un final de game la 
dublu mixt, pe care nici Tra
ian Marcu nu l-a putut atin
ge... Smeciurile băiețești ale 
Virginiei, ce sar pină-n pre
lata terenului, intercepțiile 
ei la fileu sau cele trei vo- 
leuri croazate de rever, atît 
de surprinzătoare prin difi
cultatea fazei și unghiul im
primat... Bubuiturile de tun 
din forehand-urile celor două 
jucătoare, duelurile lor la fi
leu, simțul lor tactic pentru 
dublu, evident superior celui 
al partenerilor de mixt...

...$i-apoi, cele două buchete 
de flori pe care le-a primit 
Virginia Ruzici după finala 
de simplu. De cînd m-am a- 
mestecat si eu in tenis, sint 
primele flori ce înfloresc in 
brațele unei campioane... $i 
gindul a fost al unui vechi 
spectator al acestui sport si 
al unei junioare. Mia Roma
nov. Mărturie a unei sincere 
admirații — in cazul prim, 
a unui ideal si a unei admi
rabile sportivități — în cel 
de-al doilea. Flori pentru 
una din florile tenisului nos
tru. flori de la un vlăstar de 
floare al aceluiași tenis.

As vrea — de-ar fi posibil!
— sa nu se vestejească nici
odată aceste garoafe. As vrea
— si este posibil! — să nu 
pălească niciclnd aceste flori 
ale sportivității. Și-atunci 
vom avea multe, nenumărate 
flori, poate si pentru că din 
flori si printre flori doar 
flori pot creste...

JULIETA 
NAMIAN-BOBOC 
maestră a sportului



VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI ROMÂN,

MANEA MĂNESCU,
IN R. S. F. IUGOSLAVIA 

încheierea convorbirilor oficiale
Duminică- au luat sfîrșit, la 

Belgrad, convorbirile dintre to
varășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Ge
nial Biedici, președintele Con
siliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia.

La încheierea convorbirilor a 
fost semnat protocolul care 
consemnează rezultatele aces
tui dialog fructuos. Documentul 
subliniază că, în scopul dezvol
tării în continuare a relațiilor 
economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări, au fost 
convenite măsuri in vederea 
creșterii volumului schimburi
lor comerciale, care vor ajunge 
în 1980 la un miliard de dolari, 
încheierea acordului comercial 
de lungă durată pe perioada 
1976—1980, finalizarea acțiuni
lor de cooperare și specializarea 
în producție în stadiu de. trata
tive, identificarea de noi posi
bilități pentru dezvoltarea în 
continuare a cooperării econo
mice și tehnico-științifice și 
culturale. Protocolul cuprinde 
acțiuni și măsuri în vederea 
dezvoltării colaborării și coope
rării economice în perioada ur
mătoare de cincj ani, a coope
rării în domeniile energiei elec
trice, materiilor prime, și indus
triei metalurgice, construcțiilor 
de mașini, industriei chimice, 
precum și al dezvoltării colabo
rării economice în terțe țări, al 
schimburilor comerciale și ale 
cooperării în cercetarea științifi
că și dezvoltarea tehnologică și 
în domeniul culturii.

In aceeași zi. primul ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România a fost oaspetele 
Republicii Socialiste Muntene- 
gru, unde a avut convorbiri cu 
Marko Orlandici, președintele 
Consiliului Executiv al R. S. 
Muntenegru, la care au pârtiei-

O.N.U.: întrevederi

ale ministrului de externe
al României

Sîmbătă, George Macoves- 
cu, șeful delegației țării 
noastre la cea de-a XXX-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a avut o întreve
dere cu secretarul general ai 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Secretarul general al O.N.U. a 
rugat pe ministrul de externe 
român să transmită președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, senti
mentele sale de stimă și de re
cunoștința pentru interesul și 
sprijinul constant pe care gu
vernul român și. personal, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îl 
acordă activității organizației și 
creșterii rolului ei în viața in
ternațională. Ministrul român a 
asigurat pe secretarul general al 
O.N.U. de hotărîrea României 
de a contribui, în continuare, 
activ la întărirea organizației, 
astfel incit să răspundă cit mai 
bine intereselor de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Cea mai mare parte a con
vorbirii a fost consacrată viitoa
relor dezbateri de la sesiune a- 
supra problemei creșterii rolului 
O.N.U. — adusă pe agenda A- 
dunării Generale, după cum se 
știe, din inițiativa României — 
și, îndeosebi, asupra perspecti
velor adoptării unor măsuri 
concrete și eficiente menite să 
asigure organizației posibilitatea 
de a juca un rol efectiv în efor
turile de întărire a păcii și secu
rității internaționale șl de in
staurare a unei noi ordini eco
nomice mondiale.

S-a procedat, de asemenea, la 
un schimb de opinii asupra pro
blemelor dezarmării, subliniin- 
du-se că. în împrejurările ac
tuale. sarcini și răspunderi deo
sebite revin Organizației Națiu
nilor Unite în îndrumarea și 
controlul tuturor negocierilor de 
dezarmare, în concertarea efor
turilor tuturor statelor pentru 
adoptarea unor măsuri reale de 
dezarmare și. în primul rînd, de 
dezarmare nucleară.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, a participat ambasado
rul României la O.N.U., Ion 
Datcu.

George Macovescu s-a întîlnit 
apoi cu ministrul de stat pentru
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FILE DE EPOPEE ; ANI DE 
LUPTĂ, ANI DE GLORIE : Tim
puri Noi (orele 9,15; 12; 14,30; 17,15; 
20 — program în continuare).

NOAPTEA ARTIFICIILOR 7 
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Patria (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 13,15; 20,30), Festival 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Grădina Festival (ora 19,45).

FERMA LUI CAMERON : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 9; 
11,15; 13,15; 16,15; 18,30; 20,30), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Grădina București 
(ora 19,15).

PICIUL — TRÎNTORII : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20,30).  Grădina Luceafărul (ora 
19), Grădina Capitol (ora 19).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Central (orele 9,30; 12; 
15,30; 17,30; 20).

OMUL DIN LARAMIE 7 Victoria 

pat, de asemenea. Milian Rado
vici, secretar al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al U. C. din 
Muntenegru, și alte persoane o- 
ficiale, precum și oficialitățile 
ce le-au însoțit în această că
lătorie.

In cursul convorbirilor s-a 
relevat rolul deosebit al întîl- 
nirilor și convorbirilor fructuoa
se dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito in 
dezvoltarea continuă, pe o linie 
mereu ascendentă, a colaborării 
multilaterale în toate dome
niile.

Convorbirile au prilejuit a- 
bordarea unor probleme referi
toare la conlucrarea dintre 
România și Muntenegru, în ca
drul relațiilor româno-iugoslave 
de ansamblu. Analizîndu-se e- 
voluția legăturilor economice cu 
această republică, au fost exa
minate posibilitățile existente 
în vederea impulsionării colabo
rării economice reciproc avan
tajoase. O atenție deosebită a 
fost acordată optimizării trans
porturilor de mărfuri din și în 
spre România, folosindu-se ca
lea ferată Belgrad—Bar și por
tul Bar. important nod de tran
zit la Marea Adriatică. Au fost, 
totodată, convenite acțiuni pen
tru extinderea colaborării și 
cooperării în domeniile indus
triilor siderurgică, metalelor ne
feroase, electrotehnică, a turis
mului și în domeniul culturii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere reciprocă.

Tovarășul Manea Mănescu a 
vizitat, duminică, unele obiec
tive turistice din Muntenegru 
și Croația, luind cunoștință de 
preocupările pentru dezvoltarea 
continuă a acestei importante 
ramuri a economiei țării vecine.

afacerile externe al Pakistanu
lui, Aziz Ahmed. Au fost discu
tate o serie de probleme legate 
de apropiata vizită în România 
a premierului pakistanez, Zul- 
fikar Aii Bhutto, exprimîndu-se 
încrederea că se va da un npu 
impuls relațiilor prietenești și 
de colaborare existente între 
cele două țări. De asemenea, au 
fost abordate unele probleme 
internaționale de interes comun.

Ministrul român a avut o con
vorbire cu ministrul de externe 
al Guineei-Bissau. Victor Saude 
Maria, care a exprimat recu
noștința guvernului său pentru 
ajutorul multilateral și, în spe
cial. politico-diplomatic și ma
terial acordat de Partidul Co
munist Român și Guvernul 
României luptei pentru dobîndi- 
rea independenței naționale și, 
în noile condiții — după victo
ria luptei de eliberare —, pentru 
consolidarea tînărului stat afri
can. George Macovescu a reafir
mat sentimentele de solidaritate 
care animă poporul român fată 
de eforturile tinerelor state pen
tru întărirea independentei lor 
politice și economice și a expri
mat voința guvernului român 
de a extinde relațiile prietenești 
și de colaborare cu Guineea- 
Bissau pe baza principiilor noi 
ale raporturilor dintre state.

In aceeași zi. George Maco
vescu s-a întilnit cu ministrul 
afacerilor externe al Kenyei, 
Munyua Wayaki. Au fost discu
tate unele probleme ale rela
țiilor bilaterale, stibliniindu-se 
voința comună de a identifica 
noi căi și mijloace pentru ex
tinderea lor în diferite dome
nii, și îndeosebi în cel al coope
rării economice.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

• CEASURILE din Italia au 
fost date, sîmbătă seara, cu o 
oră înapoi, țara revenind la 
orarul Europei Centrale — cu o 
oră în avans față de GMT. Ofi
cialitățile italiene au declarat 
că utilizarea timpului de va
ră timp de 119 zile a adus Ita
liei o economie de 70 milioane 
lire sterline, prin reducerea con
sumului de energie.

(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Grădina Titan (ora 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30),  Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 13; 20,15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15). Gră
dina Aurora (ora 19), Grădina 
Tomis (ora 19).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Feroviar (orele 8,45; 11,30; 
14; 16.30; 19,30). Floreasca (orele 
9; 12; 15; 18; 20,45).

EVADAREA : Unirea (orele 16; 
18), Munca (orele 16; 18; 20), Gră
dina Unirea (ora 19,45), Arta (ore
le 15,30; 17,45; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30),  Grădina Modern (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚĂ : Lira 
(orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 19,45).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Doina (orele 11; 13,15; 15,30;

PROTESTE ÎN ÎNTREAGA

LUME DUPĂ EXECUȚIILE

DIN SPANIA
Executarea a cinci din cei 

unsprezece tineri militanți spa
nioli condamnați la moarte a 
provocat, in întreaga lume, un 
val de indignare.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și președintele 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale, Gaston Thorn, și-au ex
primat, sîmbătă, regretul in le
gătură cu executarea celor cinci 
patrioți spanioli. Ei au deplîns 
faptul că apelul comun pe care 
îl adresaseră autorităților de la 
Madrid, în care se cerea sal
varea vieții tinerilor militanți 
antifasciști, nu a avut rezultatul 
dorit.

Ministerul de Externe al Ita
liei, într-o declarație de protest, 
arată că executarea celor cinci 
militanți „trebuie condamnată 
în modul cel mai .hotărît ca un 
act lipsit de orice principiu 
umanitar". Ministerele de exter
ne ale Angliei, Belgiei, Suediei 
și Franței și-au rechemat amba
sadorii lor la Madrid pentru a 
se consulta asupra poziției ce 
urmează s-o adopte față de gu
vernul spaniol.

Partidele comuniste din Spa
nia, Portugalia, Franța, Italia, 
Grecia au denunțat executarea 
celor cinci militanți, exprimin- 
du-și solidaritatea cu lupta po
porului spaniol pentru progres 
și democrație și cerind încetarea 
persecuțiilor antidemocratice în 
Spania.

Federația Sindicală Mondială 
— F.S.M. —, Uniunea Iugoslavă 
a Foștilor Luptători in Brigăzile 
Internaționale din Spania, Comi
sia Internațională a Juriștilor, 
cu sediul la Geneva, Federația 
Internațională a Sindicatelor, or
ganizațiile sindicale și obștești 
din Cipru au condamnat cu tă
rie actul inuman făptuit în Spa
nia.

Demonstrații de protest împo
triva executării tinerilor mili
tanți și de solidaritate cu for
țele progresiste spaniole au avut 
loc în numeroase orașe din Eu
ropa occidentală : Frankfurt pe 
Main, Stockholm, Viena, Paris 
etc.
REMANIERE 
GUVERNAMENTALA 
IN AFGANISTAN

La Kabul a fost dat publi
cității un decret al șefului 
statului și primului ministru 
al Republicii Afganistan, 
Sardar Mohammad Daoud 
Khan, cu privire la unele 
modificări în componența gu
vernului. In baza decretului, 
în funcția de al doilea vice- 
prim-ministru a fost numit 
ministrul de finanțe, Sayyed 
Abdul Ellah, iar fostul mi
nistru de interne. Faiz Mo
hammad, a devenit ministru 
pentru problemele frontiere
lor. Au fost operate, de ase
menea, alte citeva modificări 
afectind portofoliile mineri
tului și industriei, agriculturii 
și telecomunicațiilor.

PE SCURT• PE SCURT#PE SCURT• PE SCURT#.PE SCURT

Plutoanele de execuție 
nu pot să infringâ 

lupta poporului spaniol

S
inistrele plutoane 
de execuție și-au 
făcut reapariția în 
Spania. Sub focul 
lor, dezlănțuit din 
ordinul celor ce au 

cutezat să sfideze chemarea 
umanității, firul a cinci vieți 
a fost rupt. Cinci trupuri ti
nere au căzut răpuse de 
moarte. Angel Otaegui avea 
33 de ani, Juan Paredes — 
22 ani. Ramon Garda Sanz 
— 27 ani, Jose-Luis Sanchez 
Bravo — 21 ani, iar Jose 
Baena Alonso — 24 ani. Au 
fost condamnați la moarte 
pentru că au îndrăznit să se 
ridice împotriva nedreptății, 
pentru că au avut demnita
tea șt forța de a-i înfrunta pe 
impilatori. Șeful statului 
spaniol a refuzat, în cazul 
celor cinci, să comute pe
deapsa capitală. După acest 
injustificabil refuz, s-a pro
dus tragicul deznodământ al 
execuției.

La Madrid, reluindu-se 
practicile violenței repre
sive, nu s-a dat ascultare a- 
pelurilor la rațiune. In lumea 
întreagă au răsunat energic 
proteste împotriva celor 11 
sentințe de condamnare la 
moarte, pronunțate în proce
se care au șocat prin igno
rarea regulilor elementare de 
justiție. Guverne, parlamen
te, organizații de cele mai di
ferite tendințe au cerut co
mutarea pedepselor. Cu o 
forță deosebită s-a făcut auzit 
glasul poporului român, ale 
cărui sentimente și-au găsit 
o concludentă expresie în te
legramele guvernului țării 
noastre, ale organizațiilor de 
tineret și femei, ale juriștilor 
și ziariștilor, care au cerut

Tendințe de normalizare
9

a situației din Liban»
Pentru prima dată în ultimele două săptămîni, în capitala 

Libanului nu a' fost semnalate sîmbătă noaptea și in cursul zi
lei de duminică nici un fel de incidente care să contravină pre
vederilor acordty.ui de încetare 
în conflict.

Postul de radio Befîut — ci
tat de agențiile de presă — a 
informat că in oraș și în subur
bii a domnit aalmul, dar a 
cerut, totodată, locuitorilor să 
evite străzile și șoselele pe care 
se mai află încă baricade. Po
trivit aceluiași post de radio, 
forțele libaneze de securitate 
controlează sectoarele unde au 
avut loc incidentele cele mai 
violente, printre care și punc
tele de acces spre capitală.

vării protocolului de aplicare a 
prevederilor celui de-al doilea 
acord interimar de dezangajare 
militară în Sinai. Au fost exa
minate — potrivit agenției MEN 
— aspecte ale situației generale 
din Orientul Apropiat după 
semnarea de către Egipt și pa
rafarea de către Israel a noului 
acord de dezangajare militară 
în Sinai.

• ÎN COMUNICATUL dat 
publicității la încheierea lucră
rilor celei de-a 45-a reuniuni a

Lisabona: Reuniunea guvernului

portughez
In cadrul ultimei sale re

uniuni, guvernul provizoriu, pre
zidat de amiralul Jose Pinheiro 
de Azevedo, a hotărit crearea 
Ministerului Cooperării, care va 
îngloba Secretariatul de stat 
pentru decolonizare șl coopera
re exterioară — relatează Agen- 
cia de Noticias Portuguesa 
(ANOP). Titular la noul minis
ter a fost numit maiorul Victor 
Crespo, fost înalt comisar al 
Portugaliei în Mozambic. Tot
odată, guvernul a fost comple
tat cu 12 secretari de stat.

Intr-un comunicat al Ministe
rului Informațiilor, reluat de 
ANOP, se relevă că decizia de 
a crea Ministerul Cooperării ex
primă importanța pe care gu
vernul o acordă problemelor de
colonizării.

NU TE VOI IUBI : Cosmos (ore
le 15,30: 18; 20,15).

EMIGRANTUL : Giulești (orele 
15.30; 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICĂ 7 RahO- 
va (orele 16; 18).

SOȚIA LUI JEAN : Cotroceni 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

URME FIERBINȚI : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL 7 7 
Vitan (orele 15,30; 18).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPĂ 7 
Lumina (orele 16; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Lumina (orele 9; 12,30).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Vitan (ora 19).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Contem
poranele noastre. 19,25 1001 de seri. 

să se revoce odioasele sen
tințe.

Totuși, cinci tineri militanți 
spanioli au fost aduși in fața 
plutonului de execuție. Prac
tici pe cure le credeam defi
nitiv înlăturate ne cutremură 
prin cruzimea lor. Ignorîn- 
du-se norme fundamentale 
de justiție, nesocotindu-se li
bertățile și drepturile demo
cratice, incălcindu-se in mod 
flagrant prevederile Actului 
final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa, document sub al cărui 
text se află și semnătura re
prezentantului Spaniei, auto
ritățile de la Madrid au să- 
virșit un act inuman pe care 
conștiința popoarelor îl în
fierează. Represiunile nu pot 
să înfricoșeze un popor care 
luptă pentru o cauză dreaptă. 
Teroarea antidemocratică 
poate produce victime, poate 
semăna durere și nenorocire, 
dar niciodată sentințele de 
condamnare la moarte nu vor 
putea salva un regim anti
popular de la inevitabilul său 
sfirșit. Cinci tineri au căzut 
pentru libertate și democra
ție. Locul lor îl vor lua alte 
zeci, sute, mii de militanți 
care vor duce la victorie 
cauza libertății Spaniei, a în
noirii sale politice.

In aceste momente, reafir
măm deplina noastră solida
ritate cu încercatul popor 
spaniol, exprimăm convinge
rea că idealurile sale legiti
me vor birui. Plutoanele de 
execuție nu au reușit și nu 
vor reuși să oprească cursul 
evenimentelor, să frineze 
lupta populară. Pe pământul 
udat, din nou, cu singe, va 
rodi floarea libertății...

M. RAMURĂ

a focului intervenit între părțile

Agenția France Presse infor
mează, totodată, că situația a 
revenit la normal și în orașele 
Tripoli și Zghorta, în urma mă
surilor luate de autorități.

Surse oficiale libaneze — ci
tate de agenția MEN — și-au 
exprimat speranța că, în acest 
context, săptămîna care începe 
ar putea să se caracterizeze prin 
reluarea activității normale atît 
pe plan politic, cit și în viața 
cotidiană.

conferinței ministeriale a OPEC 
de la Viena, se arată că „după 
examinarea raportului Comisiei 
economice, conferința a hotărît, 
cu privire la prețul petrolului 
brut, să sporească prețul actual 
al țițeiului etalon — așa numi
tul „petrol arab ușor" — cu nu
mai 10 la sută, ridlcind la 11,51 
dolari barilul. Noul preț intră 
în vigoare la 1 octombrie 1975 
și va fi menținut pînă la 30 iu
nie 1976, cînd va fi revizuit.

La ceremonia de învestire a 
ministrului cooperării și a noi
lor secretari de stat, primul mi
nistru Jose Pinheiro de Azevedo 
a rostit un discurs. Cel de-al șa
selea guvern provizoriu — a 
declarat el — va acționa pentru 
unirea eforturilor comune în ve
derea realizării obiectivului fi
nal : „consolidarea revoluției 
portugheze în înaintarea sa fer
mă și fără abateri spre socia
lism". Acest socialism pluralist 
acceptă alianța cu toate forțele 
democratice, dar „el nu poate 
renunța la cuceririle realizate, 
nici la vocația sa de a apăra 
clasele cele mai defavorizate ale 
populației portugheze" — a sub
liniat premierul Azevedo.

19,30 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun... continuă. 21,00 Fluxul cali
tății. In prim planul preocupări
lor organizației de tineret de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara.
21.25 Roman-foileton : ,.Familia
Thibault". 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Melodii noi, 
voci tinere. 17,25 Film artistic : 
„Till Eulenspiegel". 18.35 Statui 
deasupra orașului — film docu
mentar. 18.50 Tezaur de cîntec 
românesc. 19.15 Ventilatorul — film 
realizat de Studioul de film TV.
19.25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copii : 
Daktari. 20,25 Teatru serial' TV : 
„Mușatinii". 21,25 Navetiștii (o 
problemă și cîteva soluții). Repor
taj. 31,45 Portativ ’75. 22,15 închi
derea programului.

Opera Română : COPPELIA — 
ora 19; Teatrul „Țăndărică** (Sala 
Victoria) : NOCTURN — ora 21,30.

O cerință majoră: făurirea unei noi ordini

economice internaționale <nij

Eradicarea subdezvoltării—necesitate 
primordială pentru progresul 

întregii omeniri
RADIOGRAFIA SUBDEZ

VOLTĂRII. Intr-o lume de 
vertiginoase mutații, subdezvol
tarea s-a impus ca o preocu
pare esențială. Este o problemă 
de extremă complexitate care 
nu poate fi examinată doar în 
termeni strict economici. Im
plicațiile ei depășesc sfera pro
ducției industriale și agrare, 
deși manifestările cele mai 
simptomatice ale fenomenului 
se produc tocmai in această 
zonă. Subdezvoltarea nu trebuie 
tratată ca un dosar de interes 
restrîns, care privește doar cîte
va state sau o categorie limita
tă de state. O mare parte a ță
rilor lumii este afectată — în
tr-o măsură mai mare sau mai 
mică — de subdezvoltare. In a- 
ceste condițiuni dimensiunile 
problemei se amplifică, punind 
statele — în totalitatea lor — 
în fața unor opțiuni lipsite de 
echivoc. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Nu poate 
exista destindere în condițiile 
menținerii stării de subdezvol
tare. Nu se poate vorbi de des
tindere și pace reală cit timp 
lumea este împărțită în bogați 
și săraci".

Ignorarea realităților, refuzul 
de a accepta imperativul unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale — imposibil de 
disimulat prin formulări evazi
ve — inseamnă, în ultimă ins
tanță, nu numai a accepta perpe
tuarea inechităților și inegalități
lor, ci și a riscurilor care de
curg pentru pacea planetei. Im
perativii unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale 
izvorăște dintr-o stare de lu
cruri incontestabilă, din necesi
tatea acută de a elimina un ana
cronism in fața căruia nu avem 
dreptul să Închidem ochii.

Subdezvoltarea nu este un 
produs al fatalității. Marile de
calaje, înapoierea economică și 
socială sînt consecința unei po
litici de dominație și asuprire a 
popoarelor, a practicilor impe
rialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste in toate variantele lor. 
Asimetria in privința nivelului 
de dezvoltare al statelor plane
tei provine dintr-un trecut — 
apropiat — în care raporturile 
dintre țări se întemeiau pe dic
tatul celor puternici, pe opri
mare colonială, pe jefuirea bo- 

w gățiilor unor intense regiuni 
ale lumii pentru Îmbogățirea 

. citorva metropole. In mod deli
berat imense teritorii aflate sub 
dominație străină au fost obli
gate la o orientare economică 
unilaterală — extracția de ma- 
terii primo cau cxporiul ctgro - 
alimentar. Țări cu sute de mi
lioane de oameni au fost îm
pinse la periferia proceselor e- 
conomice, atribuindu-li-se doar 
rolul unor furnizori de produse 
primare, lipsite fiind de struc
turi viabile, de o diversificare 
capabilă să pună în valoare re
sursele umane și materiale. In 
mod just, un economist remarca 
că subdezvoltarea nu înseamnă 
pur și simplu nedezvoltare, ci 
o evoluție deformată, într-o di
recție unilaterală, in special de 
monocultură, in beneficiul sta
telor avansate pe plan econo
mic. In acest mod au apărut și 
s-au extins decalajele, ajun- 
gîndu-se la situațiile prezente. 
Statisticile — citate recent în 
DIE ZEIT — semnalează că 70 
la sută din populația mondială 
trebuie să se limiteze Ia numai 
30 la sută din venitul mondial. 
Cota parte a țărilor in curs de 
dezvoltare din capacitatea in
dustrială a statelor lumii se re
duce la numai... 7 la sută ! 
Silit țări ale lumii In care ve
nitul național pe cap de locui
tor abia depășește 60—80 dolari 
anual iar în altele — foarte 
puține Ia număr — atinge 
3 000—4 500 dolari. Distanța din
tre aceste cifre reflectă drama
tic gravitatea decalajelor eco
nomice. Problema nu are doar 
semnificații statistice. Subdez
voltarea se manifestă In forme 
multiple, afectind toate sectoa
rele existenței umane — de Ia 
mortalitatea infantilă Ia nutriție 
și instrucție. 800 000 000 de oa
meni sint analfabeți, iar toți a- 
parțin țărilor care au suferit, 
într-o manieră sau alta, datorită 
dominației străine, a colonialis
mului și imperialismului. Cer
cetările unor specialiști suedezi, 
evocate de ziarul iugoslav BOR- 
BA, au dus Ia concluzii cutre
murătoare : „în momentul de 
față 600 milioane de oameni sint 
înfometați, foametea seeerind 
pur și simplu copiii din nume
roase zone subdezvoltate. Fie
care al doilea copil din lume

PREGĂTIRI PENTRU 

CONGRESUL
P. A. I. G; C.

Comisia Națională a 
PAIGC din Republica ’Insu
lele Capului Verde, reunită 
la Praia, a examinat diverse 
aspecte legate de începerea 
pregătirilor pentru cel de-al 
III-lea Congres al PAIGC — 
relatează Agencia de Noticias 
Portuguesa (ANOP).

Comisia Națională — se a- 
rată in comunicatul dat pu
blicității la încheierea dez
baterilor — va elabora un 
document în care vor fi de
finite relațiile dintre PAIGC 
și stat, va depune toate e- 
forturile pentru îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale 
diferitelor categorii ale popu
lației, pentru mobilizarea re
surselor umane și materiale 
in vederea realizării pro
iectelor locale de dezvoltare. 
Mișcarea cooperatistă, sin
gura în măsură să permită 
satisfacerea necesarului de 
alimente pentru populație, va 
fi stimulată și sprijinită.

„Una din problemele de mare actualitate ale 
vieții contemporane este decalajul care s-a 
accentuat intre țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare. Lichidarea subdezvoltării, asigu
rarea progresului economico-social mai rapid 
al țărilor rămase în urmă constituie o cerință 
primordială pentru dezvoltarea întregii ome
niri, pentru realizarea unei colaborări și păci 

trainice în lume".

NICOLAE CEAUȘESCU

este «condamnat» la moarte 
inainte de a împlini doi ani. 
Foametea ucide anual 25 mili
oane de locuitori ai planetei, 
ceea ce este echivalentul nu
meric al populației tuturor ță
rilor din Europa de nord". Foa
metea aceasta nu este consecin
ța „suprapopulației", a unei ex
cesive natalități, cum pretind 
malthusianiștii, ci a subdezvol
tării pe care au lăsat-o moște
nire defunctele imperii colonia
le. Maladia a dobindit, incă de 
mult, un diagnostic exact.

UN PROCES COMPLEX. Dis
pariția clasicului colonialism a 
adus în actualitate problema e- 
radicării subdezvoltării. Statele 
născute pe ruinele trecutului 
colonial au putut să constate, 
prin propria lor experiență, că 
independența politică nu este 
deplină decit în măsura in care 
se bazează pe o reală indepen
dență economică. Aspirația la o 
dezvoltare de sine stătătoare a 
devenit predominantă, vitală, in 
orientarea acestor state, conști
ente că numai utilizind bogății
le naționale în propriul lor in
teres, numai respectîndu-se ri
guros dreptul fiecărui popor de 
a dispune suveran de resursele 
sale, se poate asigura un pro
gres în concordanță cu necesi
tățile. In acest cadru, măsurile 
luate de numeroase țări pentru 
apărarea bogățiilor naționale, 
pentru recuperarea resurselor a- 
caparate de monopolurile stră
ine, au avut o certă însemnă
tate. în multe țări s-au depus 
și se depun eforturi pentru în
lăturarea moștenirii trecutului, 
pentru o dezvoltare economică 
mai rapidă și pe o bază diversi
ficată. S-au obținut realizări 
semnificative. Dar progresele obținute în ansamblu ae către 
statele confruntate cu proble
ma acută a subdezvoltării nu 
pot fi considerate drept satis
făcătoare. Decalajele nu numai 
că nu se reduc, ci se amplifică. 
Partea ce revine statelor sub
dezvoltate in comerțul mondial 
se diminuează : de la 31 Ia sută 
în 1950, Ia 21 la sută în 1965 și 
Ia 18 la sută la mijlocul anului 
1973 (revista AFR1QUE-ASIE). 
Un studiu elaborat de experți 
ai O.N.U. arată că „situația e- 
conomică a celor mai defavo
rizate țări în curs de dezvoltare 
a devenit mai dificilă" în ulti
mele luni, fiind agravată de re
cesiunea economică occidentală. 
Deficitul balanței comerciale a 
țărilor în curs de dezvoltare — 
potrivit estimărilor F.M.I. — va 
atinge, pină ia sfirșitul acestui 
an, considerabila sumă de 44 
miliarde de dolari. Dar aceste 
realități trebuie judecate în 
contextul unor relații inechita
bile, perpetuare în noile con
diții a unor raporturi injuste. 12 
materii prime (in afară de pe
trol) asigură țărilor in curs de 
dezvoltare 80 la sută din veni
turile de pe urma exportului. 
Producătorii primesc 30 miliar
de dolari, in timp ce in final, 
pentru aceleași produse, consu
matorii trebuie să plătească... 
200 miliarde dolari. în ce buzu
nare ajunge diferența ? Nu-i 
un secret. Intr-o perioadă scurtă 
(1965—1973) țările dezvoltate au 
obținut din statele în curs de 
dezvoltare beneficii care însu
mează 23 miliarde de dolari. Or, 
această sumă este de două ori 
mai mare deelt cea făgăduită 
pentru sprijinirea țărilor sub
dezvoltate 1

SINGURA CALE REALISTA. 
La recenta sesiune extraordi
nară — a Vil-a — a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost difu
zat un document de amplă re
zonanță — „Poziția României 
cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
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• INUNDAȚII LA NEW YORK. Ploile torențiale care s-au 
abătut asupra unor vaste zone din S.U.A. au provocat inundații 
și în cartierele periferice ale orașului New York. Peste 90 de 
companii de pompieri acționează pentru evacuarea apei care a 
inundat mii de blocuri. Elevii unor școli, amenințate de năvala 
apelor, au fost evacuați. Un mare număr de automobile se află 
imobilizate pe străzi. Pe unele autostrăzi, poliția se deplasează 
cu ajutorul bărcilor. O parte a statului New York a fost declarată 
zonă sinistrată • URME ALE VECHILOR GHIRGANI. Cu prilejul 
unor săpături arheologice efectuate în cîmpia rîului Sumbar din 
Turkmenia, s-au descoperit numeroase obiecte de uz casnic, biju
terii și arme avînd o vechime de peste trei milenii. Obiectele 
au fost descoperite în peste 150 morminte aparținind unei popu
lații care a trăit cîndva pe aceste meleaguri. Arheologii sovietici 
susțin că acestea ar fi urme ale legendarilor ghirgani — • unul 
din primele triburi aryene care au pătruns în Iran la'începutul 
celui de al. doilea mileniu î.e.n. • CAPITALA MEXICANA SE 
SCUFUNDA LENT... Partea centrală a capitalei mexicane s-a 
scufundat lent, dar continuu, în perioada care a trecut de la 
fondarea sa în 1325, cu aproximativ 10 metri, și acest fenomen 
continuă în prezent, într-un ritm de 7—15 centimetri pe an — 
s-a anunțat la Ciudad de Mexico. Edilii au arătat că, din această 
cauză, iacul Texcoco, aflat în imediata apropiere a capitalei, se 
află acum la un nivel situat cu 6—7 metri deasupra orașului. Ei 
au precizat, însă, că nu există, pericolul de inundare a capitalei, 
datorită sistemului perfecționat de drenare a apelor lacului. 
• BIBLIOTECA DIN... BIBLIOTECĂ PUBLICĂ. Poate că nimeni 
nu ar fi aflat că Joseph Feldman, în vîrstă de 58 de ani, este 
unul din cei mai fervenți consumatori de literatură, dacă pom
pierii veniți la o locuință învecinată pentru a stinge un incendiu 
nu ar fi descoperit la el 15 000 de volume... furate de la Biblioteca 
publică din New York. Cărțile ocupau aproape un apartament 
întreg, de la podea pînă în tavan. Printre ele figurau cele mai 
diverse lucrări : din domeniul filozofiei, beletristicii, lucrări de 
artă etc. „Colecționarul" le-a adunat pe parcursul a zece ani. 
Acum, el este pasibil de o pedeapsă de șapte ani închisoare.

nale". Acest document, care 
pornește de Ia o profundă ana
liză a fenomenelor contempora
ne, subliniază că unul din obiec
tivele primordiale ale noii or
dini economice internaționale îl 
constituie lichidarea stării de 
subdezvoltare, a decalajelor e- 
xistente între nivelurile econo
mice ale statelor lumii. Men
ținerea acestor decalaje — în 
pofida rezoluțiilor adoptate Ia 
O.N.U. și in alte organizații In
ternaționale — afectează grai 
evoluția economică generală, re
prezintă. un factor de îngustai 
a pieței mondiale, cu repere; 
siuni chiar și asupra statelor . 
vansate industrial, care nu t 
pot sustrage inevitabilelor u 
mări.

Pornind de la constatarea ca. 
actualmente, țările în curs de 
dezvoltare ar putea fi grupate 
— din punct de vedere ai veni
tului național pe locuitor — p 
patru trepte : pină la 200 d . 
lari ; între 200—500 dolari l/, 
tre 500—1 000 dolari ; intri 
—1 500 dolari, documentul 
ciază că atenția trebuie c> 
trată spre sprijinirea pri 
a statelor aflate pe prima treap
tă. în același timp trebuie con
tinuat sprijinul pentru progre
sul economic al celorlalte țări 
in curs de dezvoltare astfel incit 
să se depășească actualele deca
laje, nedreapta împărțire a lu
mii în state puternic dezvolta
te și state slab dezvoltate, să se 
realizeze egalizarea relativă a 
nivelului de dezvoltare econo
mică.

Experiența demonstrează ne
cesitatea creșterii accelerate a 
forțelor de producție, asigurarea 
unei economii sănătoase, bazate 
pe o industrie națională puter
nică și pe o agricultură moder- —a. -i—ml „a Cî-
terminant in dezvoltarea forțe
lor de producție trebuie să-> 
constituie eforturile fiecărui po4 
por. Poporul român a verificat 
in practică această realitate : 
bazindu-se pe propriile forțe, 
mobilizind întregul său potențial 
material și uman, fiecare țară 
poate obține progrese substan
țiale. Este, însă, necesar ca sis
tematic, o perioadă lungă de 
timp, să se aloce 25—30 la sută 
din venitul național pentru dez
voltare și, în primul rînd, pen
tru realizarea unor obiective e- 
conomice. Fără un efort con
stant. uneori cu prețul unor sa
crificii, nu este posibilă depă
șirea rămînerii în urmă. Resur
sele naționale trebuie investite 
prioritar în sectoarele de bază, ; 
decisive pentru progresul eco
nomie, garanția reală a creșterii 
nivelului de trai al poporului. 
Desigur, un rol deosebii de 
important revine și colabo-y 
rării economice internaționale 
care trebuie întemeiată pe 
egalitate în drepturi și avantaj, 
reciproc. Esențială se releviT 
promovarea unor forme superi
oare de cooperare economică și 
tehnico-științifică, capabile să 
stimuleze o dezvoltare multila
terală fundamentată pe o indus 
trie prelucrătoare națională. 
Este tocmai cooperarea pe care 
România o promovează constant 
în relațiile sale cu celelalte țări 
în curs de dezvoltare, relații 
care au dobindit o valoare de 
exemplu.

Audiența largă a Ideilor ex
puse in documentul Inițiat de 
România socialistă — document 
cu o viziune revoluționară, În
noitoare — relevă realismul 
propunerilor, concordanța sa cu 
imperativele majore ale con
temporaneității, cu năzuința 
popoarelor spre făurirea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, care să pună ca
păt definitiv inechităților și 
subdezvoltării.

EUGENIU OBREA
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• LA BUDAPESTA s-au în
cheiat lucrările Adunării de Stat 
a R. P. Ungare. Pe ordinea de 
zi a sesiunii au fost înscrisa 
programul de lucru al guvernu
lui și rezultatele realizării bu
getului de stat pe anul 1974.

• CONSILIUL MILITAR Su
perior și Guvernul Provizoriu 
al Republicii Ciad au hotărit să 
evacueze, în decurs de o lună, 
trupele franceze staționate pe 
teritoriul țării — a declarat șe
ful statului, generalul Felix 
Malloun, într-un comunicat di
fuzat de postul național ciadian 
de radio și reluat de agenția 
France Presse.

CONVORBIRI 
POLONO-PORTUGHEZE

• DUMINICA, la Varșovia au 
început convorbirile dintre 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și președintele 
Portugaliei, Francisco da Costa 
Gomes, care efectuează o vizită 
oficială de prietenie în Polonia 
— informează agenția P.A.P. Cu 
acest prilej, au fost evidențiate 
relațiile, ample, comerciale și 
culturale, existente între cele 
două țări.

ORIENTUL APROPIAT

• ISMAIL FAHMY, vicepre
mier și ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, a avut, la 
Cairo, o întrevedere eu genera
lul Ensio Siilasvuio, care a re
prezentat Națiunile Unite la re
centele convorbiri de la Geneva 
dintre delegațiile egipteană și 
israeliană consacrate definiti

17,45; 20 — program pentru copii 
— 9,45), Pacea (orele 15,30; 18; 20).

ALO, TAXI ! : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADIN- 
CIME : Dacia (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Volga (orele 9,30: 11,30: 13,30; 15,45: 
18; 20), Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 20,45), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

OMUL DIN LONDRA : Cringași 
(ora 17).

ÎNFRINGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Bucegi (orele 15,30; 17.45;
20). Grădina Bucegi (ora 20).

ZIUA CEA MAI LUNGA : Moși
lor (orele 15,30; 19), Grădina Mo
șilor (ora 19).

DOMNIȘOARA ROBINSON 7 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
13; 20,15), Viitorul (orele 15,30; 18; 
20).
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