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SERIA II,

Nr. 8233 DECRET
4 PAGINI pentru convocarea Marii Adunări Naționale
30 BANI In temeiul articolului 54 din Constituție,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a doua se-

LUNI
siune a celei de-a șaptea legislaturi, în ziua de 20 noiembrie 1975, ora 
10,00.

10 NOIEMBRIE NICOLAE CEAUȘESCU

1975
Președintele

Republicii Socialiste România

neabătut in
inicaiiile nmșuliri Nicolae tașesa

i- î!

in fiecare organizație, in fiecare colectiv de tineri 0 delegație de partid și de stat

CLIMAT DE MUNCA
Șl VIAȚĂ COMUNISTĂ

din R. 0. Vietnam, condusă de tovarășul
Le Duan, va face o vizită oficială

PROBA ZILNICA A RĂSPUNDERII
REALIZAREAMUNCITOREȘTI

INTEGRALĂ A SARCINILOR DE PLAN
Pentru întreg tineretul țării, 

hotărîrile și sarcinile adoptate 
de Congresul al X-lea al U.T.C. 
constituie un prețios îndemn la 
acțiune practică, concretă. Fap
tele de muncă, realizările obți
nute do tinerii muncitori în a- 
**este zile, atestă tot mai mult 
hotărîrea cu care organizațiile 
U.T.C. acționează pentru antre
narea tuturor tinerilor la înfăp
tuirea integrală a sarcinilor de 
plan, la asigurarea bunului mers 
al producției.

Ne aflăm la Combinatul de în
grășăminte chimice Năvodari. Pe 
tovarășul Ion Buruiană, secreta
rul comitetului organizației 
U.T.C., l-am găsit aplecat peste 
masa de lucru, desciYiind sche-'

ma unui tablou pentru suprave
gherea presiunii. Are 26 de ani 
și conduce o organizație forma
tă din peste 2 000 de tineri. 
Ne-am exprimat dorința de a le 
cunoaște munca, realizările. „Să 
ne cunoașteți ? Nimic mai sim
plu. Să mergem în combinat".

La secția de fabricare a aci
dului fosforic îl întîlnim pe tînă- 
rul șef de echipă Octavian Cră
ciun care împreună cu alți 17 
tineri, toți uteciști, zi de zi. timp 
de opt ore, veghează atent la in
dicatoarele de temperatură, pre
siune și dozare, asîgurînd func
ționarea normală a instalațiilor. 
Aceasta este prima secție din 
combinat care a atins parametrii 
de producție proiectați încă din

primele luni ale anului. De a- 
tunci, planul este realizat și de
pășit ritmic, lună de lună. Este 
rezultatul muncii responsabile și 
pline de maturitate a tinerilor 
operatori chimiști care lucrează 
aici, dip ripdurile cărora se evi
dențiază uteciștii Dumitru Mir
cea, Florea Stoicescu, Nichita 
Dănică...

Principala preocupare a lucră
torilor din cadrul atelierului de 
fabricare piese de schimb 
(A.P.S.). condus de tinărubingi
ner mecanic Iuliu Popteanu. o 
constituie executarea pieselor

GH. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

ÎN SPIRITUL HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI X AL U. T. C.
V'

FORMĂ EFICIENTĂ DE PARTICIPARE RESPONSABILĂ A TINERILOR

LA ÎNSUȘIREA CUNOȘTINȚELOR Șl DEPRINDERILOR PRACTICE

CONCURSURILE
SI OLIMPIADELE 
PROFESIONALE
între formele specifice de ac

țiune ale organizației U.T.C. 
pentru creșterea și ridicarea ca
lificării tineretului subliniate re
cent și în Raportul prezentat la 
Congresul al X-lea al U.T.C. un 
loc principal îl ocupă concursu
rile și olimpiadele profesionale. 
Organizate pentru o arie mare 
de meserii, de la cele mai răs- 
pîndite pînă la cele de speciali
zare mai restrînsă, aceste între
ceri au de la an la an tot mai 
m participanți. De la 170 000 
în apul 1971. numărul celor 
atrași de organizațiile U.T.C. în 
concursurile și olimpiadele pro
fesionale cu fază pe țară a 
ajuns în acest an Ia peste 350 000. 
Popularitatea de care se bucură 
această modalitate prin care or
ganizațiile U.T.C. contribuie la 
dobindirea unei ridicate pregă
tiri profesionale este dovedită și 
de participarea altor citorva șute 
de mii de tineri la concursuri cu 
finale interjudețene și zonale.

Cind vorbim de reușita con
cursurilor profesionale pentru 
tineret, nu trebuie să omitem 
Insă și rolul deosebit de im
portant al U.G.S.R., ministerelor 
economice și al altor instituții 
centrale. Dacă acum putem sub
linia că numai din 1971 încoace 
au avut loc peste 30 de con
cursuri și olimpiade profesionale 
cu fază pe țară, meritul este

deopotrivă și al acestor colabo
ratori permanenți, alături de 
care organizațiile U.T.C. își ali
niază preocupările și eforturile 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor din toate 
domeniile de activitate. Cu spri
jinul lor, organizațiile U.T.C. ini
țiază și asigură atît în perioade
le premergătoare cît și in timpul 
desfășurării concursurilor, con
sultații la locul de muncă, 
demonstrații practice și simpo
zioane tehnice, pun la dispoziția 
concurențelor bibliografia nece
sară. In acest fel, organizațiile 
U.T.C. reușesc să îndrume cît 
mai mulți tineri la studiul cărții 
tehnice și accentuarea deprinde
rilor practice. Iar faptul că tot 
mai mulți tineri execută lucrări 
superioare categoriei pentru care 
sint încadrați, este în mare parte 
explicabil și prin antrenarea lor 
la asemenea concursuri. Știind 
că în competiții se pot întîlni cu 
parteneri bine pregătiți, fiecare 
participant caută să demonstre
ze că la măiestrie profesională 
nu se ajunge numai prin trece
rea timpului, ci $i prin felul 
eum acesta este folosit. De 
aceea, încă din faza de masă, 
care cuprinde marea majoritate

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a U-a)

Danciu Teodor, operator chimist la întreprinderea de alumină din Tulcea, răspunde in cadrul pro
cesului tehnologic de măcinarea minereului de bauxită.

Foto : O. PLEC ANi.

Ieri, In Prahova, Buzău șl Dimbovița

60000 de tineri pe șantierele 
muncii patriotice
de tineri — muncitori și elevi — din județele Pră
și Dîmbovița au lucrat duminică la plantări de

Peste 60 000 
hova, Buzău , 
pomi, arbori și arbuști ornamentali în parcuri și zone de agre
ment, la ridicarea unor obiective social-culturale și sportive, 
aflate în construcție la Ploiești, Tîrgoviște, Cîmpina, Rm. Sărat, 
Moreni, Sinaia, Buzău și alte localități, la eliberarea terenurilor 
de coceni, strîngerea legumelor și zarzavaturilor din fermele le
gumicole și la alte munci de sezon din agricultură.

Foto t GH. CUCU
Orașul în amiază.

„MUNCA NU TREBUIE SĂ FIEO CORVOADA, 
CI PASIUNE DE-O VIAȚĂ• ••

/z

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a 
Ceaușescu, 
Partidului ___
președintele Republicii Socia
liste România, și a Guvernului 
Republicii Socialiste România, o 
delegație a Partidului Celor ce

tovarășului Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român,

Muncesc din Vietnam și a Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
va efectua, în următoarele zile, 
o vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România.

„SINI ABSOLVENT Al
LICEULUI DE SPECIALITATE, 

ADICĂ MUNCITOR 
CU ÎNALTĂ CALIFICARE
Liceul de specialitate, școală 

cu mare putere de atracție. în 
rîndul adolescenților, ca și al 
părinților lor, a dat deja mai 
multe promoții. La început, o 
categorie destul de mare de ab
solvenți ai primelor promoții au 
intrat în profesie cu o seamă 
de neclarități legate de rapor
tul dintre nivelul pregătirii și 
munca ce o au de îndeplinit în 
producție. Era vorba, în fond, 
de o lipsă de informație, dar mai 
ales de o prejudecată : aceea 
că un licean nu poate primi de- 
cît diplomă de „cadru mediu", 
similar întrucitva cu cel de

ANI
DE GLORIE

de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANU

Există cel puțin o dimensiu
ne a vieții care se confundă cu 
tinerețea. A fi tinăr înseamnă 
a îndrăzni să gindești lumea, 
în alți termeni decit cei cunos- 
cuți, și a încerca să o schimbi.

Înseamnă ('...............
ționar. Toți 
sociali s-au 
lanurilor și 
solute. La „1 
lismul se interiorizează și 
pată adincime, cit ești 
dimpotrivă, cauți să 
întregul univers in orice schim
bare a convingerilor tale. So
cialismul a orientat și mai con
cret această frumoasă disponi
bilitate a virstei juvenile, inar- 
mind-o cu mijloace de acțiune 
eficace, dindu-i un sens al par
ticipării la istorie cum nu mai 
cunoscuse niciodată înainte. Am 
contemplat recent două filme 
realizate de poetul Nicolae Dra- 
goș și de Gheorghe 
vramescu, închinate 
ției revoluționare a tineretului 
din România. Ani de luptă, ani 
de glorie și File de epopee sint 
o cronică foarte sugestivă a 
principalelor momente din isto
ria modernă a țării văzute din 
punctul de vedere al tineretu
lui. Se poate spune că nu exis-

adică să fii revolu- 
marii reformatori 
născut la vîrsta e- 
a generozității ab- 

,maturitate", radica- 
ca- 

tînăr, 
antrenezi

Baciu-A- 
organiza-

//

național 
cel mai 
juvenilă, 

justiție 
de

tă nici un eveniment 
care să nu implice in 
înalt grad ardoarea 
Manifestațiile pentru 
socială, grevele, tendințele 
organizare și apoi realizarea u- 
nității mișcării muncitorești, 
protestele împotriva fascismu
lui, lupta împotriva dictaturii 
au catalizat energiile tuturor 
vîrstelor, făcînd mai apoi din 
U.T.C. un simbol al rezistenței 
și al eroismului. Am văzut pa
gini de arhivă puse în valoare 
cu finețe de către cei doi au
tori, intr-un montaj ce depășeș
te adesea finalitatea strict do
cumentară și se ridică la ex
presie poematică. Ani de luptă, 
ani de glorie este un elogiu al 

, tinereții revoluționare, al an
gajării responsabile, pentru bi
nele națiunii și pentru progre
sul său. Din fericire, s-au păs
trat numeroase documente ci
nematografice, iar tandemul 
Nicolae Dragoș — Avramescu se 
află deja la un număr de ex
periențe fructuoase, ce ar putea 
să continue, prin realizarea de 
filme pe alte motive istorice și 
politice. Ceea ce am remarcat 
insă in secvențele consacrate ti-

(Continuare în pag. a IlI-a)

funcționar. Corecturile de con
cepție au fost aduse curind. To
tuși, și azi, există în unele ca
zuri reticențe în fața diplomei 
deși pe ea scrie „muncitor cu 
înaltă calificare". Acesta este 
titlul pe care îl primește absol
ventul liceului de specialitate și 
trebuie să înțelegem prin aceas
ta că, intr-adevăr, școala nu dă 
diplomă pentru plimbare sau 
pentru poziții privilegiate ci 
pentru muncă, singura modali
tate de afirmare plenară a ori
cărui talent, în orice domeniu.

Conform legislației absolven
ții liceului de specialitate sînt 
încadrați la a doua categorie. 
Ei știu că un muncitor cu înal
tă calificare are categoria a 6-a. 
Stă la îndemina absolventului 
liceului de specialitate, cu gra
dul de pregătire pe care-1 de
ține, cu cultura tehnică pe ca
re o are. să facă saltul pe trep
tele calificării. în mod normal, 
dacă unui absolvent de școală 
profesională îi sînt necesari 13 
ani ca să ajungă la gradația ma
ximă. cel al liceului de speciali
tate are nevoie numai de șase 
ani.

Reticența față de profesie pro
vine însă și dintr-o slabă edu
cație, ea arată că școala mai are 
mult de făcut pentru a încetă
țeni cultul muncii, că organiza
ția U.T.C. nu a izbutit încă să 
lucreze astfel cu toți elevii incit 
să înțeleagă pe deplin rolul, în 
cadrul relațiilor de muncă, pen
tru care este pregătit fiecare, să 
nu considere că ar fi o nepotri-

ION MIHALACHE
(Continuare în pag. a Il-a)

„CUPA TINERETULUI"

CONCURSURI
ATRACTIVE ÎN ETAPA

INAUGURALĂ

• ALTE REZULTATE DIN 
ȚARA ȘI DE PESTE 

HOTARE

In PAGINA a 3-a

— Zețarii ișf pun la buzuna
rul de la piept al halatului un 
stilou și o pensetă. De ce ?

— Cu eleștuța mtnuim litere
le, iar de stilou ne slujim ca 
oricine care lucrează cu cuvin- 
tul, scris sau vorbit.

— Este această dublă îndelet
nicire un semn al așezării me
seriei la granița dintre înde
mânare și inteligență ?

— Poate. Înainte, pe vremea 
tatălui meu, zețarul era și re
dactor. și tehnoredactor, și cu
legător manual, și paginator. 
Deci un grăunte de muncă spi
rituală există in această mese
rie. Rutina intervine mai ales 
la corectură.

înainte de a deveni zețar si 
de a minui in egală măsură 
eleștuța și stiloul, Vasile Mihai • 
lescu — un tinăr de 27 de ani. 
blond, cu o privire calmă, u- 
neori tăioasă — a urmat pînă

In 1966 cursurile Școlii profe
sionale „Electroaparataj", ob- 
ținind calificarea de electrician. 
Probabil că ar fi putut să prac
tice această meserie, după cum 
spune, cu succes, dacă, vizitin- 
du-l pe tatăl său. de 30 de ani

„Mihai Viteazul1*, treeîndu-și 
cu bine, în anul 1970. examenul 
de bacalaureat. Astfel că, în 
1975, îl găsim pe tinărul Mi- 
hăilescu — tată a doi băieței de 
școală și prietenul lor cel mai 
bun — meseriaș de frunte al

UN OM-O PROFESIE
de iile tipograf la întreprinde
rea ,.13 Decembrie 1918" și ob- 
servind munca de culegător ma
nual, nu ar fi prins gust pen
tru această „ceasornicărie'*. Re
nunță la postul de la „Automat 
tica", unde fusese repartizat, se 
încadrează că zețar și se înscrie 
la școala „Dimitrie Marinescu" 
pentru a-și echivala diploma de 
absolvire Paralel, este elev la 
cursurile serale, ale liceului

secției și secretar al comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere.

— Care a fost motivul trecerii 
de la o meserie la alta ?

— De fapt, muncind in tipo
grafie nu înseamnă că nu mai 
știu deloc electricitate și că n-aș 
putea să repar la nevoie un pa
nou electric sau să montez o 
priză. Meseria nu ți-o fură ni
meni. M-am făcut zețar pentru 
că am descoperit că se potri-

vește mai bine cu firea mea, cu 
felul meu de a concepe munca.

— Cum concepeți dv. munca ?
— Ca pe o respirație, ca pe 

un lucru pe care nu-ți daț sea
ma că-l faci. Vreau să spun 
că munca nu trebuie sa fie o 
corvoadă, ci o pasiune de-o 

v viață...
— Un mod de existență...
— Nu un mod de existență, 

ci modul nostru de existență.
— Cind muncește un zețar 

bine ?
— Un zețar e cu atît mai 

bun, cu cit pune mai mult pe 
masă. Asta înseamnă că hăr
nicia noastră se măsoară după 
numărul de pagini realizate 
peste normă. Apoi, evident, cali
tatea paginării. Nu e indiferent

EUGEN ȘERBANESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Abolind criteriul rentier al beneficiilor 
fără merit în favoarea unui singur privile
giu, totodată unicul blazon de noblețe, so
cialismul nu se mulțumește să proclame 
munca un scop în sine, abstract și nedife
rențiat. Atenția de care se bucură atît eva
luarea concretă a muncii fiecăruia cît și 
însăși concepția despre muncă nu are, de
sigur, drept explicație singur aspectul pur 
material sau doar moral. Socialismul își 
propune să generalizeze la scara întregii 
societăți cucerirea exclusiv prin muncă a 
convingerilor, comportamentului și aspirații
lor. De 
nici o 
gere nu 
fi lăsată să fie 
rodul 
los al 
revelații 
cite de interpuși 
ori privilegiul . ______________ _
unor aleși, deți
nători de adevăruri prin împrumut. Convin
gerile nu se capătă peste noapte și nici, 
prin învestitură, într-o duminică privilegiată, 
ci într-o necurmată „sîmbătă mare" de 
muncă și efort personal. Nu putem uita nici 
un moment că minunatele convingeri co
muniste ce stau la temelia societății socia
liste de azi s-au format în zilele de lucru 
ale trecutului revoluționar al poporului nos
tru și nu în cele de tihnă și molcomă săr
bătoare.

E adevărat că omul își propune țelurile . 
pe care le poate atinge, dar aceasta nu-i 
decît o strategie : nu există scop pe de-a-n- 
tregul mulțumitor. Nimic mai periculos de 
aceea, pentru prospețimea și forța de ac
țiune a convingerilor, decît sărbătoreasca

aceea 
convin- 

poate

miracu- 
vreunei 

mijlo-

ațipire a spiritului și transformarea muncii 
în searbâdâ rutină cotidiană. Putem vorbi, 
in anumite cazuri, de modestie ipocrită și 
nu, cum ar fi mai normal, de recunoașterea 
meritelor altora : „atîta pot" înseamnă pen
tru unii încercarea de a obține sub scu
tul falsei modestii privilegiul ilicit al unei 
sărbători ilegale, dintr-un calendar de uz 
personal. Din nefericire, molipsitoare nu 
sînt, doar exemplele pozitive dar și acestea, 
negative. Or, a răspîndi această mentalitate 
a strugurilor acri doar pentru că nu se 
depune un efort corespunzător pentru a-i

în ordine materială trebuie deci să-î pri
vim cu atenție pe „modeștii" susținători ai 
lui „atîta pot". „Materialismul dialectic și 
istoric — sublinia secretarul general al parti
dului în cuvîntarea rostită la Congresul al 
X-lea al U.T.C. — oferă posibilitatea cunoaș
terii tainelor naturii, ale universului, a înțe
legerii marilor procese care au loc în lu
mea înconjurătoare, a aprofundării legilor 
dezvoltării societății, a înțelegerii superioa
re a sensului destinului și rolului omului". In 
spiritul larg al acestui adevăr nu încape în
gustimea celor care consideră strugurii 

prea acri pentru * 
că efortul lor de 
a se înălța este 
prea mic. Posi
bilitatea oferită 
nu ne dă pe o 
tavă aurită și 
realitatea în
săși : necunos
cutul care poate 

și trebuie să fie cunoscut nu se cucerește prin 
„sfînta ignoranță", prin atitudine refractară Io 
efort permanent. Munca, aceea care naște 
convingeri trainice și adevărate, este o forma 
de viață și nu un mijloc de cîștig. în orice 
caz, ea este o formă de viață pentru oțe- 
larii Hunedoarei. Și nu mai puțin este ea la 
fel, o forma de viață, pentru un scriitor ca
re ne face să vedem sub învelișul subțire 
al „princepelui" un mare salahor („O oră 
de lectură, egal patru ore la pickamer. Și 
eu care credeam că lecturile sînt un frumos 
divertisment după munca zilei ! Sîntem niște 
ignoranți"),

„Atîta pot" este adeseori semnul sacra
lizării ignoranței avantajoase. Și să n-o cău-

„Tot mai citești, maică?"
de C. Stănescu

culege înseamnă implicit a crede că pot 
exista convingeri necucerite prin muncă. 
Implicit, fiindcă nimeni n-ar accepta în 
mod deschis și explicit un asemenea lucru. 
Insă cu oameni care admit „implicit" și pe 
tăcute ceea ce ar respinge cu fermitate și 
„explicit" într-o discuție neîntemeiată pe 
fapte, cu acești oameni pînă unde se poate 
merge ?! Cît preț se poate pune pe o cre
dință neformată și neverificată în muncă ? 
Ca și pe o părere care nu ar ține seama 
de criteriul muncii și al rezultatelor ei ? 
Oare este adevărată credința cuiva care 
zice că-i adevărat ce scrie într-o carte pe 
care însă n-a citit-o fiindcă nu știe să ci
tească, sau pentru că evită efortul de a 
citi ?

Nu numai pentru a înlătura inechitățile (Continuare în pag. a IU-a)



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 LUNI 10 NOIEMBRIE 1975

Construcțiile școlare și... lanțul 
slăbiciunilor pe circuitul 

proiectant constructor beneficiar ®
Datele statistice, centralizate la Direcția plan, finanțe și in

vestiții din cadrul Ministerului Educației și Invățâmîntului pre
zintă o situație generalizata a construcțiilor școlare aparținînd 
ministerelor de resort. La 30 septembrie a.c. planul de investiții 
școlare pe noua luni ale acestui an, la nivelul diferitelor minis
tere, înregistrează serioase râmîneri în urmă. Astfel, Ministerul 
Industriei Metalurgice n-a realizat decît 37,9 la sută, M.I.C.M.-ul, 
50,9 la sută, Ministerul Energiei Electrice 55,5 la sută, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 60,4 la sută, Ministerul Co
merțului Interior 42,1 la sută.

In cuvîntarea sa la ședința festivă de deschidere a lucrărilor 
forumului tineretului, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „...se impune ca Uniunea Tinere
tului Comunist să aibă o poziție mai combativă față de diferi
tele lipsuri, față de nesoluționarea corespunzătoare, de către 
unele ministere și instituții, a problemelor de muncă și viață ale 
tineretului. Nu trebuie uitat nici un moment că o organizație 
revoluționară trebuie să se ocupe permanent de toate problemele 
tineretului, iar problemele de muncă, de viață, de învățătură sînt 
probleme vitale față de care Uniunea Tineretului Comunist tre
buie să aibă o atitudine intransigentă, mai combativă decit 
pînă acum I".

Ancheta noastră de astăzi, re- 
levînd cîteva aspecte negative 
din activitatea factorilor cu răs
punderi precise în domeniul con
strucțiilor școlare — ministere de 
resort, întreprinderi județene de 
construcții-montaj, întreprinderi 
patronatoare — va încerca să re
liefeze modul în care organiza
ția U.T.C. acționează pentru 
impulsionarea ritmului acestor 
constru~'ii în calitate de... bene
ficiar d.’rect.

Construcții școlare cu terme
ne de dare în folosință cuprinse 
în planul de stat, la data înce
perii anului școlar 1975—1976 nu 
au fost terminate nici la aceas
tă oră, existînd toate ..șansele" 
ca ele să fie „transferate" în vii
torul cincinal. Iată cîteva exem
ple. La nivelul Ministerului In
dus'.'iei Metalurgice, extinderea 
cu încă 8 săli de clasă a Grupu
lui școlar Slatina, cu termen de 
predare în august 1975 n-a fost 
încă realizată. Sînt apoi con
strucții cu termen în 1976, care 
prevăd începerea lucrărilor din 
acest an Căminul de 300 locuri 
aparținînd Grupului școlar „Re
publica" din București, este ne
început. In aceeași situație se 
află și clădirea noiffui liceu in
dustrial de construcții din Galați, 
cu termen de predare august 
1976, la care s-au executat lu
crări în valoare de numai 555 000 
lei dintr-un total de 9 milioane, 
Liceul industrial din Roman, ex
tinderea Grupului școlar Reșița, 
unde nu s-a executat nimic din
tr-un plan de 1 milion lei în a- 
cest an.

în aceeași situație se găsesc 
și investițiile școlare ale Minis
terului industriei construcțiilor 
de mașini. Atelierele școlare ale 
Liceului mecanic din Alba Iulia, 
cu termen august 1975, nu au 
fost predate nici la această oră 
beneficiarilor. Cantina școlară si 
atelierele Liceului mecanic „E- 
lectrotimiș" din Timișoara, ter
men de predare august 1975, can
tina, atelierele școlare și extin
derea Liceului industrial meca
nic din Titu, județul Dîmbovița, 
termen de predare eșalonat au- 
gust-decembrie 1975 sînt extrem 
de întîrziate, neîntrevăzîndu-se 
nici o posibilitate de terminare a 
lucrărilor în acest an. La fel și 
construcția Liceului electrotehnic 
Bistrița, cu termen de predare 
august 1976, unde dintr-un plan 
de 2 800 000 lei în acest an nu 
s-a executat nimic.

Incercînd să aflăm concret ce 
se face la nivelul ministerelor 
respective pentru impulsionarea

REALIZAREA INTEGRALĂ 
A SARCINILOR DE PLAN
(Urmare din pag. I)

necesare pentru asigurarea func
ționării neîntrerupte a utilaje
lor și instalațiilor din întregul 
combinat. In paralel însă, tinerii 
muncitori de aici se ocupă de 
asimilarea în fabricație a unor 
noi repere, dispozitive și piese 
care, pînă nu de mult, se procu
rau din import. Dintre rezulta
tele obținute în ultimul timp în 
această direcție notăm fabrica
rea prin cooperare cu întreprin
derea de utilaj chimic Făgăraș 
a rotoarelor, carcaselor, sorbu
rilor și statoarelor în construc
ție ebonitată. pentru pompele a- 
xiale de recirculare acid fosfo- 
ric și pulpă fosforică. S-au eco
nomisit astfel mii de lei valuta, 
în prezent, se află în faza de a- 
similare fabricarea unei familii 
de pompe de 45 mc în construc
ție ebonitată, după un proiect 
propriu. Se deschid astfel per
spective realizării unor impor
tante economii de metal și. im
plicit, reducerii nemijlocite a
prețului de cost. Ca urmare a
rezultatelor de muncă deosebite 
obținute de tînărul colectiv de
lucrători de aici, secția A.P.S. a
îndeplinit integral sarcinile cin
cinalului în 4 ani și 5 luni.

Nici tinerii de la „Energetic 
nu se lasă mai prejos. Hotărîți 
să devanseze termenul de exe
cuție al întregului volum de lu
crări prilejuite de revizia anuală 
a instalațiilor și utilajelor, ei au 
reușit să cîștige un avans de 3 
zile, timp în care s-a realizat 
suplimentar un spor de produc
ție concretizat în 290 tone super- 
fosfat simplu și 340 tone super- 
fosfat granulat. Aceiași tineri au 
amenajat, prin muncă patriotică, 
și un atelier electric. Dotarea 
s-a făcut cu mijloace proprii. 
Totul a fost gata în numai șapte 
zile de la lansarea inițiativei. 
Astfel au fost create 20 noi locuri 
de muncă.

De fapt, tot ceea ce și-au pro
pus uteciștii de la C.I.Ch. Năvo- 

ritmului de lucru al construcții
lor școlare, care sînt cauzele ge
neratoare ale rămînerilor serioa
se în urmă în acest domeniu al 
investițiilor, ne-am continuat 
ancheta, la nivelul forurilor ti
tulare, respectiv Direcțiile de 
personal-învățămînt și investiții 
din cadrul ministerelor construc
țiilor de mașini și industriei 
metalurgice.

Inginerul Virgil Nogea, director 
adjunct în cadrul Direcției per- 
sonal-învățămînt a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma-

ANCHETA
NOASTRĂ

șini, minister ce beneficiază de 
volumul cel mai mare de inves
tiții școlare, ne prezintă o si
tuație a acestor investiții la ni
velul întregului cincinal. „S-au 
construit pînă acum 537 noi săli 
de clasă, din totalul de 578 cu
prinse în planul fizic. 15 540 
locuri în cămine dintr-un total 
planificat de 16 050 locuri. Cu 
toate aceste realizări la capitolul 
fizic, din punct de vedere valo
ric există multe rămîneri în 
urmă. Una din problemele cele 
mai grele este cooperarea cu 
constructorul. în cazul nostru, 
ca și în cazul celorlalte ministe
re. constructorul este reprezen
tat de întreprinderile de con- 
strucții-montaj județene. La 
construcțiile școlare se lucrează 
printre picături, cu oameni pu
țini și necalificați. Ministerul a- 
cordă toată atenția acestor in
vestiții, deoarece problema cali
ficării forței de muncă ne preo
cupă, cum este și firesc, in cel 
mai înalt grad. Stadiul investi
țiilor este analizat în Biroul E- 
xecutiv. Avem grafice de urmă
rire a construcțiilor școlare, spe
cialiștii noștri sînt nominalizați 
pe obiective, urmărim concret, 
la fața locului, mersul lucrărilor, 
impulsionăm pe diferite căi rit
mul de lucru și totuși... con
structorul ne face multe greutăți.

Aceleași preocupări privind 
investițiile școlare întîlnim și la 
Ministerul Industriei Metalurgi
ce. unde tovarășul director ad
junct, ing. Gheorghe Coătea, ne 
prezintă un grafic la zi de ur
mărire a investițiilor școlare, ne 
demonstrează concret că minis
terul, Direcția personăl-învăță- 
mint, depun toate eforturile 

dări, în cadrul angajamentelor 
asumate, au realizat în condițiile 
și la termenele prevăzute. Așa, 
de pildă, timp de 9 zile, utila
jele și agregatele combinatului 
au funcționat cu energie elec
trică și combustibil convențional 
din economiile obținute în urma 
lansării inițiativei „Să lucrăm o 
zi pe lună cu energie economi
sită !“ Peste 370 tone fier vechi 
și aproape 30 tone metale nefe
roase au fost colectate și pre
date la I.C.M. ; cu aproape 100 
tone mai mult decît angajamen
tul luat. „Aceștia sîntem noi, a- 
ceasta este munca noastră" — ne 
spune, la ieșirea din secție, se
cretarul comitetului organizației 
U.T.C. 

CONSERVATORUL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU» IAȘI
ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS

FACULTATEA DE MUZICA

CATEDRA I PEDAGOGIE - COMPOZIȚIE MUZICALA - 
MUZICOLOGIE

- Asistent, disciplina „Estetică", poziția 24 din statul de funcțiuni.

CATEDRA A If-A PIAN - CANTO

- Asistent, disciplina „Competiție" paz. 23 din statul de func
țiuni.

- Asistent, disciplina „Pian instrument la alegere, pian comple
mentar, pian specialitate seeundarâ, acompaniament", poz. 27 
din statul de funcțiuni.

CATEDRA A III-A INSTRUMENTE DE COARDE - INSTRUMENTE 
DE SUFLAT - FORMAȚII INSTRUMENTALE

- Asistent, disciplina „Vioară principal, vioară instrument la 
alegere, vioară specialitate secundară", poziția 19 din 
statul de funcțiuni.

A URMĂTOARELOR POSTURI DIDACTICE:
- Asistent, disciplina „Vioară principal, vioară instrument la 

alegere", poziția 21 din statul de funcțiuni.
- Lector, disciplina „Corn, Muzică de cameră", poziția 26 din 

statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Conservatorului din Iași, str. Cuza Vodă nr. 41, cererea de în
scriere, împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din R. S. România, publicat în 
Buletinul Oficial partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, și de 
Instrucțiunile Ministerului Educației și învățământului nr. 
84539/1969.

Termenul de depunere a actelor este de 30 zile * pentru pos
turile de lector și de 15 zile pentru posturile de asistent, de la 
data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial.

Concursul va avea loc la Conservatorul de muzică „G. Enes- 
cu“ din lași, la 2 luni (pentru posturile de lector) și la 15 zile 
(pentru posturile de asistent) de la expirarea termenului de 
înscriere. Informații suplimentare privind condițiile de înscriere 
la concurs se pot obține la secretariatul rectoratului Conserva
torului, telefon : 1 12 37.

pentru realizarea la termen a 
construcțiilor, urmărind concret, 
la fața locului, stadiul acestora 
prin delegați ai Direcției, ce răs
pund personal de mersul lucră
rilor.

„întreprinderile județene de 
construcții nu acordă insă aten
ția cuvenită construcțiilor școla
re. La Reșița și Slatina, de e- 
xemplu, s-au predat documenta
țiile și s-a deschis finanțarea în 
termen, totuși lucrările merg 
slab, deși ministerul a făcut nu
meroase intervenții. Mai mult 
decit atît, elevii și personalul 
didactic au realizat mii ore de 
muncă patriotică, contribuind e- 
fectiv la impulsionarea lucrări
lor. Afirmația făcută la început, 
privind modul în care privește 
constructorul investițiile școlare 
nu este gratuită. Să dăm și un 
exemplu : întreprinderea jude
țeană de construcții Galați, ne-a 
solicitat înființarea unui Liceu 
industrial de construcții, abso’ut 
necesar pentru calificarea forței 
de muncă. Am fost de acord. 
Constructorul a devenit deci și 
beneficiar. Și-a propus singur 
un anumit nivel de plan, un vo
lum de lucrări de realizat în 
1975, în valoare de 8 milioane 
lei, fiind direct interesat în-ter
minarea construcției la termenul 
planificat. Cu toate acestea rit
mul de lucru este scăzut și deși 
singur și-a propus ca în 1975 să 
execute aproape 80 la sută din 
investiție, n-a realizat pînă în 
prezent nici 10 la sută, stadiul 
lucrărilor fiind abia la început. 
Dacă nici atunci cînd sînt direct 
interesați nu acordă atenția cu
venită lucrării, vă dați seama 
cum sînt privite celelalte inves
tiții în construcțiile școlare.

în ceea ce ne privește, urmă
rim riguros mersul lucrărilor pe 
teren, la fața locului, formăm e- 
chipe de elevi ce efectuează 
muncă patriotică. Biroul Execu
tiv al ministerului analizează a- 
proape de fiecare dată stadiul 
construcțiilor școlare, impulsio- 
nînd pe toate căile posibile rit
mul de lucru, dar, repet, ne iz
bim de fiecare dată de „rezis
tența" constructorului. Ministe
rul nostru se ocupă direct, în 
unele cazuri, de aprovizionarea 
cu materiale și materii prime a 
șantierelor de construcții șco
lare".

Așadar, la nivelul ministere
lor, se depun eforturi pentru 
realizarea investițiilor școlare, se 
urmărește ritmic Stadiul lucrări
lor, se fac intervenții și se iau 
măsuri de impulsionare a rit
mului de lucru. Lucru firesc, de 
altfel, dacă ne gîndim că parti
dul și statul alocă fonduri im
portante pentru creșterea conti
nuă a bazei materiale a învă- 
țămîntului de toate gradele, pen
tru crearea unor condiții optime 
de calificare a forței de muncă, 
în concordantă deplină cu im
petuozitatea dezvoltării econo-... 
mice. Ministerele, direct intere
sate în realizarea investițiilor 
școlare, a dezvoltării bazei teh- 
niCo-materiale a învățămîntului, 
absolut necesară calificării for
ței de muncă viitoare, acordă, 
firesc, atenția cuvenită realizării 
investițiilor școlare. Ce se înlim- 
plă, însă, la nivelul constructo
rului, beneficiar direct, la nive
lul întreprinderilor județene de 
construcții și al întreprinderilor 
patronatoare, cum se implică or
ganizația U.T.C. în această im
portantă activitate aveam să a- 
flăm, continuîndu-ne ancheta în 
județul Dîmbovița, împreună cu 
tovarășul Sebastian Bogdan, spe
cialist în probleme de investiții 
școlare în cadrul Direcției perso
nal-învățămînt a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini.

DAN VASILESCU

„Munca nu
(Urmare din pag. 1)

cum așezi un clișeu în pagină, 
cită albitură pui la un titlu, cum 
cade pagina.

— E artă...
— îți trebuie și simț estetic. 

De exemplu, ai de sărit la pa
gină houă. pe dreapta sau pe 
stingă. Nu poți termina pagina 
înainte de jumătate, e ines
tetic. Ori „furi". cum spunem 
noi, din pagina trecută. ori 
comprimi materia. In ambele 
cazuri e nevoie de dibăcie, de 
talent, dacă vreți...

— Aveți cițiva ani buni de 
tipografie. Ce ați „cules" pînă 
acum ?

— La noi vin cărți de la foarte 
multe edituri, așa că am avut 
posibilitatea să culeg și roman.

Operația de rectificare, atunci cind lucrezi cu unități de măsură 
de ordinul micronilor, cere atenție, încordare, reflexe bine stăpi- 
nite. Este ceea ce demonstrează in munca de zi cu zi tinărul 
rectificator Gheorghe Oprea de la Fabrica de mecanică de pre

cizie Breaza
Foto : O. PLEC AN

„Sînt absolvent 
al liceului de specialitate"

(Urmare din pag. I)

vire între natura și complexita
tea pregătirii și sarcinile pe 
care le va avea în producție, 
într-o măsură apreciabilă, însă, 
reticența de care vorbim este și 
o formă de mascare a nesigu
ranței izvorite din deficiențele 
pregătirii. în multe cazuri nu 
este vorba de a considera pre
gătirea ca fiind superioară ce
rințelor locului destinat ci de o 
anumită teamă față de sarcinile 
cărora vor trebui să le facă fa
ță, teamă izvorîtâ din carențele 
instruirii practice. Iată ce ne 
spune despre aceasta tovarășul 
Emilian Bortaș, director adjunct 
al Liceului de mecanică nr. 1 
„23 August" : „în decursul celor 
cinci ani de școlarizare, elevii 
capătă suficiente cunoștințe te
oretice pentru a face față ono
rabil oricărui loc de muncă din 
sectorul industrial. Dar numai 
cunoștințe teoretice. în privința 
deprinderilor practice, ei sînt 
handicapați față de absolvenții 
de la școala profesională. O sin
gură zi pe săptămînă de instru
ire practică e prea puțin pen
tru însușirea în cele mai bune 
condițiuni a unei meserii. Prin 
cursurile de specialitate, ca re
zistența materialelor, organe de 
mașini, desen tehnic, sînt pre
gătiți mai cu seamă pentru pro
iectare și astfel se explică ten
dința de a fugi numai după a- 
semenea posturi pe la institute
le de cercetare și proiectare. 
Din cei 38 de absolvenți repar
tizați uzinelor „23 August", uni
tate patronatoare, foarte puțini 
se găsesc, în momentul de față, 
în uzină ca muncitori calificați".

Tovarășul Stelian Enculescu, 
de la secția personal-învățămînt, 
uzinele „23 August", precizează : 
„Mai precis doar patru și aceș
tia pe post de tehnicieni în 
servicii tehnice, ca urmare a 
concursului ce a avut loc pen
tru ocuparea lor și la care pre
gătirea de specialitate le-a dat 
dreptul. Toți, nu numai acești 
patru, ar fi dorit asemenea pos
turi. Ceea ce nu e posibil. La o 
unitate, oricît ar fi ea de ma
re, cum e și cazul nostru, nece
sitățile pentru astfel de cadre 

trebuie să fie
și poezie, și dicționar, și carte 
tehnică. De curind am terminat 
a doua ediție a volumului „Sta
tele lumii de la A la Z", apăru
tă în Editura științifică și en
ciclopedică. Mi-a plăcut mult să 
lucrez la cartea asta. Jn gene
ral, ca zețar, și aici e o altă 
bucurie a meseriei, afli, cunoști 
lucruri noi. Nu te plictisești ni
ciodată. Informația se naște 
material sub miinile noastre. 
Așa se explică. dealtfel, con
știința revoluțivnară timpurie 
a tipografilor Pe lingă condi
țiile grele de muncă, ei erau 
primii care veneau în contact 
cu evenimentele sociale, politi
ce. economice, înainte ca ele să 
explodeze în paginile ziarelor și 
ale revistelor. Manifestele, foi-

sînt destul de reduse. Ca mun
citori calificați, însă, aveam ne
voie de toți, ținînd seama de 
complexitatea și tehnicitatea 
mașinilor și agregatelor la care 
trebuie să lucreze. Cei mai mulți 
au refuzat însă statutul acesta 
iar cei care s-au decis pînă la 
urmă să rămină muncitori nu 
au putut promova tocmai proba 
practică, de lucru pe mașină. 
Concluzia este clară : ei nu sînt 
pregătiți corespunzător. Cauze
le ? în primul rînd că au la dis
poziție numai o zi pe săptămî
nă de instruire practică. Abia 
în ultimul an fac trei zile și nici 
atunci într-o specialitate defi
nitivă. în virtutea principiului 
unanim acceptat, cel al polica
lificării, ei fac prea multe și 
nimic temeinic. De-a lungul a- 
nilor fac mai mult o trecere în 
revistă a diferitelor meserii și 
locuri de muncă, fără ca una 
din ele să fie prioritară, să-i 
acorde acea atestare de munci
tor calificat într-o meserie ca
re să-1 facă să meargă cu frun
tea sus în producție, să nu Se 
eschiveze de la rigorile unei 
probe practice. Pe viitor, deci, 
trebuie să se pună tot mai acut 
problema : în ce meserie îl pre
gătim ? A-l face apt pentru mâi 
multe meserii, pentru a fi în 
stare să lucreze în condițiile u- 
nor schimbări rapide, cores
punzător ritmului necontenitei 
modernizări nu înseamnă, cum 
se acceptă uneori, lipsă de gri
jă pentru a pregăti tînărul te
meinic, într-o meserie anume. 
Policalificarea este înțeleasă de 
unii, conform propriilor lor co
modități, ca o rețetă pentru pre
gătirea unor diletanți. Nimic 
mai fals, mai nociv ! De mun
citori bine calificați, cu o bună 
pregătire teoretică și practică, 
precisă și nu „generală" are ne
voie în primul rînd economia 
noastră. Dar, datorită unor de
fecțiuni cum sînt cele numite 
mai sus, sîntem nevoiți să a- 
cordăm „negații" unor tineri de 
care, în realitate, am avea mare 
nevoie".

Care este punctul de vedere 
al absolvenților ? îl întrebăm pe 
unul din cei patru reușiți la 
proiectare, Nicolae Decu : „Cei

o corvoadă"
le ilegale stau mărturie a ac
tivității revoluționare de mare 
însemnătate a tipografilor.

— Sinteți tipograf din tată-n 
fiu. Vreți ca și copiii dv. să 
vină in tipografie ?

— Depinde de ei. Eu am să 
le orientez educația spre par
tea umanistă, dar alegerea pro
fesiunii e totuși o chestiune per
sonală.

— Zețarii poartă la „butonie
ră" un stilou și o Cleștuță. 
De ce ?

— M-ați mai întrebat o dată* 
Am înțeles. Vreți să vă iasă 
reportajul rotund... Ei bine, 
poate pentru că ih mutică noas
tră îți trebuie și inteligență și 
indeminare. Aproape ,că e un 
gest reflex să le prindem pe 
amindouă de piept.

Tentația
Filmul regizoarei bulgare 

Ivanka Grabceva, TENTAȚIA, 
a obținut Marele premiu Palayo 
d’oro. premiul Uniunii scriito
rilor cineaști din Spania, pre
miul Centrului spaniol de filme, 
pentru copii și tineret, premiu] 
UNESCO. Ceea ce conferă ce
lor două scheciuri care-1 com
pun — Tentația și Concert pen
tru vioară — o frumusețe apar
te, o poezie subtilă, este explo
rarea universului celor mici 
din unghiul purității gindurilor 
și atitudinilor lor.

Jacob 
mincinosul

Este încărcată de umanism 
interpretarea pe care regizorul 
Frank Beyer o dă în filmul său 
acelei teme care a făcut o ade
vărată carieră în cinematograf, 
teatru și literatură : a existen
ței bazate pe speranță, a nece
sității găsirii, chiar acolo și a- 
tunci cînd aceasta nu se între
vede (sau mai ales atunci), a 
unui mobil al vieții. Intrat în 
cercul extenuant al inventării 
unei realități în care el însuși 
nu crede, dar simțindu-se de-a- 
cum deplin responsabil de sta- 

mai mulți dintre colegii mei, în- 
tr-adevăr, ocupă in prezent pos
turi de desenatori tehnici la in
stitutele și serviciile de proiec
tare. Aici, la Institutul de cer- 
cetare-proiectare „Faur", sîn
tem patru din cei 16 care am 
dat probă practică. Aceasta, 
fiindcă statutul nostru nu e în
că bine precizat. Nu vreau să 
spun că toți am fi dorit să pro
fesăm ca strungari, frezori, tur
nători, dar trebuie să spun că 
acei care au dorit au fost se
rios handicapați datorită pregă
tirii practice destul de precare. 
Nu că școala nu ne-ar fi oferit 
condiții optime și în această di
recție, dar dacă numai în anul 
trei ai lucrat la strung, și atunci 
în salturi, proba practică dată 
la absolvire are, în asemenea 
condiții, mai mult un caracter 
formal. între această pregătiț-e 
și cea care ni se cere la uzină 
este un decalaj prea mare. Așa 
se face că avem capul împuiat 
cu tot felul de mașini, utilaje, 
dar in uzină nu ne putem 
descurca și atunci ne vedem 
nevoiți să solicităm posturi con
siderate mai „călduțe". Deși eu 
nu cred că în proiectare se poa
te vorbi, dacă sîntem serioși, de 
asemenea posturi „călduțe", fe
nomenul negativ constă în a- 
ceea că solicităm asemenea pos
turi în primul rînd pentru că 
nu ne prea simțim în stare să 
răspundem cum se cuvine exi
gențelor producției, pentru care 
de fapt ne-a pregătit școala 
noastră, liceul de specialitate'4.

Ing. Eugenia Bălașa, direc
toarea Liceului de construcții 
nr. 1’ București, ca și tovarășul 
inginer Ilie Iliescu, directorul 
Grupului școlar I.U.C.-Ploiești 
ne-au convins, arătîndu-ne mo
dul cum se procedează în aces
te școli, că pregătirea poate fi și 
este în dese cazuri concepută și 
realizată efectiv așa cum tre
buie, îmbinînd într-o proporție 
corespunzătoare instruirea teo
retică și practica în producție. 
Aceasta depinde atît de școală 
cît și de întreprindere, de un 
program științific orientat de 
necesitatea de a pregăti cadre 
care să se integreze rapid nece
sităților producției. 

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 1, 
BUCUREȘTI
ANUNȚA

DESCHIDEREA URMĂTOARELOR CURSURI ■

e DACTILOGRAFIA - SECRETARIAT TEHNIC (15 zile, o lună 
și două luni) e COSMETICA e CROITORIE - dimineața e DE
PANARE RADIO T.V. e AUTOAPARARE e BALET (copii) • ACOR
DEON ; CHITARA ; BATERIE • LIMBI STRĂINE : engleza, ger
mana (adulți și copii) e REGIE — FILM (regizori : L. Bratu și Gh. 
Turcu) e OPERATORIE și TEHNICA CINEMATOGRAFICA e FOTO 
și DIAPOZITIVE alb-negru și color.

Informații la Casa de cultură, sectorul I, str. Slătineanu 
nr. 16, telefon : 11 98 68.

TEATRUL SATIRIC-MUZICAL „CONSTANTIN TANASE"
prezintă

LA PALATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
Tramvaie : 12, 17, 22, 26. Troleibuze : 82, 87, 92. Autobuze ; 31, 

32, 44, 75. 120,
Simbătă 15 noiembrie 1973, ora 18 și duminică 16 noiembrie 

1975, orele 11 și 18

CONCERTUL - SPECTACOL DE MUZICA UȘOARĂ 
„OAAAENIO 0... IUBIȚI-NE

CĂ SÎNTEM FLORII"
de Gioni Dimitriu, Marius Țeicu și Mihai Constantinescu, cu 
MIHAI CONSTANTINESCU, OLIMPIA PANCIU, MARIUS 
TEICU, ZOE ClMPEANU.

In spectacol, MARINA VOICA, invitați Stela Popescu, Ștefan 
Bănică, Jean Constantin, Gelu Manolache.

Formația vocal-instrumentală : „DEPOLD" ; loan Depold, Eu
gen Bauer, Roberts Honorits, Ladislau Borkics, Ladislau Acs.

Comentariu umoristic : GIONI DIMITRIU ; Conducerea mu
zicală : Marius Țeicu.

Biletele se găsesc la Casa de bilete a Teatrului „C. Tănase" 
telefon : 15 56 78 și la .difuzorii din instituții și întreprinderi.

rea psihică a celorlalți, măcinat 
de întrebarea chinuitoare dacă 
are dreptul să se joace „de-a 
speranța", personajul principal 
află răspunsul în povestea fina
lă. în care, cu greutate și tris
tețe. se aruncă el însuși. In va
gonul strimt, îndreptîndu-se, 
poate, spre moarte, încărcat pînă 
la refuz cu oameni fără spe
ranță, bătrîhul Jacob găsește to
tuși puterea de a afirma reali
tatea unei povești construite de 
el, are tăria să întrețină în su
fletul micii sale nepoate bucu
ria încrederii într-o altă lume, 
frumoasă și bună. Dacă n-ar fi 
suferit de anumite lungimi și de 
o anume neîndemînare în pri
vința folosirii flash-back-ului, 
coproducția studiourilor Defa- 
Berlin și Barrandov-Praga ar fi 
avut toate șansele să devină un 
film de mare calitate. Rămîne 
doar să menționez interpretarea 
subtilă a actorului VlastimiJ 
Brodsky în rolul lui Jacob.

Se mai 
întîmplă 
minuni

Premisa de la care pleacă Giu
seppe Scotese în filmul Se mai 
întîmplă minuni este una impre
sionantă. Un accident de avion 
petrecut cu patru ani în urmă, 
deasupra junglei Amazoanelor, 
accident al cărui unic supravie
țuitor este o tînără de 17 ani

VITRINA DISCULUI
„CÎNTECE

PENTRU TINERET"
Astfel se intitulează noul disc 

editat recent de Casa de discuri 
„Electrecord" la solicitarea și 
sub îngrijirea C.C. al U.T.C. 
Iată, așadar, o dovadă în plus 
a preocupării și a interesului 
constant pe care Uniunea Tine
retului Comunist îl are pentru 
dezvoltarea mișcării corale din 
țara noastră, pentru a pune la 
îndemîna ansamblurilor vocale 
din întreprinderi, școli, institu
te și facultăți, mereu, noi și noi 
lucrări scrise într-un limbaj 
muzical modern, cu texte con
vingătoare în stare să exprime 
universul de năzuințe, de gîn- 
duri și de sentimente al tineri
lor.

Discul cuprinde un număr de 
14 cintece (toate însoțite de par
tituri), constituind un evantai 
policrom de forme, genuri și sti
luri, varietate asigurată prin- 
tr-o bună selectare și organiza
re a lucrărilor. Imnuri și mar
șuri, cintece lirice sau dinamice, 
animate de patos revoluționar și 
optimism, piesele înregistrate 
sînt ample poeme sonore cu o li
nie melodică simplă, accesibilă 
șî, nu o dată, emoționantă. Com
pozitori de prestigiu ca : Gheor
ghe Dumitrescu, Radu Paladi, 
Laurențiu Profeta. Gheorghe 
Bazavan, Vasile Timiș, Vasile 
Donose, Liviu Ionescu, Adalbert 
Winkler, Radu Șerban, Emil Le- 
rescu semnează partituri repre
zentative pentru creația fiecă
ruia dintre ei, pentru nivelul ac-

CONCURSURILE
(Urmare din pag. I)

a tinerilor, organizațiile U.T.C. 
acordă o deosebită atenție atît 
pregătirii lor teoretice, cît și 
celei practice. Și pentru că în 
faza de masă, fiecărui partici
pant i se urmărește felul in 
care își îndeplinește tot timpul 
anului sarcinile de plan, modul 

cart ă rătăcit Zece 2ile prin jun
glă pînă la a putea lua din nou 
legătura cu oamenii. Un singur 
lucru reuș'ește regizorul : acela 
de a nu cădea în melodramă, de 
a nu inventa momente „palpi
tante" cînd nu era cazul, de a 
rămîne onest în spatele apara
tului de luaț vederi pentru a 
filma frumusețea, explozia colo- 
ristică a junglei, dar și perico
lele ei permanente, drumul a- 
proape disperat al fetei în spe
ranța salvării.

Ultimul act
Filmul încearcă să reconsti

tuie aproape documentar cele 
din urmă zile âle dictatorului 
fascist Benito Mussolini. Ceea 
ce lasă însă pe spectato
rul filmului lui Carlo Lizzanî 
oarecum nemulțumit după vi
zionare este neputința regizoru
lui de a stăpîni și ordona artis
tic imensul material faptic al 
lui aprilie 1945, precum și nepu
tința de a face mai pregnantă 
ideea sensului luptei poporului 
italian, a partidului său comu
nist. O distribuție valoroasă 
atestă calitatea interpretativă a 
peliculei : Rod Steiger, Franco 
Nero, Lisa Gastoni și Henry 
Fonda.

MIRUNA IONESCU

tual al artei corale românești. 
Teme muzicale interesant con
struite, armonii transparente, 
structuri elaborate înnobilează 
aceste creații, discul oferind nu 
numai material didactic pentru 
repertorii, ci șî o agreabilă mu
zică de audiat. Exigența editori
lor se relevă, de asemenea, și 
din faptul că aiscul aduce lîngâ 
muzicieni de valoare poeți de 
valoare. O adevărată demonstra
ție de rodnică colaborare cu 
compozitorii ne fac de data a- 
ceasta poeții Adrian Păunescu, 
Mihai Negulescu, Vlaicu Bârna, 
Eugen Frunză, Ion Meițoiu, Ion 
Segărceanu ș.a. Dacă vom adău
ga că la fiecare partitură com
pozitorii dau indicații, sugestii 
de armonie, de tempo, evident 
pentru a veni în ajutorul dirijo
rilor de coruri, că — sub raport 
tehnic — imprimarea pe bandă 
nu are cusur, că cele 14 lucrări 
sînt interpretate de Corul, Or
chestra simfonică și de Studio 
ale Radioteleviziunii Române 
conduse de dirijorii Carol Lit
vin, Iosif Conta, Ludovic Baci. 
Aurel Grigoraș nu vom face de
cît să reflectăm principalele me
rite ale unui disc remarcabil, 
demn de interes de la copertă 
(excelent realizată grafic !) și 
pînă lâ acordul final ăl ultimu
lui cîntec dedicat de compozito
rul Gheorghe Dumitrescu și de 
poetul Ion Meițoiu tinerilor bri
gadieri.

ALINA POPOVICI

în care respectă disciplina în 
muncă și normele de tehnica 
securității muncii, cum contri
buie la realizarea economiei de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie, cum se pre
ocupă de întreținerea mașinilor 
și utilajelor din dotare, compor
tarea în colectivul din care &ce 
parte, organizațiile U.T.C.%^Te 
implică în acest, fel în toate do
meniile ce țin de pregătirea ti
nerilor pentru muncă și viață. 
Subordonind toate acțiunile pe 
care le întreprind în organizarea 
și desfășurarea acestor competi
ții cunoașterii, însușirii și apli
cării prevederilor din documen
tele de partid și de stat, organi
zațiile U.T.C. contribuie nu nu
mai la perfecționarea pregătirii 
strict tehnice a tinerilor, ci și la 
popularizarea meseriilor cerute 
de economia națională. Și pen
tru că de cele mai multe ori fi
nalele concursurilor și olimpia
delor sînt urmate de consfătuiri 
la care participă reprezentanți 
din toate zonele țării, specialiști 
din cadrul ministerelor de re- 
sorț, se realizează adevărate 
schimburi de experiență, care 
ridică mereu ștacheta acestor 
competiții. Numai Cu tinerii din 
domeniul construcțiilor de ma
șini, industriilor metalurgice și 
extractive, din transporturi și 
construcții, din sfera serviciilor, 
din agricultură și industria ușoa
ra. C C. _al U.T.C. a organizat 
în ultimii patru ani pestă 35 de 
consfătuiri și schimburi de ex
periență. Interesul deosebit pe 
care l-au manifestat participan- 
țn la aceste consfătuiri, propu
nerile pe care le-au făcut de fle
care dată și, mai ales, eficiență 
care se regăsește în organizarea 
concursurilor șî olimpiadelor 
profesionale la un nivel din ce 
m ce mai ridicat, și cu un nu
măr crescînd de participant!, do
vedesc posibilitățile largi db 
afirmare ale organizațiilor U.T.C. 
in realizarea politicii partidului 
de pregătire profesională Ia co
tele viitorului cincinal, al revo
luției , tehnico-științifice. De a- 
ceea, în Raportul Comitetului 
Central al U.T.C. prezentat la 
Congresul al X-lea se și subli
niază că este necesar ca fiecare 
organizație U.T.C. să se ocupe 
sistematic, împreună cu sindica
tele. cu conducerile unităților, 
pentru a dezvolta pe scară largă 
concursurile și olimpiadele pro
fesionale. In acest fel, organi
zațiile U.T.C. își vor spori, 
alături de ceilalți factori, contri
buția la îndeplinirea uneia din
tre cele mai mari sarcini trasate 
de partid : asigurarea calificării 
tinerilor potrivit exigentelor vi
itorului cincinal.
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Urgențe în calendarul 
campaniei agricole — 
încheierea grabnică 

a lucrărilor de sezon
Agenda lucrărilor agricole continua sâ re

țină atenția și în această sâptâmină prin mul
titudinea activităților la care sint chemați să 
participe oamenii muncii de pe ogoare, prin ne
cesitatea ce se impune, pentru intensificarea exe
cutării întregii game de lucrări, a mobilizării tu
turor forțelor pentru încheierea lor grabnică.

In această ampla mobilizare de forțe pe ogoa
re, tinerii — specialiști, mecanizatori, coopera
tori și lucrători din I.A.S. — sint chemați să se 
afle în primele rînduri, dind astfel dovada con
cretă a hotăririi neabătut» de a transpune în 
practică importantele sarcini trasate de Congre
sul al X-lea al U.T.C. Prețioasele indicații și în
demnuri adresate de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tinere
tului de la sate, de a se afirma cit mai deplin 
in viața satului românesc contemporan — prin 
participarea la executarea lucrărilor agricole la 
timp și de bună calitate, prin antrenarea tutu
ror tinerilor din localitățile rurale la activitatea

complexa a unităților agricole, prin întărirea dis
ciplinei muncii in toate sectoarele - trebuie să-și 
găsească expresia în mobilizarea largă la mun
ca pe ogoare, in extinderea inițiativelor valoroase 
ale organizațiilor U.T.C. de la sate, în găsirea 
unor noi soluții și posibilități pentru creșterea 
contribuției uteciștilor la întărirea economico-ot- 
ganizatoricâ a unităților agricole, pentru mai ac
tiva lor participare la înfăptuirea sarcinilor econo
mice. încă din aceste zile, organizațiile U.T.C., 
tinerii de la sate trebuie să facă dovada unei 
ample participări la rezolvarea problemelor com
plexe ale localităților, la executarea întregului 
program al lucrărilor de sezon. Care sint priori
tățile acestor zile ? Ce trebuie sâ întreprindă or
ganizațiile U.T.C. și în ce direcții urmează să se 
acționeze pentru ca unitățile agricole sâ poată 
recupera rămînerile in urmă, sâ intensifice exe
cutarea tuturor categoriilor de lucrări, astfel ca 
acestea să fie încheiate în cel mai scurt timp ?

„CUPA TINERETULUI1

Concursuri atractive 
în etapa inaugurală

SITUAJIA LUCRĂRILOR 
DE RECOLTAT

Deși pe ansamblul agricul
turii recoltatul principalelor cul
turi de toamnă a fost încheiat, 
este de semnalat existenta încă 
pe cimp a unor suprafețe de pe 
care roadele n-au fost culese: 
La porumb mai sint de recol
tat 6 770 hectare în unitățile a- 
gricole de stat din județele Ia
lomița (1 455 hectare) și Con
stanța (5 3Î5 hectare). Pentru a 
pune imediat porumbul la adă
post. pentru a evita risipa și 
pierderile, lucrarea trebuie în
cheiată — printr-o mai judi
cioasă organizare a muncii, prin 
folosirea la întreaga capacitate 
a parcului de mașini — in ur
mătoarele 2—3 zile. Organiza
țiile U.T.C. din unitățile res
pective trebuie să antreneze în
treg tineretul la recoltat, trans
port și depozitat, să inițieze 
constituirea unor echipe de ti
neri care să lucreze în schim
buri prelungite. Cunoscând po
sibilitățile la nivelul județului, 
comitetele județene U.T.C. tre
buie să treacă la constituirea 
imediată a unor echipe de spri
jin, formate din Tineri ce lu
crează în unitățile care au în
cheiat recoltatul. Tot în județul 
Ialortțița, de data Aceasta in 
cooperativele agricole de pro
ducție mai sint de recoltat 150 
hectare cultivate cu orez.

PLECARE
Duminică dimineață, o delega

ție română, condusă de Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, a plecat în Marea 
Britanie, unde va efectua o vi
zită de lucru.

Din delegație fac parte Ion 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, de membri 
âi conducerii unor ministere 
economice.

A fost, de asemenea, prezent 
R. B. Dorman, însărcinatul cu 
^faceri ad-interim al Marii Bri
tanii la București.

ÎNAPOIERE
Duminică seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Ulan Ba
tor, delegația economică guver
namentală, condusă de tovarășul 
janos Fazekas, viceprim-minis
tru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia inter- 
guvernamentală româno-mongo- 
lă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, care a parti
cipat la lucrările primei sesiuni 
a comisiei.

CRONICA
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala de
legația Consiliului American 
al Tinerilor Lideri Politici 
din S.U.A. (C.A.T.L.P.), al
cătuită din Pamela Powell, 
asistent al președintelui 
S.U.A., pentru problemele ti
neretului, Michael Diveley, 
președintele C.A.T.L.P., di
rector adjunct în Departa
mentul Comerțului din statul 
Michigan, Spencer Oliver, di
rector executiv al C.A.T.L.P., 
Joseph Farmer, trezorier al 
C.A.T.L.P., consilier general 
al Cluburilor Tinerilor De
mocrat! din S.U.A. și Richard 
Batchelor, membru al Came
rei Reprezentanților din sta
tul Florida.

SIMPOZION
In cadrul manifestărilor poli

tico-educative programate pen
tru această perioadă de Consiliul 
județean Hunedoara al Frontului 
Unității Socialiste. în comunele 
Certej, Romos. Ghelar, Ilia și 
Pui s-a desfășurat duminică, în 
prezența unui numeros public, 
simpozionul „Programul parti
dului — programul nostru". La 
Căminul cultural din satul Cîm- 
puri-Surduc s-a . ținut o expu
nere pe tema ..Rolul conducător 
a) P.C.R. în societatea socialistă 
multilateral dezvoltată".

Sfecla de zahăr a fost recol
tată in proporție de 87 la sută. 
12 din cele 34 județe cultivatoare 
deja raportînd terminarea aces
tei lucrări. Foarte mari rămîneri 
în urmă se înregistrează în ju
dețele . Constanța (53 la sută), 
Dolj (57 la sută), Teleorman 
.(58 la sută), Mehedinți (63 la 
sută) și Ialomița (67 la sută). 
Din nou decalaje ne justificate 
între cantitățile de sfeclă recol
tate și cele transportate la 
bazele de recepție : diferența 
este de aproape 500 mii tone, 
ceea ce impune mai buna or
ganizare a transportului, tinerii 
puțind da o mină de ajutor la 
operațiunile de încărcat și des
cărcat.

INSAMINȚĂRI DE TOAMNA

Pe ansamblul agriculturii țării, 
atit în I.A.S. cit și in C.A.P., 
planul de însămințări a fost 
realizat și depășit. Cit toate a- 
cestea unitățile agricole de stat 
din județele Mehedinți, Gofj 
și Câraș-Severin nu au realizat 
suprafețele planificate, fapt ce 
impune luarea unor măsuri e- 
nergice pentru recuperarea grab
nică a rămânerilor în urmă.

ARATURILE PENTRU 
INSAMINȚARI DE PRlMAVARA

Lucrare prioritară pe agenda 
agricolă a acestor zile, dată

PLECAREA UNOR DELEGAȚII DE TINERET 
OE PESTE HOTARE

Uniunea. Tineretului Comunist 
Leninist din Uniunea Sovietică 
(U.T.C.L.) ; Consiliul ’ Studen
țesc al U.R.S.S. și Organizația 
Națională a Pionierilor „V. I. 
Lenin", din Uniunea Sovietică ; 
Uniunea Tineretului Revoluțio
nar Mongol (U.T.R.M.), și . Uniu
nea Studenților din Mongolia 
(U.M.S.) ; Uniunea Socialistă a 
Tineretului din R. S. Ceho
slovacă (S.Ș.M.), Centrul Stu
dențesc Cehoslovac (C.S.V./ 
C.S.U.V.) și Organizația Pionie
rilor din Cehoslovacia ; Tinere
tul Liber German (F.D.J.), Con
siliul Studențesc al F.D.J. și Or
ganizația de pionieri „Ernst 
Thălmann" din R. D. Germană ; 
Mișcarea Internațională a Tine
retului și Studenților pentru Na
țiunile Unite (I.S.M.U.N.) ; Liga 
Tineretului Comunist din An
glia ; Uniunea Națională a Ti-

ANI DE
(Urmare din pag. I)

neretuluî revoluționar din Ro
mânia este marea puritate și ca
racterul profund reprezentativ 
al tineretului de la noi. In hora 
unor copii care dansează in fața 
domnilor veniți în vizită la sat 
trăia țara românească, plină de 
durere și de frumusețe. In ges
turile unui ucenic înfometat se 
presimte hotărîrea celui care 
vrea să lupte. Filmul acesta 
spune mai mult decit se vede, 
iar secvențele sînt adesea pline 
de o încărcătură simbolică ce 
trădează intenția artistică. Au
torii au reușit să afirme lim
pede că tinerețea nu este la noi 
doar o vîrstă, ci o stare de spi
rit, încărcată cu altruism, cu 
voință de mai bine, de progres 
și propășire națională. Dealt
fel, istoria mișcării revoluționa
re a tineretului român, așa cum 
a fost ea descrisă în Ani de 
luptă, ani de glorie, se con
fundă cu întreaga istorie a pa
triei. Tinerii au fost întotdeau
na animați de sentimentul da
toriei față de țară, iar privile
giul virstei lor minunate l-au 
închinat mamei noastre scum
pe, România. Chiar în anii cei 
mai grei, de luptă ilegală și de 
încercare permanentă a capaci
tății de sacrificiu, membrii 
U.T.C.-ului se simțeau în ser
viciul poporului român, contri
buind la împlinirea vocației is
torice a națiunii noastre, cerînd 
egalitate socială, democrație și 
pace. Au fost ani de vise și de 
luptă, plătiți adesea cu viața 
sau cu ani îndelungi de temniță. 
File de epopee este dimpotrivă 
filmul împlinirilor. Ieșită din 
război, cu rănile abia cicatriza
te, în plină efervescență revo
luționară, patria și-a chemat ti
nerii să construiască. Filmul 
aduce in prim plan capacitatea 
de mobilizare a acelor ani. Era 
o mindrie să fii brigadier, să 
porți salopeta albastră și să 
mărșăluiești cu o unealtă pe u- 
măr și cu steagul roșu in frun
te. Șantierele naționale devin 
școală de civism și de educație 
politică. A veni de la Salva său 

fiind importanța lor pentru pro
ducția de cereale a anului vii
tor. arăturile pentru însămîn- 
țările de primăvară s-au execu
tat numai pe 32 la sută din 
suprafața planificată în I.A.S. si 
pe 53 la sută in cooperativele 
agricole de producție. Viteza 
medie zilnică de lucru a fost, 
în săptămina pe care am în
cheiat-o, de 20 600 hectare în 
I.A.S. și de 99 630 hectare în 
C.A.P. Rămîneri in urmă la a- 
ceastă lucrare sint de consem
nat in unitățile agricole de stat 
din județele Ialomița, Constan
ța, Teleorman, Brăila, Timiș, 
Prahova, Gorj. Galați, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Mureș, Sa- 
tu-Mare, Cluj și în cooperati
vele agricole de producție din 
județele Ialomița. Ilfov. Arad. 
Bihor, Timiș și Galați, unde 
suprafețele arate sint cu mult 
sub media pe țară. Un impedi
ment in grăbirea ritmului la 
arături îl constituie faptul că 
terenurile ce urmează ă fi ara
te nu sint. eliberate de coceni. 
Și in această lucrare tinerii pot 
să-și aducă o importantă con
tribuție prin constituirea de e- 
chipe care si taie și să tran
sporte cocenii în cîmp, să lucre
ze in schimbul doi pe tractoare 
astfel incit, prof ițind de vremea 
prielnică, ritmul întregii acțiuni 
să fie intensificat.

AL. DOBRE

neretuluî din Algeria ; Uniunea 
Studenților Irlandezi (U.S.I.) ;• 
Asociația Națională a Studenți
lor din Ș.U.A. ; Liga Tineretu
lui Comunist din Canada ; Ti
neretul Comunist din ■ Venezue
la ; Federația Studenților. din 
Panama (F.E.P.) ; Tineretul 
U.N.I.T.A. — Angola ; Tineretul 
Partidului Progresului și Socia
lismului din Maroc ; Tineretul 
Radical de Stânga din Franța ; 
Liga Tineretului Comunist din 
Sri Lanka ; Federația Tineretu
lui Comunist din Argentina ; 
Federația Universitară Argenti- 
niană (F.U.A.) ; Tineretul Mun
citor Marocan (J.O.M.) : Federa
ția Studenților pe întreaga In
die ; Tineretul Socialist din El
veția ; Uniunea Tineretului De
mocrat din Liban ; Tineretul
M.A.P.U. — Chile.

GLORIE
de lâ Bumbești-Livezeni era 
un certificat de seriozitate și 
de angajare utecistă. In același 
timp, cele două șantiere au fost 
între primele dovezi ale vocației 
constructive ce avea să caracte
rizeze anii noștri. Se năștea a- 
cum o nouă solidaritate între 
tineri, o emulație care își va 
pune amprenta durabilă asupra 
organizației revoluționare, ră- 
fninînd pînă astăzi însemnele 
sale cele mai nobile.

Ani de luptă, ani de glorie și 
File de epopee dau prilejul u- 
nei meditații asupra tinereții, 
pe altă coordonată decit cea 
obișnuită. Nu mai aveam de-a 
face cu gîndul melancolic al u- 
nei vîrste care trece. Sint două 
medalioane cinematografice ca
re par a spune că ceea ce ai 
cîștigat, alături de tovarășii de 
luptă, în anii tinereții revolu
ționare, este un bun inalienabil. 
Tinerețea rămâne. Ea este vo
ința de mai bine, capacitatea de 
d te dărui, altruismul, adică 
trăsăturile unui om adevărat. 
Nicolae Dragoș și Gheorghe 
Baciu-Avrame seu au realizat 
mai mult decit un film istoric. 
Ei au făcut o poemă despre ti
nerețea fără bătfînețe, adică 
despre tinerețea cu adevărat re
voluționară.

„Tot mai citești, maică?"
(Urmare din pag. I)

tăm numai în modul de a gîndi (de a nu 
gîndî I) al babei Iul G. Călinescu intrigată 
că tînărul ei chiriaș nu mai termina cu citi
tul deși diploma de profesor și-o luase de
mult Oameni contrariați de această accep
țiune, singura cu adevărat umană, a muncii 
necontenite, te mai pot întreba și astăzi : 
„tot mai înveți, maică ?" ! Cu diplome și 
titluri, baba despre care scria marele cri

tic se mai miră și azi („citești, citești ? I" 
adică „ai timp de pierdut ?") disprețuind 
în adîncul inimii (I) faptul că învățătura 
șl munca devin pentru cei mai mulți forme 
de viață și nu surse de cîștig sau de privi
legii. Tristețea stă în faptul că, „depunîncT 
și ea o murică dar așa cum depui o sumă 
de bani pe carnetul de economii, dispre
țuiește cu o „sfîntă" inconștiență chiar ceea 
ce și ea numește „muncă", în orele de 
program. In rest...

De cîteva zile, întrecerile noii ediții a popularei competiții de 
masă, cu caracter republican, „Gupă tineretului", polarizează 
atenția miilor de tineri din întreprinderi și instituții, din centrele 
universitare, din unitățile militare și asociațiile sportive sătești, 
din școli și licee, care au prilejul sâ petreacă ore plăcute, parti- 
cipînd la cele mai atractive discipline sportive.

BACĂU. La start 4 000 
de tineri

In municipiul Bacău, aproape 
4 000 de tineri și elevi au fost 
prezenți la ample acțiuni spor

tive, care aveau să marcheze 
deschiderea primei etape. La 
complexul sportiv „23 Au
gust" au avut loc interesante 
concursuri de atletism, iar la 
cluburile și în sălile de sport din 
localitate au fost programate 
primele întreceri de tenis de 
masă, șah și gimnastică, oferind 
,dișpute pasionante. în același 
timp, în asociațiile sportive din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
și din Buhuși s-au organizat o 
suită de concursuri de tenis de 
masă și jocuri pe echipe, la care 
au evoluat peste 1 500 de tineri.

HUNEDOARA. întreceri 
sportive în premieră

O participare numeroasă au 
cunoscut și primele întreceri or
ganizate în județul Hunedoara, 
unde peste 3 500 de tineri au 
luat parte la concursuri de atle
tism, cu probe de alergări, sări
turi și aruncări, tenis de masă, 
jocuri de volei, handbal și fot
bal. Printre cîștigătorii curselor 
de alergări s-au numărat : Gh. 
Buzdugan (Liceul nr. 2 Deva), 
Gh. Suțki (Școala sportivă Pe
troșani), elevele : Mafinela Mâ
nate, Viorica Lupu (Liceul nr. 2 
Deva). La Hunedoara s-a desfă
șurat și o interesantă întrecere 
sportivă in premieră : primul 
concurs cti motorete „Mobra", 
care s-a bucurat de un frumos 
succes. Pe primele locuri s-au 
clasat : Erwin G^urci; I. Tran
dafir și D. Mihăilescu. Vii a- 
plauze a cules „mezinul" com
petiției, elevul Marius Mun- 
teanu, de 13 ani, care a ocupat 
locul 6.

Actualitatea pe scurt • Actualitatea pe scurt
TENIS:

Incepînd de astăzi și pînă duminică in Capitală

Un mare turneu internațional 
pentru copii și juniori

Deși aceste -zile de toamnă ne 
dăruie, din cînd în cind, un 
„soare cu dinți", sezonul de te
nis în aer liber nu s-a încheiat. 
Chiar astăzi începe, în Bucu
rești, un mare turneu interna
țional pentru copii și juniori. De 
fapt, întrecerile ce se vor des
fășura pe durata unei săptămîni 
întregi, pot fi foarte bine intitu
late „Campionatele internaționa
le de copii și juniori ale Româ
niei". Organizate de Clubul „Tot 
înainte", cu sprijinul Federației 
de tenis, întrecerile „speranțe
lor" reunesc la start peste 140 
de sportivi din toată țara, pre
cum și 23 de pretendenți la 
gloria sportivă din Ungaria. 
Bulgaria și Cehoslovacia, invi
tați de clubul tenismenilor pio
nieri. Printre reprezentanții noș
tri la cele trei categorii de vîrstă 
(13—14, 15—16 și 17—18 ani), fete 
și băieți, se află cei mai buni 
sportivi juniori ai țării cum 
sint : surorile Lucia și Maria Ro
manov, Elena Popescu, Gabriela 
Dinu, Marian Mirza, Jean Bîrcu, 
Sorin Orășanu, Andrei Dîrzu.

HANDBAL:

Noi turnee 
republicane

ale loturilor

• Selecționata feminină de 
handbal a țării noastre, care se 
pregătește pentru noua ediție a 
C.M., participă săptămina aceas
ta la tradiționala competiție in
ternațională „Cupa Sileziei", 
programată în localitatea Chor- 
zow (Polonia), între 12 și 16 no
iembrie. Handbalistele noastre 
vor întîlni echipele Poloniei, Ce
hoslovaciei și Suediei. Din lotul 
republican fac parte maestrele 
emerite ale sportului Doina 
Băicoianu-Cojocaru și Rozalia 
Șos, Simona Arghir, Cristina 
Petrovici, Niculina Iordache, 
Ibadula Lutaș, Doina Furcoi, 
Elisabeta Ionescu, Maria Boși 
și alte 10 jucătoare.

• Lotul republican de seniori 
continuă seria confruntărilor 
programate în acest sezon. Vi
neri 14 și duminică 16 noiem
brie, va susține două jocuri la 
Poznân, cil echipa Poloniei, du
pă care urmează o dublă înțîl- 
nire cu selecționata Bulgariei, 
la 21 și 23 noiembrie, precum și 

OLT. Numeroși 
protagoniști la primele 

concursuri
Un număr mare de tineri din 

asociațiile sportive din Slatina, 
. Corabia, Caracal și celelalte lo- 
. calități ale județului Olt au luat 
startul îți primele concursuri de 
cros, tir, tenis de masă și orien
tare turistică, din etapa inaugu
rală a „Cupei tineretului". Prin
tre protagoniștii curselor de fond 
s-au numărat : elevele Maria 
Ursoniu (Liceul industrial me
talurgic7 Slatina), Gheorghița 
Străjereșcu, de la același liceu, 
tinerii Florea Mihăilescu (Vă
leni), Anghel Laurențiu (Cara
cal), Ilie Bratu (Slatina) etc. La 
tir, cele mai bune rezultate le-âu 
obținut : Georgeta Ion (Cara
cal), Alexandra Stancu (Cora
bia), Ion Nedelcu (Văleni), Du
mitru Baltag (Slatina).

COVASNA. Ample 
acțiuni cultural-sportive

Bazele sportive, cluburile și 
căminele culturale din județul 
Covasna au cunoscut, din pri
mele zile de la declanșarea edi
ției a 3-a a „Cupei tineretului", 
o animație deosebită. Peste 5 000 
de tineri. repreZentînd mai mul
te asociații sportive din Tirgu- 
Secuiesc, Sf. Gheorghe, Covas
na, Intorsura Buzăului și Ba- 
râolt, s-au înscris la tradiționa
lele concursuri de cros, la între
cerile de tenis de masă, șah și 
jocuri pe echipe. Pe această li
nie se remarcă acțiunile inițiate 
de asociația sportivă Minerul 
Bara olt, unde au fost progra
mate întreceri la șapte discipli
ne : atletism, volei, handbal, mi- 
nifotbal. popice, tenis de masă 
și șah. De asemenea, tinerii de 
la Fabrica de confecții din 
Tîrgu Secuiesc s-au înscris în 
număr mare la întrecerile din

Și cea mai tânără generație de 
tenismeni este bine reprezenta
tă. La start se află campionii 
din acest an la categoria copii : 
Gabriela Szoke, Cosmina Po
pescu, Florin Segărceanu și An
drei Mirza. în program sînt 
prevăzute, atît pentru fete cît și 
pentru băieți, probe de simplu, 
de dublu-băieți, dublu-fete și 
dublu mixt. întrecerile, ce se 
desfășoară non-stop, în fiecare 
zi începînd de la orele 8,30? 
pînă la 17,50, sînt programate pe 
14 terenuri ale Complexului spor
tiv „Progresul", ale Școlii spor
tive nr. 3 aflate în imediată ve
cinătate, în incintă ștrandului 
Bragadiru (Str. Dr. Staicovici).

Adunînd tot ce avem mai va
loros în „pepiniera" tenisului, ne 
manifestăm speranța că turneul 
se va ridica la o bună valoare 
tehnică și spectaculară, întrece
rile evidențiind și testând, tot
odată, talentele cu care antre
norii noștri se prezintă la star
tul competiției.

C. V.

o dublă întilnire cu formația 
R. D. Germane. în localitățile 
Cottbus și Berlin, în zilele de 
29 și 30 noiembrie.

• Sala Floreasca din Capitală 
va găzdui vineri, de la ora 16, 
dubla întilnire dintre formațiile 
(feminine și masculine) de ju
niori ale României și Ungariei. 
După două zile, respectiv dumi
nică 16 noiembrie, acestea se 
vor întîlni, din nou, în Sala 
sporturilor din Brașov. în ace
eași zi. la Brașov va avea loc 
și meciul dintre formațiile fe
minine de tineret ale României 
și Cehoslovaciei. Meciul retur 
se va disputa în Sala Floreasca 
marți 18 noiembrie, de la ora 19.

• în ultima decădă a lunii 
noiembrie, echipele feminine 
ale S.U.A. și Tunisiei vor sus
ține mai multe jocuri în țara 
noastră, printre care două me
ciuri în Sala Floreasca, cu se
lecționata României.

M. L. 

prima etapă a acestei populare 
competiții, care se află in plină 
desfășurare. Lâ baza sportivă 
„Secuiana", amenajată recept, 
au fost programate jocuri de vo
lei, baschet și handbal, iar la 
clubul din localitate au început 
interesante concursuri de tenis 
de masă, popice și șah, ce se vor 
desfășura pe grupe și fcecții de 
producție.

în 10 centre de comune din 
județ. dintre care amintim 
Micfalău, Bixad. Zagon, Bățânii 
Mari, primele întreceri au fost 
programate în cadrul unor reu
șite duminici cultural-sportive, 
la care au evoluat formații ar
tistice, echipe de volei, handbal 
și fotbal, atleți, tineri jucători de 
tenis și șah.

ILFOV. Peste 2000 de 
elevi la întrecerile 

de cros
La Urziceni și Oltenița, prima 

etapă a „Cupei tineretului" a 
început sub semnul unor dispu
te pasionante, antrenînd peste 
2 000 de tineri în concursuri de 
tenis de masă, șah, probe de a- 
lergări și jocuri pe echipe. Pe 
listele învingătorilor la întrece
rile organizate de asociația spor
tivă a Școlii generale nr. 1 din 
Urziceni și-au înscris numele : 
Marian Damaschin și Steluța 
Cilibică (tenis de masă), Ma
rius Mitrea și Eugenia Rădu
canu (șah), Doina Ionescu, Vio
rica Nicolae, Elena Avram, Mi- 
îela Mitu, Marian Sandu, Va- 
șile Iatan, Ovidiu Nicolescu și 
Dumitru Cămătarii, la probele 
de fond.

In aceste zile, elevii de lâ li
ceele din județul Ilfov parti
cipă la o amplă competiție de 
cros, care se desfășoară în 3 
ețape, avînd in program 8 probe 
(feminine și masculine) pe cate
gorii de vîrstă. Duminică 16 
noiembrie, în 7 localități (Olte
nița, Urziceni, Buftea, Ciorogir- 
la, Brănești, Giurgiu și Bucu
rești) vor avea loc întrecerile 
din etapa a 2-a, iar finâlele pe 
județ sint programate la 23 no
iembrie, pe Stadionul „Tineretu
lui" din Capitală.

M. LERESCU

RUGBI:
După un joc spectaculos

Selecționata divizionara — 
Waitemata (Noua Zeelandâ) 

23-13
Pe stadionul Parcul Copilului 

din Capitală, ieri a avut loc par
tida dintre Selecționata divizio
nară și echipa Waitemata din 
Noua Zeelandă, campioană a 
provinciei Auckland. Intîlnirea 
s-a încheiat cu victoria rugbiști- 
lor români, care la capătul unui 
joc spectaculos, au cîștigat cu 
un meritat scor de 23—13 (4—4).

După o perioadă de „studiu", 
primii care reușesc o încercare 
sînt oaspeții neo-zeelandezi, prin 
Thompson, pentru ca Munteanu 
să egaleze prin același procedeu 
tehnic, repriza încheindu-se cu 
scorul de 4—4.

In cea de-a doua parte a jo
cului, ambele echipe „se dezlăn
țuie", finalul fiind net superior 
în favoarea XV-lui românesc. 
Astfel, nu trec decît cîteva mi
nute de la reluarea jocului și 
Constantin, acest talentat jucă
tor, ce se impune de la un joc la 
altul, reușește o încercare splen
didă, transformată de Bucos. 
Trecem apoi printr-o situație 
destul de critică, sîntem domi
nați și chiar conduși de către 
oaspeții neo-zeelandezi cu 13—10 
(Richards — lovitură de pedeap
să, Harris și Richards, încercare 
și transformare).

BASCHET:

Dublă victorie a echipei 
Farul Constanța in Capitală
Etapa a IV-a a campionatului 

masculin de baschet a progra
mat in sala Floreasca din Ca
pitală trei partide duble, in care 
am urmărit evoluția echipelor 
A. S. Armata, C.S.U. Brașov și 
Politehnica București, principa
lele candidate, după părerea 
noastră, la retrogradare. In pri
ma întilnire de sîmbătă după- 
amiază, echipa I.C.E.D. a dispus 
de formația C.S.U. Brașov cu 
scorul de 86—75. Studenții bra
șoveni, cu toate că au benefi
ciat de aportul exgălățeânului 
Moraru, totuși nu au reușit nici 
un moment să pună sub semnul 
incertitudinii rezultatul final. De 
la învingători o mențiune pentru 
cel mai tînăr jucător al forma
ției, Modrogan (26 p.), precum 
și pentru exdinamovistul Haneș 
(18 p.).

In cel de-al doilea joc, Poli
tehnica București a evoluat pe 
linia comportărilor sub așteptări 
din primele etape, cedind fără 
drept de apel în fața echipei 
Farul Constanța cu scorul de 
59—73 ’ Studenții și-au semnat 
înfrîngerea chiar din primele 11 
minute de joc cînd s-au văzut 
distanțați cu 12—30 ! In această 
periodă, gazdele âu jucat dez- 
lînat și fără orizont în atac, co- 
mițînd totodată și numeroase 
greșeli de tehnică individuală. 
Revenirea din cea de-a doua re
priză (55—59 în minutul 34), s-â 
dovedit tardivă, deoarece con
centrarea întregului sistem de 
joc în atac numai pe eficacitatea 
lui Posă (20 p.) a contribuit în 
final la succesul constânțehilor.

SPORT» S
IERI, PE TERENURILE 

DE FOTBAL
• Lotul reprezentativ - Tractorul Brașov: 2-1

• Aflat de trei zile în pregătire la Poiana Brașov, lotul repre
zentativ de fotbal a susținut, ieri, un meci de verificare. „Tri- 
colorii“ âu jucat în compania divizionarei B, Tractorul Brașov, 
de care au dispus cu 2—1 (1—1). Cele două goluri ale selecțio
natei au fost înscrise de Lucescu (min. 23) și Zamfir (min. 89), 
iar pentru brașoveni a marcat Suciu (min. 18). In această partidă 
au evoluat Răducanu (Moraru) — Anghelini (Mateescu), Dobrău, 
Sameș, Hajnal (Anghelini) — Dinu, Dudu Georgescu, Dobrin 
(Iordănescu) — Lucescu, Sandu Mircea (Kun) și Zamfir. Astăzi, 
lotul va poposi la Snagov, unde își va continua pregătirile în 
vederea meciului de duminică cu reprezentativa Spaniei, din 
preliminariile grupei a 4-a a Campionatului european. Miercuri, 
lotul nostru are programat un nou joc de verificare, cu C. F. R. 
Cluj-Napoca.

• Lotul de tineret - Sportul Studențesc: 1-0
• Lotul republican de tineret (23 de ani) a susținut, ieri, pe 

stadionul Giulești, un joc de verificare cu formația Sportul stu
dențesc.. Selecționata a cîștigat cu 1—0 (0—0), prin golul înscris 
de Crișan. In deschidere. Rapid a întilnit formația braziliană 
Colorado Curitiba. Oaspeții au terminat învingători cu 2—0 (0—0).

• Pe Stadionul Steaua, lotul republican de tineret, sub 21 de 
ani, a întîlnit pe liderul campionatului diviziei A. Victoria a 
revenit formației Steaua cu 2—1 (1—1). Au marcat Ion Ion, din 
penalty, Năstase, respectiv Vrinceanu. Pe Stadionul Dinamo, lo
tul republican de juniori a susținut un meci de verificare cu o 
selecționată a clubului din Ștefan cel Mare, de care a fost în
trecut cu 2—1.

• Astăzi, selecționata de tineret (23 de ani) se va deplasa în 
localitatea Gyula (Ungaria), unde urmează să întîlnească repre
zentativa secundă a Ungariei. Meciul se va disputa miercuri 12 
noiembrie. In aceeași zi, la Tîrgoviște, se vor întâlni selecționa
tele de tineret, sub 21 de ani, ale României și Ungariei.

• Incepînd de joi 13 noiembrie, lotul republican de juniori va 
evolua la tradiționalul turneu de fotbal de la Monaco, la care 
și-au mai anunțat participarea selecționatele de juniori ale Bel
giei, Franței, Italiei, Iugoslaviei, Finlandei, Poloniei și Spaniei. 
In vederea acestor întreceri va face deplasarea, miercuri 12 no
iembrie, un lot de 16 jucători, condus de antrenorul federal prof. 
Constantin Ardeleanu. (M. L.).

Rezultatele
SERIA I. C.F.R. Pașcani — 

F.C.M. Galați 2—0, C.S. Botoșani
— Cimentul Medgidia 2—2, C. S. 
Tulcea — Celuloza Călărași 3—1, 
Prahova Ploiești — Ceahlăul 
P. Neamț 0—0, C.S.M. Borzești
— Gloria Buzău 1—0, F. C. Brăi
la — Unirea Focșani 4—0, C.S.U. 
Galați — Metalul Plopeni 2—0, 
C.S.M. Suceava — Petrolul Plo
iești 1—1, Victoria Tecuci — 
Viitorul Vaslui 2—0.

După 12 etape, F.C.M. Galați

Revenind puternic, înaintarea 
activînd cu aplomb, hotăriți să 
schimbe soarta jocului. La două 
atacuri, purtate pe toată lățimea 
terenului, Motrescu și Constan
tin încheie șarjele cu două splen
dide încercări, transformate im
pecabil de Bucos și Durbac. Fi
nal dramatic, final de mare meci, 
în care jucătorii noșrti au dove
dit pe lingă o mare putere de 
luptă, o bună orientare tactică 
în teren, în fața unui partener 
de certă valoare. Partida a fost 
condusă de arbitrul internațional 
Theodor Witting.

Intîlnirea de ieri a Selecționa
tei divizionare, în care au evo
luat majoritatea jucătorilor sus
ceptibili de a face parte din na
ționala României, pentru întâlni
rea cu XV-le Franței la 23 no
iembrie de la Bordeaux, a cores
puns așteptărilor. Sîntem con
vinși însă că cei doi antrenori 
V. Irimescu și P. Cosmănescu vor 
putea, în perioada care a mai ră
mas, pînă la cea mai importantă 
întilnire a anului a rugbiului 
nostru, retușurile necesare, mai 
ales în compartimentul apărării.

GABRIEL FLOREA

Din rindurile învingătorilor, pe 
lîngă evoluția bună a lui Pașca, 
Martinescu și Dumitru, trebuie 
remarcat talentatul junior Tecău 
(20 p.).

In ultima partidă, formația 
Steaua a întrecut pe A. S. 
Armata cu categoricul scor 
de 85—53. antrenorul M. Ne- 
def permițindu-și să ruleze 
pe toți cei 12 jucători înscriși pe 
foaia de arbitraj.

Duminică dimineața desfășu
rarea partidelor a fost identică. 
I.C.E.D. a realizat o victorie și 
mai concludentă in fața lui C.S.U 
Brașov cu scorul de 93—77. Fa
rul Constanța a întrecut din nou 
Politehnica București la o dife
rență apropiată primului joc 
(90—79). De remarcat că studen
ții, în dorința de a se revanșa, 
au aplicat un presing puțin 
eficace și că n-au reușit să 
scoată de pe teren pe cei doi 
pivoți constănțeni (Spînu și Du
mitru) penalizați din minutul 18 
cu 4 greșeli personale.

Alte rezultate : Rapid — Uni
versitatea Timișoara 66—51 și 
51—61 ; „U“ Cluj-Napoca — Di
namo 55—68 și 51—109 și Poli
tehnica Iași — I.E.F.S. 74—71 și 
79—85.

In clasament conduc neînvinse 
Dinamo și Steaua cu 16 puncte 
fiecare, urmate de Farul Con
stanța și Rapid (13 puncte). La 
sfirșitul acestei săptămîni se va 
relua campionatul feminin, după 
o întrerupere de o lună.

valentin albvlescu

diviziei B
conduce în clasament cu 18 
puncte, urmată de F. C. Brăila 
cu 17 puncte.

SERIA A II-A. Dinamo Slati
na — Chimia Tr. Măgurele 2—0, 
Metalul Mija — Voința Bucu
rești 2—1, Minerul Motru — 
Chimia Rm. Vilcea 0—0, C. S. 
Tîrgoviște — Progresul Bucu
rești 4—1, S.N. Oltenița — Trac
torul Brașov amînat, Automati
ca Alexandria — Steagul roșu 
1—0, Autobuzul București — 
Electroputere Craiova 0—3, Me- 
trom Brașov — F.C.M. Giurgiu 
3—1, Metalul București — Nitra- 
monia Făgăraș 2—1.

Pe primele două locuri In cla
sament se află Progresul Bucu
rești și C.S. Tîrgoviște cu cite 
17 puncte.

SERIA A III-A. Unirea Tom
natic — Gloria Bistrița 2—0, 
C.F.R. Timișoara — C.I.L. Sighet 
6—0, Șoimii Sibiu — Dacia Orăș- 
tie 1—0, Sticla Turda — Minerul 
Moldova Nouă 2—0, Victoria Că
rei — U. M. Timișoara 1—1, F.C. 
Baia Mare — Ind. sîrmei C. 
Turzii 1—0, Victoria Călan — 
Rapid Arad 2—0, Mureșul Deva
— Gaz Metan Mediaș 2—1, Me
talurgistul Cugir — Corvinul 
Hunedoara 2—0.

Pe primul loc a trecut F. C. 
Baia Mare cu 18 puncte, urmată 
de Corvinul Hunedoara și Șoimii 
Sibiu cu cîte 17 puncte.

j
• IN SALA sporturilor Dina

mo au luat sfîrșit duminică sea
ra întrecerile întîlnirii interna
ționale de gimnastică dintre e- 
chipele României și Cehoslova
ciei. Sportivii români au obținui 
victoria cu scorul de 545,35—543,20 
puncte. în clasamentul indivi
dual primul Ioc a fost ocupat de 
Dan Grecu (România) cu 110,95 
puncte urmat de cehoslovacul 
M. Netușii — 109,85 puncte.

o DUMINICA lâ Saarbrucken 
s-a disputat a doua întâlnire in
ternațională de handbal dintre 
echipele masculine ale României 
și R. F. Germania. Handbaliștii 
români au repurtat victoria cu 
scorul de 17—13 (10—6). In pri
ma partidă, disputată vineri, 
scorul fusese egal : 15—15.

• ÎN TURNEUL zonal de șah
de Ia Vrața (Bulgaria), după 12 
runde și disputarea partidelor 
întrerupte, în clasament conduc 
Ermenkov (Bulgaria), Matano- 
vici (Iugoslavia) și Sax (Unga
ria) cu cîte 7,5 puncte, urmați 
de Florin Gheorghiu (România), 
Matulovici (Iugoslavia) — 6,5 
puncte (1), Sigurjonsson (Islan
da) — 6 puncte (2), Vogt
(R.D.G.) — 6 puncte (1), Radu
lov (Bulgaria), .Ree (Olanda), 
Dueball (R.F.G.), Wirthenson 
(Elveția) — 6 puncte, Bednarski 
(Polonia) — 5 puncte (1) etc. 
Rezultate din partidele întrerup
te : Strobel — Gheorghiu re
miză ; Gheorghiu — Vogt remi
ză ; Sax — Bednarski 1—0 î 
Wirthenson — Czerniak 0—1 j 
Letzelter — Bednarski 1—0. Flo
rin Gheorghiu mai are de con
tinuat o partidă întreruptă cu 
Bednarski.

• ÎN ULTIMA ZI a competi
ției feminine de baschet „Marele 
premiu al orașului Praga" s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Varșovia — București 78—76 
(după prelungiri) ; Moscova — 
Praga A 65—50 (31—24) ; Praga B
— Budapesta 80—56 (38—33).
Turneul a fost cîștigat de echipa 
orașului Moscova, urmată de 
Varșovia, Praga A, București, 
Praga B, Budapesta.

• IN TURNEUL feminin de 
șah de la Halle (R.D.G.), după 
2 runde, conduce Gesine Cămin 
cu 1,5 puncte, urmată de Michel 
1 punct (1), Emilia Chiș (Româ
nia) ocupă locul trei cu 1 punct, 
realizat în partida cu maestra 
Sinka din Ungaria. In prima 
rundă, Chiș a pierdut la lidera 
clasamentului.

• TURNEUL de handbal 
masculin (echipe de tineret), de 
Ia Țrinec, a fost cîștigat de for
mația Cehoslovaciei, urmată de 
România și Suedia. Bulgaria, 
cii prima reprezentativă de se
niori, a participat in afară de 
concurs. Iată ultimele rezultate: 
Suedia - Bulgaria (28—24 
(16—13) ; Cehoslovacia — Polo
nia 19—16 (10—7).



Astăzi sosește în țara noastră 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, 

Mahmoud Al Ayoubi
Astăzi sosește la București Mahmoud Al Ayoubi, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, care, în ca
drul înțelegerii dintre președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El Assad, cu privire la întîlnirile periodice, de lucru, ale 
primilor miniștri ai celor doua țâri, face o vizita oficiala 
prietenie în țara noastră, la 
vernului, Manea Mânescu.

Mahmoud Al Ayoubi s-a năs
cut în anul 1931, la Damasc. Du
pă terminarea studiilor Ia U- 
niversitatea din Damasc, func
ționează ca profesor și director 
de liceu în capitala Siriei. Con
comitent, desfășoară o 
tate politică susținută 
litant 
gional și 
dului ” 
În 1 
tar ,,____  _ ______
Educației și, apoi, adjunct 
titularului acestui minister, 
ani mai tîrziu, este numit 
rector general adjunct al 
ganismului general al 
lui de pe Eufrat — 
grandioasă, de mare importan
ță pentru economia siriană. în , 
1969 preia conducerea Ministe
rului Educației. în anii 1970— 
1971. îndeplinește, în cabinetul 
alcătuit de actualul președinte, 
Hafez El Assad, funcția de vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, pentru ca, în aprilie 
1971, să fie numit, prin decret 
prezidențial, vicepreședinte ai 
Republicii.

în decembrie 1972 este numit 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, conducând de atunci ac
tivitatea guvernului sirian. Este, 
de asemenea, membru al Co
mandamentului național al 
Partidului Baas Arab Socialist.

Vizita în țara noastră a înal
tului oaspete sirian are loc sub 
s annul dezvoltării continue și 
fructuoase pe care au cunoscut-o 
în anii din urmă relațiile stră
vechi de prietenie dintre po
poarele român și sirian, pe baza 
solidă a respectării independen
ței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

O contribuție de importanță • 
hotărîtoare la dezvoltarea pozi
tivă, fructuoasă, a relațiilor din
tre România și Siria, dintre ce
le două popoare au adus-o con
vorbirile dintre șefii celor două 
state, prilejuite de vizitele în 
Siria ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și de vizita la Bucu
rești a președintelui Hafez El 
Assad. Convorbirile lâ* cel mai

activi- 
ca mi- 

al comandamentelor re- 
național ale Parti- 

Baâs Arab Socialist.
1966 este numit secre- 

general al Ministerului
al 

Doi 
di- 
Or- 

Baraju- 
lucrare

de 
invitația primului ministru al gu-

înalt nivel, desfășurate într-o 
atmosferă deosebit de priete
nească, documentele semnate de 
cei doi șefi de stat au deschis 
largi perspective raporturilor 
dintre cele două țări și popoa
re, au pus bazele unei conlu
crări trainice pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cul
tural, precum și în alte domenii.

In spiritul politicii consecven
te, principiale a partidului și 
statului nostru, de solidaritate și 
caldă simpatie față de lupta po
poarelor arabe pentru progres, 
pace și bunăstare, pentru instau
rarea unei păci trainice și drep
te în Orientul Mijlociu, opinia 
publică din România nutrește 
speranța că vizita primului mi
nistru sirian va contribui la in
tensificarea colaborării pe multi
ple planuri dintre popoarele 
noastre, va sluji la întărirea 
prieteniei dintre România și Si
ria. la cauza generală a păcrii 
și colaborării internaționale.

Poporul român, care salută cu 
satisfacție dezvoltarea continuă 
a raporturilor româno-siriene, 
care urmărește cu interes reali
zările poporului sirian pe calea 
progresului economic și social, 
îl întîmpină cu sentimente de 
stimă și prietenie pe primul mi
nistru sirian și îi adresează un 
călduros „Bun venit în Republi
ca Socialistă România !“.

Damasc sau Dimașk, cum i se 
spune în limba arabă, oraș cu un 
trecut istoric palpitant, își res
firă cartierele sale vechi și noi, 
în perfectă armonie arhitectu
rală. la poalele lui Jabel Qas- 
sioun, contrafort de stîncă ple
șuvă al lanțului munților Anti- 
liban, pe care se cațără în pantă 
și în scări, pînă la jumătatea 
înălțimii sale, ulițe pitorești cu 
iocuințe vechi de un alb 
form, strălucind in soare. 
Zile de caiși, meri, peri și 

de 
și 
grei și 
vineții, 

capitala

uni- 
Live- 
pier- 
man- 
măs-

sici, de nuci și migdali, 
darini, portocali, rodii 
lini, viile cu ciorchini 
boabe mari aurii sau 
mărginesc din trei părți ___
siriană cu un brîu lat de vegeta
ție. Prin mijloc, după ce adună, 
la intrarea vestică, mici afluenți 
coborând în cascade de pe pere
ții muntelui, susură veselă Ba
rada, „rîul de aur", cum îl nu
meau poeții antichității, fir sub
țire de apă înverzind cenușiul 
deșertului de piatră înconjurător 
și aducând un plus de viață ora
șului, în zilele cu arșiță uscată 
și vînturi stihiniee iscate din 
străfundurile nisipoase ale pe
ninsulei. Situat la 700 de metri 
altitudine. Damascul se bucură 
în general de o^climă sănătoasă, 
temperaturile (•cesive fiind de 
scurtă durată, atit în lunile de 
a ară cît și iarna, cînd ninsori 
efemere îmbracă orașul in co
vor subțire de zăpadă, spre 
plăcerea copiilor.

Capitala siriană, cu milionul 
său de locuitori, este o metro
polă în plină dezvoltare. Vesti
giile sale istorice, adevărate 
nestemate arhitectonice — ma
rea moschee a Omaiyazilor, or
nată cu mozaicuri aurite și 400 
de covoare prețioase acoperind 
podeaua sălii uriașe, lungă de 
137 de metri : impunătoarea ci
tadelă a vechiului oraș, plasată 
lingă animatul bazar Hamidiye ; 
splendidul palat Azem, astăzi 
muzeu al folclorului național și 
multe alte monumente ale civi
lizației arabo-islamice — se in
tegrează organic in masa con
strucțiilor moderne, preponde
rente în Damascul zilelor noas
tre. Vechile clădiri din zona cen
trală, cu pereții roși de scurge
rea veacurilor și de natura sti- 
hinică, — lipsită, vai. de interes 
istoric — sint demolate. în locul 
lor înălțîndu-se străzi moderne, 
tăiate după un plan de sistema
tizare bine întocmit, așa cum 
este Hamra, arteră în întregime 
nouă, cu blocuri de locuințe con
fortabile și magazine spațioase 
la parter. În ceea ce privește 
continuitatea istorică, 130 de 
monumente și clădiri vechi din

partea centrală a orașului sini 
în curs de consolidare și restau
rare.

Planul de sistematizare a ora
șului, conceput pe o perioadă de 
15 ani, a făcut să apară în ul
timul timp pe harta Damascu
lui noi cartiere de locuințe. în 
locul strimtelor ulițe periferice 
din apropierea vechiului aero
port de Ia Mezee se poate ad
mira acum un cartier modern, 
cu circulație aerisită, și blocuri 
înalte, construite într-o plăcută 
ordine urbanistică. In curs de 
construcție sau proiectare se 
află, de asemenea, două hoteluri 
de mare capacitate și standard

A

Scînteia tineretului"

Reunificarea națională Președintele Guineei
Ahmed Sekou Toure,pe linie de stat a Vietnamului

a primit pe ambasadorul

vietnamez

stat In
întregii 
în conformitate cu as- 
arzătoare ale întregului

aspirație a întregului popor

pentru realiza- 
naționale pe 
vederea pro- 
țari spre so-

La Hanoi și Saigon au fost adoptate politica și 
măsurile pentru realizarea unui Vietnam reunit

După cum anunță agenția 
V.N.A.. Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a Republicii 
Democrate Vietnam a aprobat 
propunerile guvernului și ale 
președintelui Comitetului Per
manent al Adunării Naționale 
privind reunificarea națională a 
Vietnamului pe linie de stat. A- 
ceste propuneri sint cuprinse in 
expunerea prezentată de primul 
ministru Fam Van Dong privind 
politica în vederea reunificării 
naționale pe linie de stat, pro
gresul întregii țări spre socia
lism, în conformitate cu aspira
țiile arzătoare ale compatrio- 
ților.

A fost constituită o delegație a 
Vietnamului de Nord pentru 
consultări cu o delegație a Viet
namului de Sud în vederea or
ganizării unui scrutin general, în 
întreaga țară, pentru alegerea u- 
nei Adunări Naționale și a unor 
organe de conducere comune ale 
unui Vietnam reunit.

Delegația Vietnamului de Nord 
la apropiata conferință politică 
consultativă va fi condusă de 
Truong Chinh, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R.D.V.

Politica și măsurile pentru re
unificarea națională pe linie de 
stat au fost adoptate la Saigon 
in cadrul unei reuniuni lărgite 
a Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, Comitetului 
Central al Alianței forțelor na
ționale, democratice și pașnic» 
din Vietnam, Guvernului Revo
luționar Provizoriu, Consiliului 
Consultativ al G.R.P. și repre
zentanților personalităților și

de cămile ce aduceau în baza
re le capitalei siriene mărfurile 
răsăritului pentru a pleca încăr
cate cu mărfurile apusului. Pro
dusele meșteșugarilor Damascu
lui — artiști ai arămurilor cize
late, ai argintăriei filigranate sau 
ai țesăturilor cu bogate broderii 
— erau căutate pe toate piețele 
Asiei, Africii, Europei. Artiza
natul damascian formează și as
tăzi o branșă largă a activității 
productive din capitala siriană, 
acesteia adăugindu-i-se între
prinderile moderne ale Compa
niei textile de stat, grupând 
toate fabricile din domeniul res
pectiv și producind țesături și 
covoare cu specific național și 
local. Damascul este însă, în a- 
celași timp, și un puternic cen
tru cultural al Siriei moderne,

In Damascul de azi
9'

intelectualilor democrați și pa- 
trioți din Vietnamul de Sud — 
anunță agenția Eliberarea.

Nguyen Huu Tho, președinte
le Prezidiului C.C. al F.N.E., 
președintele Consiliului Consul
tativ, a prezentat la această re
uniune un raport privind poli
tica și măsurile 
rea reunificării 
linie de 
greșului 
cialism, 
pirațiile 
popor.

în cadrul reuniunii a fost 
numită o delegație in vederea 
consultărilor cu delegația R. D, 
Vietnam pentru pregătirea acti- 

• vă a unui scrutin general în 
întreaga țară, în vederea alege
rii unei Adunări Naționale și a 
unor organe de conducere co
mune ale unui Vietnam reunit.

Delegația Republicii Vietna
mului de Sud va fi condusă de 
Fam Hung, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, secretar al Comitetu
lui din Vietnamul de Sud al 
partidului, reprezentantul parti
dului în F.N.E.

român la Conakry
Președintele Republicii Gui

neea. Ahmed Sekou Toure, l-a 
primit pe ambasadorul României 
la Conakry, Valeriu Georgesdu, 
care i-a transmis din partea to
varășului Nicolâe Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, un mesaj priete
nesc. urări de sănătate, prospe
ritate și progres poporului gui- 
neez prieten.

Mulțumind pentru mesajul 
primit, președintele Ahmed Se
kou Toure l-a rugat pe ambasa
dorul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu u- 
rările sale frățești de sănătate 
și fericire personală, de succes 
și prosperitate pentru poporul 
român.

în cadrul întrevederii, au fost 
abordate aspecte ale cooperării 
economice româno-guineeze și 
alte probleme privind întărirea 
și diversificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Guineea, dintre cele 
două popoare.

• ÎNTR-UN DISCURS te
levizat. primul ministru al 
Australiei, Gough Whitlam, a 
opinat că actuala situație de 
criză, care intră în cea de-a 
cincea săptămână, ar putea 
lua sfîrșit de îndată ce Se
natul va adopta proiectul de 
buget guvernamental. Tot
odată, Whitlam a declarat că 
nu va înceta lupta „pentru 
apărarea instituțiilor demo
cratice".

ORIENTUL APROPIAT
• Situația din capitala Libanului se normalizează 
treptat • Președintele R. A. Egipt și-a încheiat 

vizita la Londra
Situația se normalizează trep

tat în capitala Libanului. Au 
Început să funcționeze nume
roase instituții de stat și parti
culare, magazinele, sălile de 
spectacole. De asemenea, a re
început circulația pe șoselele 
care leagă Beirutul de alte lo
calități. împușcături răzlețe s-au 
mai făcut auzite numai în unele 
cartiere ale orașului.

în nordul Libanului, în noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
unele cartiere mărginașe ale o- 
rașului Tripoli au fost supuse 
unui tir de artilerie și de mi
traliere grele.

Comisia superioară de coor
donare continuă să depună e- 
forturi pentru a realiza o în
cetare deplină a focului. Primul 
ministru, Rashid Karame, a 
rostit o cuvîntare în care a che
mat părțile în conflict să depu
nă armele și să treacă la un 
dialog pozitiv în interesul re
glementării politice a crizei.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt. Anwar El Sadat, și-a în
cheiat duminică vizita oficială 
de trei zile la Londra. După cum 
s-a anunțat, președintele Sadat 
a avut convorbiri cu premierul 
britanic. Harold Wilson, în cursul 
cărora au fost abordate proble
me ale cooperării economice și 
tehnice bilaterale și aspecte ale 
situației internaționale, în spe
cial din Orientul Apropiat.

vizită la Washington, s-a pro
nunțat pentru o mai mare par
ticipare a țărilor industrializate 
la eforturile de dezvoltare eco
nomică ale statelor exportatoare 
de materii prime. în acest sens, 
el a menționat. într-o conferință 
de presă, că Emiratele Arabe 
Unite sint în măsură să asigure 
o aprovizionare stabilă cu petrol 
a S.U.A., cu condiția sporirii con
tribuției americane la actualul 
proces de dezvoltare a țării.

Dificultăți

Ministrul petrolului din Emi
ratele Arabe Unite, Mana Saed 
al Otaiba. eare se află într-o

internațional : impunătoare
clădire pentru Teatrul Național: 
o nouă primărie ; mai multe 
biblioteci publice : școli de toa
te gradele : un centru sportiv și 
alte numeroase edificii de inte
res general. Modernizarea rețelei 
de comunicație în acest oraș 
unde construcțiile de locuințe 
au atins ritmul de 10 000 aparta
mente anual este, în linii mari, 
încheiată, artere asfaltate legînd 
toate colțurile sale cu centrul 
administrativ și comercial.

Municipalitatea Damascului a- 
cordă o atenție deosebită lărgi
rii suprafeței spațiilor verzi. Pe 
marile bulevarde și intr-o serie 
de piețe publice au fost constru
ite, în ultimul timp, fîntîni arte
ziene, cu elemente de arhitectură 
clasica arabă, ale căror jeturi 
înalte împrospătează, vara, at
mosfera fierbinte a orașului.

Damascul a fost dintotdeauna 
un oraș predominant comercial, 
plasat la întretăierea unor dru
muri internaționale străbătute 
în trecut de nesfîrșite caravane

fapt ilustrat de bibliotecile și 
muzeele sale, de numeroasele 
școli de toate gradele ale unei 
țări in care aproape un sfert din 
populație se află pe băncile in
stituțiilor de învățămint. Aici 
funcționează cea mai mare uni
versitate a Siriei, facultățile sale 
cuprinzînd aproape 40 000 de 
studenți, viitoare cadre de nă
dejde ale unei Sirii în plină dez
voltare economică, socială, cul
turală.

Damascul de astăzi, capitala 
Republicii Arabe Siriene, este un 
oraș marcat de transformări ra
pide și de o modernizare accen
tuată, intruchipînd progresul 
continuu înregistrat de întreaga 
țară în ultimii ani, îndeosebi 
după acțiunea de redresare con
dusă de președintele Hai'ez El- 
Assad, începută odată cu venirea 
sa Ia cirma statului, la 16 noiem
brie 1970, moment politic ce a 
deschis noi orizonturi poporului 
sirian prieten.

CRACHIN IONESCU

Aspect de la o demonstrație a tinerilor francezi in sprijinul revendicărilor lor economico fi socialo

Ministrul planificării econo
mice al Ghanei, Robert Gardi
ner. a făcut un apel către toate 
țările în curs de dezvoltare să 
acționeze pentru realizarea unei 
noi ordini economice internațio
nale. Vorbind în cadrul unei 
conferințe consacrate discutării 
chestiunilor legate de noua or
dine economică internațională, 
organizată de Institutul de sta
tistică și studii social-economice, 
Robert Gardiner a subliniat că 
succesul în această acțiune 
poate fi asigurat doar dacă se 
manifestă o solidaritate din 
partea țărilor în curs de dezvol
tare.

Primul „Colocviu privind A- 
merica Latină și Statele Unite 
— prezentul și viitorul relațiilor 
economice și politice" va avea 
loc în perioada 24—29 noiem
brie. la Oaxtepec, statul mexi
can Morelos. Din partea statelor 
latino-americane, la reuniune 
urmează să participe în jur de 
70 de specialiști care împărtă
șesc teza privind necesitatea

economice
in țările occidentale

Potrivit datelor indicate în 
studiul anual al Comisiei Pieței 
comune — publicat recent la 
Bruxelles —, creșterea produsu
lui național global' vă fi, în 1976, 
pentru țările C.E.E. de 3—3,5 la 
sută, în comparație cu reduce
rea lui cu 2.5 la sută în 1975. 
Deși recesiunea economică în
registrată în 1975 este apreciată 
ca fiind cea mai gravă din pe
rioada postbelică, relansarea 
trebuie să înceapă în 1976.

Studiul ajunge la concluzia că 
proporțiile recesiunii economice 
au fost subapreciate de 
nouă". în 1975, balanța ’ 
a C.E.E. va înregistra, 
aprecierilor experților, 
activ neînsemnat și o 
încetinire a ritmurilor 
inflaționiste a prețurilor (deși 
indicatorii ar variat, pe țări, de

Noi ipoteze privind
catastrofa tungusă

O nouă ipoteză a- 
supra misterioasei 
catastrofe tunguse 
din taigaua siberiana, 
de la 30 iunie 1908, a 
fost emisă de savan- 
ții sovietici — anun
ță agenția T.A.S.S. 
Academicienii Gheor- 
ghi Petrov și Vladi
mir Stulov, doctori 
în științe fizico-ma- 
tematice, au emis i- 
poteza ciocnirii Pă
mântului cu nucleul 
unei comete. Corpul 
ceresc căzut în tai
gaua Tungusă — sus
țin ei — nu trebuie 
încadrat în aceeași 
categorie eu meteori
ții de fier sau de 
piatră care, uneori, 
cad pe Pămînt. Ei își 
susțin afirmația prin 
faptul că, în locul de 
cădere a presupusu
lui meteorit nu 
observă nici un fel 
de crater, fenomen 
ce se formează obli
gatoriu Ia căderea pe 
Terra, cu o mare for
ță cinetică, a unui 
meteorit. Cei doi sa- 
vanți aduc un argu-

se

ment destul de con
vingător : explozia
corpului ceresc în at
mosferă și lovirea 
taigalei, pe o mare 
suprafață, de unda 
de șoc.

Potrivit ipotezei 
lor, cei doi savanți 
sovietici descriu fe
nomenul din 1908 ca 
fiind caracterizat de 
următoarele : în acea 
zi de 30 iunie, o sfe
ră afinată de zăpadă, 
cu o rază de aproxi
mativ 300 de metri și 
cu o densitate mai 
mică de 0,01 grame 
pe metru cub, a pă
truns cu mare viteză 
în straturile dense 
ale atmosferei, sub 
un anumit unghi față 
de linia 
Pină Ia 
de 40—60 
acest uriaș „bulgăre" 
a evoluat ca un tot 
întreg, eu toate că o 
evaporare intensă în
cepuse deja în par
tea sa frontală. Pro
cesul de evaporare 
s-a intensificat brusc.

orizontului, 
altitudinea 
kilometri.

la

« •

Instaurării unei noi ordini poli
tice și economice internaționale, 
în vederea examinării caracte
risticilor relațiilor dintre S.U.A. 
și țările Americii Latine.

Pe agenda colocviului figu
rează o serie de teme. între care 
„Cadrul politic-instituțional pen
tru un nou tip de relații în 
zonă", „Raporturile comerciale 
și finanțarea externă pentru 
dezvoltare in America Latină", 
„Tehnologia, cooperarea econo
mică și corporațiile transnațio
nale" etc.

• UNELE UNITĂȚI MI
LITARE ale Forțelor Arma
te ale Poporului (F.A.R.P.) 
din Guineea Bissau vor fi 
in curînd demobilizate pen
tru a constitui nucleele unor 
cooperative de producție — 
a declarat, într-un interviu 
acordat agenției France 
Presse, Jeao Bernardo Viei
ra, președintele Adunării 
Naționale Populare și comi
sar (ministru al forțelor 
mate ale acestei țări).

Joao Vieira a precizat că 
această Operațiune se va 
aliza până la sfârșitul anului 
1976 și se va aplica potrivii 
unui studiu realizai in co
mun de comisariatele de stai 
pentru forțele armate și pen
tru agricultură.

ar-

re-

11 15: 13.30. 15.45: 18: 20.15).
CELE MAI BUNE MOMENTE CU 

STAN ȘI BRAN : Grivița (orele 9: 
11; 13; 16: 18: 20), Gloria (orele 
9; 11: 13; 15; 17; 19; 20,45).

• (WiO MB®® î
Qr*hema
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ULTIMUL ACT : Scala (orele 
9,15; 12). La ora 20 : Gala filmu
lui românesc ORAȘUL VĂZUT DE 
SUS ; Miorița (orele 9,30; 12; 15; 
17,30; 20).

SE MAI ÎNTÎMPLĂ MINUNI î 
Excelsior (orele 11,15; 13,30;). La

ora 18 : Gala filmului românesc 
ORAȘUL VĂZUT DE SUS ; Fero
viar (orele 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15; 
20.30). Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Favorit (orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20.30), Volga (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20), Aurora (orele 
9; 11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

POLIȚISTA : Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30),
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45).

FLACĂRA : Victoria (orele 9: 12} 
16: 19.30).

MARELE GATSBY : Patria fo
tele 9,30; 12.30; 16,15; 19,30). Bucu
rești (orele 9; 12,15: 16.15: 19.30).

MASTODONTUL : Central (orele 
9.15: 11,30; 13,45: 16: 18.15: 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TENTAȚIA : Doina (ora 20).
ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9,30; 
11.15: 13; 14.45; 16,30: 18.15).

ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAP
TE FRAȚI : Timpuri Noi (orele 9;

MUȘCHETARUL ROMAN : Da
cia (orele 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 11; 15.30; 17,45; 
20).

FERMA LUI CAMERON : Bu- 
cegi (orele 15,45; 18: 20,15).

PACALĂ : Unirea (orele 14;
19.15) .

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR « 
Lira (orele 15,30; 19).

„cei 
de plăți 
potrivit 

un sold 
anumită 
creșterii

din 1908
prin frecarea cu stra
turile de aer, iar no
rul de gaze format 
sub acțiunea presiu
nii a crescut în vo
lum, frînindu-i îna
intarea spre Terra. 
Unda de șoc frontală 
s-a desprins de a- 
cesta, atrăgând după 
sine aerul încins din 
jur.

La altitudinea de 
10 kilometri, întregul 
„bulgăre" s-a gazei- 
ficat, pierzindu-și, 
astfel, forța cinetică 
și difuzîndu-se în at
mosfera înconjură
toare. Unda sa de 
șoc insă a căzut pe 
Pămînt și a doborât 
arborii pe o întinsă 
suprafață a taigalei.

Acest „bulgăre" 
poros de zăpadă — 
susțin cei doi savanți 
sovietici — ar fi fost 
nucleul unei comete. 
Petrov și Stulov a- 
firmă, în încheiere, 
că actualele teorii 
despre nucleele co
metelor nu contrazic 
ipoteza lor.

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMlNTULUI : Drumul Sării (o- 
rele 15,30: 19).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Ferentari (orele 15,30: 18; 
20.15).

FLUVIUL 'FAR A ÎNTOARCERE : 
Giulești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,45).

CANTEMIR : Cotroceni (orele 10; 
12; 14: 16: 18: 20), Viitorul (orele 
15.45: 18: 20,15).

MIREASA LUI ZANDY C Pacea 
(orele 15,30; 17.45; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Crîngașl 
(ora 17).

ANA ȘI COMANDORUL : Flo- 
reasca (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.15), Flacăra (orele 15,30; 
18: 20,15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Cos
mos (orele 14,30; 16,30; 18.30: 20,30).

NOAPTEA ARTIFICIILOR î
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

la 6 la sută în R.F.G., la 22 
sută în Marea Britanie și Irlan
da). Tendința de scădere a pro
ducției industriale — se arată în 
studiu — a încetat, după cît se 
pare. Autorii studiului consideră 
că ritmurile creșterii economice 
vor fi, în 1976. substanțial dife
rite, de la țară la țară, iar șo
majul nu se va reduce ; dimpo
trivă, în primul semestru al anu
lui, numărul șomerilor va crește 
de la 4,5

Potrivit 
furnizate 
Muncii < 
reale ale muncitorilor americani 
au scăzut cu 9,4 la sută între 
1972 și 1975, deși cîștigurile no
minale au înregistrat creșteri. 
Eroziunea dolarului ca urmare a 
inflației a fost resimțită, de ase
menea, la nivel guvernamental, 
pentru menținerea aceluiași ni
vel de servicii administrația tre
buind să cheltuiască mai mult, 
în fiecare an. Atrăgînd recent 
Congresului atenția asupra aces
tei tendințe, președintele Gerald 
Ford s-a pronunțat pentru redu
cerea cheltuielilor în exercițiul 
financiar 1977 cu 28 miliarde do
lari. în caz contrar, a arătat el. 
bugetul federal va atinge 420 
miliarde dolari, sporind cu peste 
100 la sută față de nivelul anului 
1970 (197 miliarde dolari). Dacă 
se ține cont de inflație, creșterea 
nu depășește însă 14 la sută.

la 5
t unor 

de
din S.U.A.,

milioane. 
date statistice 

Departamentul 
veniturile

• COUSTEAU IN CAUTAREA ATLANTIDEI. Celebrul MM de 
știință și explorator subacvatic francez Jacques Cousteau a sosit 
la Atena, însoțit de echipajul format din 18 oameni ai navei 
„Calypso“, pentru a începe una dintre cele mai importante ope
rațiuni de cercetare arheologică subacvatică din cariera sa de 24 
de ani — căutarea legendarei Atlantide. Cousteau a declarat că 
nu este convins că Atlantida a existat, dar crede că în zona pe 
care intenționează să o exploreze se află urmele unei civilizații 
antice. Pe lingă cercetările arheologice, va ii turnat un film inti
tulat „Insulele comorilor". La bordul navei „Calypso", o cabin# 
dispunînd de instalații electronice și de un sistem de televiziune 
cu circuit închis va permite arheologilor să urmărească activi
tatea scafandrilor și a batisferei, care poate efectua scufundări 
pînă la 350 metri. Comunicările dintre cei aflați la bordul navei 
și persoanele din batiscaf se vor realiza printr-un sistem tele- 
ionic • PICTORII RENAȘTERII VOR CONTRIBUI LA SALVAREA 
VENEȚIEI. După trei zile de dezbateri. Comitetul consultativ al 
UNESCO pentru salvarea Veneției, întrunit la Veneția, a adoptat 
o serie de recomandări, între care : combaterea poluării în orașul 
lagunelor prin aplicarea absolut riguroasă a normelor de purifi
care a deșeurilor lichide și gazoase ; strîmtarea „gurilor" care 
leagă orașul de mare, în scopul atenuării efectelor mareelor ce 
asaltează Veneția ; efectuarea unei „analize preliminare", atunci 
cînd se elaborează un proiect de amenajare, care să țină seama 
de mediul fizic, ca și de activitățile sociale și economice. In sfîr- 
șit, Comitetul s-a declarat favorabil organizării în străinătate a 
unei expoziții a capodoperelor Renașterii italiene, în vederea spo
ririi fondurilor destinate salvării Veneției • HEROINA 
„EN-GROS". In urma unei operațiuni „antidrog" lansate la New 
York și Los Angeles, a fost capturată o cantitate de 24 kilograme 
de heroină. Comercializată pe piața stupefiantelor, aceasta ar fi 
avut o valoare de 30 milioane de dolari. Totodată, s-a anunțat 
arestarea a 11 persoane acuzate de trafic de stupefiante • UN 
NOU „JUMBO“. Specialiștii americani au realizat o nouă variantă 
a avionului „Boeing-747“ (Jumbo Jet). Noul aparat — denumit 
Jumbo Junior — are o capacitate de 280 de locuri și poate să 
acopere o distanță de 11 000 de kilometri, adică cu 3 ooo de kilo
metri mai mult decit tipul anterior, fără escală. El poate astfel 
străbate traseele Tokio-New York sau Amsterdam și New York- 
Teheran fără a fi nevoie să fie realimentat. Cinci companii in
ternaționale de aviație s-au arătat dornice să achiziționeze astfel 
de avioane. Noul tip de „Boeing" urmează să fie supus în curlnd 
testărilor. în acest scop, el urmează să zboare săptămina viitoare 
de la New York la Tokio • VESTIGII ALE ORAȘULUI ANTIC 
real alto, o echipă de arheologi de la Universitatea Illinois, 
condusă de Donald Lathrap, a descoperit în Ecuador, la aproape 
100 km de Guayaquil, vestigiile străvechiului oraș Real Alto care, 
după cum se apreciază, avea peste o mie de locuitori. Se pre
supune că Real Alto a fost construit cu 3 000 de ani înaintea erei 
noastre de populația valdivia, după un plan bine organizat. Pînă 
în prezent, se considera că vînătoarea și culesui constituiau sin
gura pcupație a triburilor valdivia. dar urmele arheologice des
coperite demonstrează existența unei stricte planificări ce se re
găsește, cîteva secole mai tîrziu, doar la civilizațiile incașă și 
aztecă. Cel puțin 60 de case, de formă ovală și puțind adăposti 
mai multe familii, au fost edificate în jurul unei piețe în centrul 
căreia se află două platforme. După părerea arheologilor, orașul 
a existat timp de opt secole, locuitorii săi fiind organizați într-o 
strictă ierarhie socială.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
• O DELEGAȚIE a Consiliu

lui Național al Frontului Unită
ții Socialiste din România, con
dusă de Ion Velișcu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., președintele Comitetului 
județean al F.U.S., a întreprins, 
la invitația Comitetului Central 
al Frontului Național al R. S. 
Cehoslovace, o vizită pentru 
schimb de experiență în această 
țară. Membrii delegației au fost 
primiți, la încheierea vizitei, de 
vicepreședintele C.C. al Frontu
lui Național al R.S.C., Tomas 
Travnicek.

La primire a fost de față am
basadorul României Ia Praga, 
Teodor Haș.

• LA ROMA a avut Ioc o în- 
tîlnire între reprezentanți ai P.C, 
Italian și o delegație a P.C. din 
Spania. Comuniștii spanioli au 
informat asupra evenimentelor 
din Spania, despre consolidarea 
relațiilor dintre partidele poli
tice și diferitele forțe sociale 
care luptă pentru lichidarea re
gimului franchist.

Delegația P. C. din Spania s-a 
întilnit, de asemenea, cu repre
zentanți ai Comitetului italian 
de solidaritate cu deținuții poli
tici din Spania.

• CELE PATRU state mem
bre ale Consiliului interguver- 
namental al țărilor exportatoare 
de cupru (C.I.P.E.C.) — Chile, 
Peru, Zair și Zambia, care dau

peste 40 la sută din producția 
mondială de „aur roșu“ — au 
decis să se reunească la Lima, 
în perioada 17—19 noiembrie, 
pentru a studia posibilitatea sta
bilirii unor prețuri mai echita
bile la acest produs pe piața 
mondială.

• DUPĂ CUM relatează agen
ția Kyodo, Dieta — parlamentul 
nipon — a aprobat proiectul de 
suplimentare a bugetului pen
tru anul financiar 1975. în va
loare de 20 837 200 milioane 
yeni, proiectul este menit, în «- 
sență, să încurajeze și să spri
jine eforturile de relansare a e- 
conomiei nipone, după depășire» 
perioadei de recesiune.

EVADAREA : Moșilor (orele 
15.30: 18; 20,15).

OCHIT SH1 VANEI : Munca (ore
le 16; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Vitan (orele 15,30; 18: 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Ra
hova (orele 9; 11,30; 15,30; 17.45; 
20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

LUNI, 10 NOIEMBRIE 1975

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : AZILUL

DE noapte — ora 19; Teatrul 
,.C. I. Notara" (Sala Studio) : NU 
AM ÎNCREDERE ÎN BARBAȚI — 
ora 19; Teatrul ..C. Tănase" (Sală 
Savoy) : CER CUVÎNTUL LA... 
DIVERSE — ora 19,30; Circul 
București : CE VRĂJI MAI FACE 
JOSEFINI — ora 19,30.

LUNI, 10 NOIEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoalâ. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Depin
dem de ceilalți, dar în primul 
rînd de noi înșine. Reportaj-an- 
chetă. 19,25 1001 de seri. 19,30 Te

lejurnal. 20.00 Cel mai bun conti
nuă — concurs de cultură gene
rală și pregătire multilaterală. 
20.55 Revista economică TV. 21.25 
Roman-foileton : ..Familia Thi
bault". Episodul VIII. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului,

PROGRAMUL 2

17.00 Telex. 17.05 Muzică ușoară
17.25 Film artistic : „Vifornița" — 
producție a Casei de filme 5. 
18,45 Adevăratele isprăvi ale lui 
Hercule — reportaj TV. 19.00 Pu
blicitate. 19,05 Interferențe lirice.
19.25 îooi de seri. 19,30 Telejur
nal. 20,00 Film serial pentru copii: 
.,Daktari<r. 20,25 Teatru scurt : 
..Prometeu" de Eschil. 21,05 Te
zaur de cîntec românesc. 21,25 Te
lex. 21,30 în primele luni de pro
ducție. 21,50 Portativ ’75. 22,20 în
chiderea programului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Se!ntelia Tel s 17 60 19, 17 <9 29. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi șl instituții — Tiparul» Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*. 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 011631.
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