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IN SISTEMELE DE IRIGAȚII

Activitate continuă, program 
.riguros, temeinic respectat!

Irigarea culturilor, asigura
rea necesităților de apă, 
iată lucrarea la ordinea zi
lei căreia trebuie sâ i se dea 
întreaga atenție. Produc- 
țiile la hectar depind de 

” cantitatea de apă care se 
asigură acum în lanurile de 
porumb, de sfeclă, în gră
dinile de legume și zarza
vaturi, în toate culturile. 
Organizațiile U.T.C., tinerii 
din agricultură trebuie să-și 
concentreze toate forțele 
pentru ca, alături de ceilalți 
lucrători din C.A.P., I-A.S-, 
S.M.A. să contribuie la res
pectarea întocmai a progra
melor de efectuare a udări
lor, pentru asigurarea func
ționării permanente și la 
întreaga lor capacitate a 

sistemelor de irigații

(în pag. a 2-a)

LA C
în ziua de 19 iunie, la C.C. al 

P.C.R. a avut loc, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o ședință de lucru 
cu cadre de conducere de la Minis
terul Minelor, Petrolului și Geolo
giei, Comisia republicană de rezerve 
geologice, institute de cercetări și 
proiectări, cu specialiști din între
prinderi de prospecțiuni și explo
rări geologice și alte unități ale in
dustriei extractive.

La ședință au participat tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Gheorghe Oprea, 
Iosif Banc, Ion Ursu și Mihai Marines
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat ai 
Planificării, miniștri.

în cadrul ședinței au luat cuvîn- 
tul numeroși participanți care au 
raportat secretarului general al 
partidului rezultatele muncii desfă
șurate în diferite domenii ale activi
tății geologice, evidențiind, totodată, 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru grăbirea ritmului de reali
zare a lucrărilor in vederea punerii 
în valoare a unui volum sporit de 
rezerve de țiței, gaze, cărbuni, mi
nereuri feroase și neferoase, in 
scopul satisfacerii nevoilor in conti
nuă creștere ale economiei naționale.

C AL P.C.R
Ei au relevat atit experiența pozitivă 
dobîndită în acest domeniu, cît și 
lipsurile care s-au manifestai in 
desfășurarea activității geologice. 
Participanții la ședința de lucru au 
exprimat hotărîrea lor fermă, a 
tuturor specialiștilor și lucrătorilor 
din domeniul geologiei de a face to
tul pentru transpunerea in viață a 
sarcinilor ce Ie revin din documen
tele celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, a indicațiilor secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In încheierea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
sectorului geologiei în actualul cinci
nal și în perspectivă, secretarul ge
neral al partidului a subliniat prin
cipalele obiective care stau în fața 
tuturor lucrătorilor din acest impor
tant sector in prospectarea și valori
ficarea bogățiilor subsolului româ
nesc. . .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că este necesar să se ia in con
tinuare toate măsurile pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
PC_R. privind lărgirea bazei proprii 
de materii prime minerale și resurse 
energetice, punerea mai intensă in 
valoare a rezervelor existente. Rea-

acestor importante sarcini 
îmbunătățirea organizării 

în acest domeniu, desfășu- 
com-

cu- 
bune și a punerii în 

a noi resurse, a scurtării

lizarea 
impune 
muncii 
rarea unei activități geologice 
plexe. cu participarea și a altor spe
cialiști — din chimie, fizică, biologie 
și din alte sectoare — în vederea 
creșterii eficienței cercetării, a 
noașterii mai 
valoare
timpului de explorare și de dare in 
exploatare a zăcămintelor. A fost 
subliniată, totodată, necesitatea folo
sirii depline a mijloacelor tehnice și 
a întregii baze materiale a întreprin
derilor din acest sector. De aseme
nea, se impun a fi luate măsuri te
meinice în scopul unei mai bune pre
gătiri a cadrelor de geologi și pen
tru folosirea 
tor cadre.

Secretarul 
subliniat că 
revin geologiei. în cadrul programu
lui general de dezvoltare economică 
a țării, cere tuturor specialiștilor și 
lucrătorilor din acest domeniu să ac
ționeze cu hotărîre și spirit novator 
pentru a-și îmbunătăți întreaga lor 
activitate și a-și îndeplini în cele mai 
bune condiții marile răspunderi pe 
care le au. sporindu-și astfel contri
buția la dezvoltarea multilaterală a 
economiei naționale, la progresul ge
neral al patriei noastre.

cit mai rațională a aces-

general al partidului a 
realizarea sarcinilor ce

Scriitoru la izvorri vii, datator de viață, al realității
într-una din serile trecute, pe 

cind mă pregăteam să caut în
ceputul acestor insemnări. la 
televizor se arăta odiseea către 
gurile Dunării și la ieșirea in 
Larg a platformei petroliere ro
mânești construită

— la Galați. (Deschid aici și meniu 
3 o paranteză : după războiul tro- 

ian, un bărbat rstăaocto r» 
mare, și după o 
superbe și mitice 
junge acasă; la 
Penelopa. unde 
știm ce se mai 
întimplă. Ne în
chinăm acelei 
povești și ne în
toarcem la far
mecul ei. așa 
cum ne întoar
cem la poveștile 
copilăriei. Nu 
este aceea co
pilăria umanită- 
țiLpoastre euro- 
pme ? Imagina
ție și credință, 
metafore ale e- 
xistenței. Dar 
noi. aceștia ai 
lumii contempo
rane, nu sîntem 
noi oamenii 
maturi și încăp
eați de valori 
intelectuale și 
spirituale pe 
care ajungem să 
le privim firesc 
rență? Cită inteligență și cită 
muncă, pe ce ramificare socială, 
cit preț al ființei noastre este 
în alcătuirea acelei platforme 
de forat in adincul mării, și nu 
ne închinăm acelui preț, acelui 
mit care sintem noi inșine. nu 
ne întoarcem spre el cu uimire, 
așa cum privim la păsările ce
rului și ne minunăm de ființa 
lor. in vreme ce un avion trece 
undeva pe sus. către o altă parte 
de lume. De aceea ii spun odi- 
seică acelei călătorii, de aceea 
i-am închinat această paranteză.

și pornită de 
aici și închid

rătăcește pe 
mulțime de 
peripeții, a-

ca să mă intorc la Troia din 
inima Banatului). Unul din 
meșterii mari ai acelei plat
forme adresează la un moment 
dat un salut constructorilor din 
mai multe părți de țară, și mi-a 
tresărit inima cind am auzit 
numele Reșiței, fără de care nu 
se poate pomeni o alcătuire Teh
nică românească unde ar fi 
vorba de motoare- grele, de im
presionantă investiție tehnică.

T

REȘIȚA
sau despre
noi înșine

de Ion Horea

ori cu indife- Aceasta este mitologia timpului 
nostru și așa pornim către 
Ithaca, in fiecare clipă gindind 
la cetatea lăsată și ' '
linjște și 
omenești.

Cu un 
coboram 
ocolind colini și păduri, in ar
cuirea liniei ferate care îmbră
țișează orașul nou și caută in 
sus, alungul Birzavei, către ini
ma lui. Era o dimineață troieni
tă de floarea acăților. de jur 
împrejurul orașului, in zarea a- 
ceea inehisă de colinele inalte,

iubire al

sentiment 
de către

la' locul de 
năzuințelor

asemănător 
Caransebeș

împădurite, către mireasma că
rora suia fumul neodihnit aici 
de două veacuri și jumătate. 
Reșița impune o stare sufle
tească aparte. Aici nu vii in
tr-un oraș in care știi că treci 
de la margini către un centru 
cu Corso și cinematograf, cu un 
parc și niște străzi cu acăți ori 
castani, pe care imaginezi plim
bări romantice. In această pri

vință. viața e- 
roilor aceia ro
mantici pare a 
fi una din prin
cipalele preocu
pări ale edili
lor acestei așe
zări industrial- 
umane, ca să 
devină in cu- 
rind uman-in- 
dustrială.

Dar. deocam
dată. știam to
tuși unde ajung 
și odată ajuns, 
ochii mi s-au 
oprit asupra 
imaginii simbol, 
înainte de a tre
ce peste podul 
străvechi. pe 
sub funicular, 
către centrul ad
ministrativ. Am 

____  văzut cum ini
ma orașului este 

împinsă de la locul ei că
tre Birzava de umerii uriași, de

• oțel, ai blummgului care in
tră in noul cincinal către fapte 
mărețe. Este acesta calul tro
ian al Reșiței, in înțelesul e- 
roismului și al cuceririi, este 
rriindria si 'grija mare a reși- 
țenilor. Inima orașului, veche, 
cu pulsul mărunt și slăbit, iese 

■ din, pieptul1 uzinei, unde s-a 
pomenit peste ani și i se caută 
acum un loc mai nimerit, către 
arterele ’ unei circulații urbane.

%

(Continuare în pag. a ll-a)

CATRE COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

SECRETAR GENERAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA

Inaugurarea unui mare 
șantier de muncă

• La Dudeștii Vechi a fost 
inaugurat duminică un mare 
șantier de muncă voluntar- 
patriotică a tineretului din 
județul Timiș. Timp de a- 
proape 2 luni, sute de tineri 
din licee și alte școli din ju
deț. organizați pe brigăzi, vor 
participa la efectuarea unor 
lucrări hidrotehnice și de 
îmbunătățiri funciare, prin 
care se vor reda producției 
agricole însemnate suprafețe 
de terenuri arabile din vestul 
Cimpiei Banatului.

(Agerpres)

Ieri, cu prilejul „Zilei, pionierilor", In. școlile generale din în
treaga țară s-au desfășurat serbări de sfirșit de an școlar. Cei 
mai bine pregătiți au trăit emoțiile momentelor in care și-au 

auzit numele in rindul premianților
Foto : O. PLECAN

In pagina a 3-a
SALUTUL CONSILIULUI NATIONAL 

AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR ADRESAT CU 
PRILEJUL „ZILEI PIONIERILOR

Cupa Scînteii

!

Noi relatări despre întrecerile pasio
nante din județele Buzău, Mehedinți, 

Prahova

tineretului la tenis46
PIfW!
I 111l i S-A ÎNCHEIAT campionatul 

NAȚIONAL DE FOTBAL AL DIVIZIEI A 
Amănunte și alte informații in pag. a 3-a

O tînără s-a seperat de părinții săi, prilej pentru 
aceștia din urmă de a-și rememora viața și a for
mula întrebări care acuză mobiluri educative. Sînt 
11 întrebări, frămîntările unei mame aflate în impas 
solicitînd sprijin și ajutor pentru normalizarea unei 
delicate relații de familie : fiica ei, în vîrstă de 24 
de ani, devine pe zi ce trece mai străină, refuză, 
din ce în ce mai hotărit, să participe la viața case', 
pretinde — iar atunci cînd nu i se acordă, își ia 
singură — „libertăți" pe care părinții le consideră 
neîntemeiate.

între ce cred ei, oamenii care i-au dat viață și 
ce crede și, mai ales, ce face ea — tinăra ajunsă în 
pragul maturității — se ivesc întotdeauna contradic
ții. Ce credeți dumneavoastră ?, întreabă Romana 
Negură, declarîndu-și, în felul acesta, imposibilita
tea de a ieși singură din impas. Cititorii noștri au 
încercat să o ajute, lată opiniile cîtorva dintre ei :

Cei peste două milioane de pionieri, toți școlarii patriei 
au luat cunoștință cu nespusă bucurie și entuziasm de re
centele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire 
la crearea unor condiții tot mai bune de instruire in rețeaua 
de invățămint a fiilor oamenilor muncii, prin majorarea alo
cației de hrană pentru școlari, elevi din licee, școli profe
sionale și postliceale ce iau masa la cantine, precum și pen
tru copiii din instituțiile de ocrotire.

Consiliul Național al Organizației Pionierilor, in numele 
tuturor copiilor țării, al cadrelor care se ocupă de educația 
lor comunistă, revoluționară, aduce conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru această 
nouă dovadă a dragostei și grijii pe care o purtați față de 
tinăra generație, pentru minunatele condiții de muncă și în
vățătură ce îi sint create.

Avind in permanență la baza intregii noastre activități
orientările cuprinse in Programul parlidului, in istorica dum
neavoastră expunere rostită la Congresul educației politice 
șl al culturii socialiste, Organizația Pionierilor militează cu 
hotărîre pentru educarea prin muncă, pentru muncă, in spi
rit patriotic, revoluționar a tuturor copiilor țării — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități —, pentru ca aceș
tia să devină demni urmași ai comuniștilor, viitori munci
tori. tehnicieni și specialiști eu inaltă calificare, necesari edi
ficării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Dind glas gindurilor și simțămintelor tuturor pionierilor 
și școlarilor, ne angajăm solemn in fața partidului si po
porului. a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
cel mai iubit fiu al poporului, părinte, prieten și îndrumător 
apropiat al copiilor, că Organizația Pionierilor își va inten
sifica mult mai hotărit. in strînsă unitate cu întregul tineret, 
preocupările pentru formarea și educarea comunistă, revo
luționară a celei mai tinere generații a țării.

Vom folosi zilele vacanței de vară pentru a iniția ample 
acțiuni politico-ideologice, de cunoaștere a trecutului glo
rios de luptă al poporului și partidului, a realizărilor obți
nute de minunatul nostru popor în opera de edificare a so
cialismului in patria noastră, vom participa, organizați in 
brigăzi și echipe, Ia activități de muncă patriotică, la strînsul 
recoltei, la buna gospodărire a localităților si școlilor. Ne vom 
strădui ca in zilele vacanței să ne pregătim temeinic pen
tru a ne prezenta în noul an școlar cu forțe noi de muncă, 
pentru a obține rezultate cit mai bune in pregătirea noastră 
teoretică și practică.

Exprimindu-ne, încă o dată, dragostea și recunoștința 
noastră către partid, către dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort în pregătirea pentru muncă și viață a tuturor 
pionierilor și școlarilor, pentru înfăptuirea exemplară a în
demnurilor ce ne-ați adresat cu prilejul recentului Congres 
al educației politice și al culturii socialiste.

CONSILIUL NATIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

I

„NU-I UITAȚI PE CEI CARORA 
LE DATORAȚI VIAȚA!"

Mă numesc Jichița Constantini 
ți muncesc ca lăcătuș la Între
prinderea Electrobanaț Timișoa
ra. Insuccesul la examenul de 
admitere in facultate m-a deter
minat să-mi îndrept pății spre 
această întreprindere urmind ca 
in rara aceasta, paralel, să can
didez din nou, la examenul de 
admitere la Facultatea de isto
rie. Vreau să mai menționez că 
sint abonat de mulți ani la zia
rul .Scinteia tineretului" pe ca- 
re-l citesc cu mult interes fi in 
mod regulat.

Intilnind in coloanele ziarului 
această rubrică, am hotărit a ră 
trimite ți părerea mea in legătu
ră cu cazul pus in discuție, 
avind in vedere deosebirea de 
vederi, cu toată apropierea de 
virstă dintre mine ți nn4ra res
pectivă. Oferindu-mt-șe această 
ocazie, doresc ca. in măsura po
sibilităților, să mă adresez tine
rei absolvente și s-o fac să in- 
țeleagă că greșește. Stimată to
varășă, trebuie să vedeți in acest 
comportament al părinților dv. 
grija deosebită ce v-o poartă, 
afecțiunea cu care vă înconjoa

ră, stări sufletești caracteristice, 
de altfel, tuturor celor ce nu 
uțor, ci prin, stăruință, prin 
muncă neobosită, au reușit să 
dea societății un om. Un om 
capabil a se integra procesului 
atit de amplu al edificării cu 
succes a societății lipsite de ex
ploatare, a înaintării spre socie
tatea de miine. idealul omenirii 
— comunismul. Or, pentru a- 
ceasta, se cere din partea noas
tră o muncă neobosită, de zi cu 
zi: o luptă cu noi inșine, de au- 
todepqșire, o luptă din care 
trebuie să ieșim biruitori.

Acest trebuie devine pentru 
nqi un imperativ. Tocmai tine
retul este acela pe umerii căruia 
apasă răspunderi din cele mai 
grele, dar ți din acelea al căror 
destin izvorăște dintr-o dorință 
arzătoare de progres, de civili
zație. Poate o să credeți că toa
te acestea nu au nici o legătu
ră cu problema pusă in discu
ție. Este, totuși, o legătură in
disolubilă. Să ne amintim de 
cuvintele secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la una din

Consfătuirile de lucru ale C.C. 
al P.C.R. care arată că nu tre
buie să ne mulțumim doar cu 
activitatea prestată de tinărul 
societății noastre doar in cadrul 
procesului de producție, ci să 
vedem lucrurile piuă in intimi
tatea lor, in sensul de a cunoaș
te mai îndeaproape viața perso
nală a acestuia, relațiile de fa
milie. etc. Or, vedeți că întrea
ga comportare, atitudinea omu
lui nou al societății noastre nu 
trebuie și nu poate rămine o 
preocupare exclusivă a persoa
nei in cauză. Ea preocupă deo
potrivă conducerea întreprinde
rii sau instituției la care vă des- 
fășurați activitatea, organizația 
de partid sau U.T.C. in care 
activați. Cu atit mai mult a- 
ceastă problemă ii frămintă pe 
propriii dumneavoastră părinți, 
grație grijii și înțelegerii căro
ra ați parcurs acest drum, nu

C. JICHIȚA

(Continuare in pag. a ll-a)

„A ne feri să fim 
părinți repetenți66

Am citit sau mi-a povestit ci
neva această intimplare : Un -om 
în. virstă de 92 de . ani era furios 
într-o zi și-n jura de mama fo
cului. întrebat despre motivul 
supărării a răspuns : „Ia, copilul 
ăsta al meu a fost obraznic... da. 
i-am tras două palme, să mă ție 
minte cite zile o avea !“

„Copilul" era la virstă respec
tabilă de 70 de ani...

Se vede treaba că părinții tre
buie să Tămînă mereu părinți, 
iar copiii — copii, altfel această 
sănătoasă celulă a societății- se 
destramă.

Dar ca să n-alunec pe panta 
unei teorii sterile, mă întorc la 
cazul dv. și să incerc a vă răs
punde pe puncte.

1. Fiica dv. are datoria să vă 
informeze cu cine pleacă și cind 
.se întoarce. Greșiți. cind scrieți 
„Asta nu înseamnă că cere voie" 
și ați greșit cu mult înainte cind 
ați lăsat-o să plece fără să vă 
spună. Atunci a fost prima dv. 
corigentă la capitolul „educație" 
și ați mai greșit că n-ați încer
cat să vă apropiați sufletește de 
fiica dv., să v-o faceți prietenă.

Acum e normal să apară ca o 
constrîngere, ■ ca o lezare a per
sonalității ei dacă vă spune cu 
cine pleacă și cind se întoarce. 
A fi mamă e mai greu decît a fi 
educatoare sau profesoară.

2. Mă surprinde că o absolven
tă de. facultate să aibă un suflet 
așa de sec și să uite să dea un1 

I telefon acasă unde o așteaptă o 
mincare caldă și neliniștea a doi 
părinți...

i Această amnezie o mai au și 
alți tineri și chiar bărbați insu- 
rați care se mai „încurcă" cu 
niște prieteni Ia o țuică prelun
gită cu orele.

3. Și eu am o fiică dar ea nu 
apelează la rezervele noastre bă
nești, deoarece nu permit să fiu 
-exploatat și vreau să o învăț să 
se întindă cit îi e plapuma și s-o 
feresc ca bugetul ei personal să 
capete reumatism cronic. E rău 
că fiica dv., care trăiește sub 
același acoperiș, nu contribuie la 
cheltuieli și trăiește din munca 
sau pensia părinților. Nu este 
oare aceasta tot un fel de ex- 
.ploatare ?

4. Tot exploatare se cheamă și

faptul că nu face și ea o dată 
piața, n-aduce măcar o piine și 
se așază ca o prințesă la masă 
m egoism 4- comoditate.

5. Un sfat, un îndemn, chiar o 
observație este o datorie pentru 
părinți, eu nu permit fiicei mele 
să ridice tonul sau să riposteze, 
dacă tăcem sau ne facem că nu 
observăm greșelile copiilor noș
tri, fie ei chiar de 24 de ani, în
seamnă că putem fi declarați 
părinți repetenți.

6. Dacă v-ați fi făcut din fiica 
dv. prietenă, nu era nevoie de 
un program special și orar de 
convorbire care apare plictisitor, 
dacă exista o comuniune sufle
tească, schimbul zilnic de gîn- 
duri, păreri, impresii și planuri 
apărea ceva firesc și nu impus.

7. E inadmisibil ca un tinăî 
din societatea noastră să nu-si 
aducă aminte de aniversarea pă
rinților, e rușinos ! Oare colec-

POTIRNICHE BADEA

(Continuare în pag. a ll-a)
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ACTIVITATE CONTINUĂ, 
PROGRAM RIGUROS, 

TEMEINIC RESPECTAT!

Se apropie secerișul
Pe adresa I.M.U. Medgidia :

Urgentați livrarea pieselor 
de schimb pentru mașinile agricole 

din Mehedinți I

„ILUSTRATE CU FLORI DE CÎMP"
în opinia uteciștilor din Tg. Jiu

LA C.A.P. ȘIVIȚA 
Șl VlNÂTORI 

în „zilele scurte" 
ale motopompiștilor, 

plantele suferă de sete
Udarea tuturor culturilor din 

perimetrul sistemelor de iriga
ții constituie, in aceste zile, o 
necesitate imperioasă și repre
zintă, alături de efectuarea la 
timp a lucrărilor de întreține
re, condiția principală a asigu
rării unor recolte bogate. Cum 
se realizează aceasta? Sintem 
in raid simbătă și duminică in 
două unități cooperatiste din ju
dețul Galați.

C.A.P. Șivița, ferma 1 grădină: 
aici, lingă șoseaua de asfalt, to
tul arată cum nu se poate mai 
bine: motopompele funcționea
ză din plin, citeva sute de co
operatori lucrează la întreține
rea legumelor. Costică Hincu, 
șeful fermei, ne declară satisfă
cut că în grădină toate lucră
rile. inclusiv udările se desfă
șoară conform programării. Ne 
permitem, insă, să ne depărtăm 
pe un drumeag lăturalnic, mai 
mulți kilometri de șoseaua de 
asfalt, la celălalt capăt al gră
dinii. Aici. tinărul Frangulea 
Năvălici, ajutat de 4 elevi, se 
străduie să repună în funcțiune 
o motopompă. în sfirșit, reu
șește și ne dă apoi lămuriri: 
,,N-am avut apă patru ore. Nici 
acum 5 zile nu am avut apă 
de dimineața pînă seara. Pe 
aici, nu a plouat suficient de 
multă vreme, plantele aii ne
voie de apă, dar...“

în fața noastră este un teren 
pe care au fost sădite tomate. 
După crăpăturile de la rădăci
nile plantelor se vede că este 
un teren însetat. După cum se 
vede la fel de clar Că bălăriile 
sint mai mari decît tomatele.

Sigur, privite de pe șoseaua de 
asfalt, grădina arata altfel...

Vrem să aflăm cauza întreru
perii de 4 ore in livrarea apei, 
dar la sistemul de îndiguiri, de
secări și irigații din Tulucești 
(IELIF Galati), portarul ne in
formează că simbăta este zi 
scurtă și... la stația de moto- 
pompe din Prut mecanicul Va- 
sile Dumitriu și electricianul 
Traian Lungu nu ne pot spune 
decit că n-au avut curent elec
tric.

Duminică dimineață la C.A.P. 
Vinători: pornim spre grădină 
pe urmele tovarășului președin
te Constantin Munteanu. în 
drum, oprim lingă două moto- 
pompe care nu funcționau. în 
clipa cind coborim din mașină, 
doi tineri se reped spre moto- 
pompe și le pornesc, după care 
ne intimpină cu motivări: că 
nu au avut apă de la ora trei 
și jumătate pină acum, la 7.30, 
că... Ceva mai încolo oprim lin
gă o altă motopompă tot in sta
re de nefuncționare. Cind ne 
apropiem, iese dintr-un adăpost 
un tinăr cu ochii cirpiți de 
somn. ..Am ațipit un pic, ne 
spune tinărul motopompist Ale
xandru Geanguș. Ce era să fac, 
nu aveam apă?!"

îl invităm să pornească mo- 
topompa. Tinărul ridică din 
umeri. Nu are baterie. Nu prea 
se-interesează nimeni de noi. ne 
declară dumnealui. Ca să por
nesc motopompă trebuie să mă 
duc la S.M.A., să aduc un trac
tor. Am cerut să vină electri
cianul să revizuiască instalația, 
dar nu a venit. Noaptea udăm 
pe dibuite, căci nu avem lu
mină".

Ne oprim și în grădină. Aici 
Stau coloanele din aluminiu și 
aripile de ploaie înșiruite prin
tre legume, dar nu curge nici 
un strop de apă. Nu-1 găsim 
nici pe tovarășul președinte, 
nici pe tovarășul inginer șef al 
C.A.P. ci intilnim doar moto- 
pompiști care nu iși fac, sau

nu pot să-și facă datoria și paz
nici care scrutează zarea. Și m 
acest timp, apa curge prin ca
nale și se întoarce de unde a 
plecat fără a fi folosită din plin 
pentru a stinge setea plantelor. 
Sigur, nu de explicații se simte 
nevoia. Acestea, oricit de multe 
ar fi. sint din capul locului 
neavenite. Ci sint necesare mă
suri hotârite pentru a curma 
asemenea stări de lucruri, pen
tru a asigura funcționarea ne
întreruptă a tuturor utilajelor 
din sistemele de irigații.

L CHIRIC

I.A.S. DRAGALINA

300 de „aripi de ploaie" 
in răspunderea 

tinerilor
1.AS. Dragafina din județul 

Ialomița seu cele mei multe a- 
drese ale inițiativei : 300 de . a- 
ripi de ploaie" a 3 600 de «s- 
persoare funcționează neîntre
rupt, asigurind plantelor apa 
necesară. La ferma nr. 2 se re
coltează orzul de fulguit. La 
ferma nr. 4 Costin Colea, se
cretarul organizației U.T.C. — 
și mecanic cu acest pnlej — a- 
jută la repararea a 12 aspersoa- 
re. Iar 30 de tineri — toți fă- 
cind parte din personalul teh- 
nico-administratir — cu unelte 
tn mind, grăbesc finalul lucrării 
la plirttul lucernei pentru sd- 
minți.

Este ora 1?. duminică 20 iu
nie și in Dragalina. ca de altfel 
in întreg Bărăganul, activitatea 
se afli in plini desfășurare. 
Semn că aici, in inima de griu 
a țdrii, totul decurge normal, 
adică la inalta conștiință a da
toriei patriotice.

L A.NDREIȚA

La Trustul S.M.A. Mehedinți, 
pregătirile pentru campania de 
seceriș au fost încheiate. Repa
rate și verificate, combinele și 
presele de balotat paie se află in 
stare de funcționare, gata să ia 
startul in cea mai importantă 
lucrare — secerișul — un examen 
riguros al hărniciei și capacității 
de mobilizare a lucrătorilor c- 
goarelor.

Cu toate acestea, tovarășul 
Nicolae Scăieru. inginerul cu re
parațiile. nu este deloc mulțu
mit. mai mult, este foarte su
părat. De ce anume ? ..Pentru că 
nici pină la această oră. moti
vează inginerul, punindu-mi in 
față o coală de hirtie scrisă pe o 
parte și pe alta, unul din prin
cipalele puncte ale programului 
campaniei, acria de a constitui 
in fiecare secție de mecanizare 
un stoc de piese de schimb de 
primă necesitate nu a fost reali
zat. cu toată strădania noastră, 
cu toate insistențele și adresele 
întocmite-. De pe hirtia pe care 
o aveam in față, de fapt o listă 
cu necesarul pieselor de schimb 
pentru combine și prese de balo
tat paie, im: notez citeva repe
re și cantitățile solicitate. Pen
tru presele de balotat : roată co
mandă — 25 bucăți, ax princi
pal — 12 bucăți, cuțite — 20 bu
căți. ccntracuțite — ÎS bucăți, 
etc. Furnizor LM.U.M. Medgi
dia. Notăm și citeva dintre re
perele necesare combinelor : ax

primar — 30 bucăți, placă — 80 
bucăți, fulie — 30 bucăți, semi- 
lagă — 300 bucăți, roate — 20 
bucăți, disc — 60 bucăți, diferite 
garnituri etc. Furnizor — Uzine
le ..Semănătoarea" din București 
și Întreprinderile colaboratoare.

..Deși combinele și presele de 
balotat au fost bine și la timp 
reparate și se află in stare de 
funcționare, subliniază tovarășul 
Eugen Pirvulescu. inginerul șef 
al trustului S.M.A.. lipsa piese
lor de schimb, inexistența unui 
stoc de primă urgență la fiecare 
secție și la trust pun in pericol 
asigurarea vitezelor și programe
lor de lucra planificate. Orice 
defecțiune a combinelor ce nu 
poate fi remediată imediat din 
cauza lipsei ce piese de schimb 
atrage după sine prelungirea se
cerișului si implicit pierderi de 
producție-.

Deciși sâ-si facă asa cum se 
cuvine datoria, să clștige bătă
lia secerișului cu un substantial 
spor de producție, ceea ce în
seamnă mai multă piine pentru 
țară, agricultorii mehedințem 
au nevoie urgentă de pieseie de 
schimb necesare pentru buna 
desfășurare a campaniei și. nu 
ne îndoim, colectivele muncito
rești de la întreprinderile furni
zoare nu vor intirzia să răspun
dă acestor solicitări in timpul 
optim.

AL. DOBRE

Vești din Cîmpia Burnasului
• !n săptămina care s-a 

încheiat peste 5 999 de tineri 
din comnneie Brinceni. Lna- 

î ca. Plopii-Slăvitești. Crinzu. 
Blejești. Purani. Drârănesti- 

; Vide și altele au efectuat 
acțiuni de muncă patriotică 

. in agricultură in valoare de 
' circa 299 mii lei. Ati fost iri

gate culturile de pe incă 899 
nectare, s-a executat prașila 
a doua la porumb pe aproa
pe 1500 ha. s-au recoltat 
peste 15 990 kg de legume, 
au fost curățate si amenaja
te 7M hectare de pășuni. 
Totodată, utecictii an mai a-

feetuat prin muncă patrioti
că lucrări de întreținere a 
culturilor la legume și a 
livezilor in majoritatea 
C.A.P.-arilor din județ.

o In comuna Smirdioasa 
s-a desfășurat examenul 
pentru obținerea atestării ca 
■rotopompist si minuitor de 
aripi pentru irigații. Din cei 
39 de elevi din clasa a X-a 
ie la școala generală din lo
calitate. prezenti la examen, 
au obținut atestarea 37.

D. HOROMNEA

Tarsița Vină, controlor de ca
litate, Fabrica de sticlă: E pen
tru a doua oară cind văd acest 
foarte bun film realizat de An
drei Blaier și nu numai că mi-a 
plăcut și m-a impresionat tor 
at it de mult ca prima dată, dar 
am descoperit in el idei, pro
bleme. subtilități de construcție 
artistică ce-mi scăpaseră la cea
laltă vizionare. Acest fapt întă
rește convingeiea că ..Ilustrate 
cu flori de cimp" este o operă 
complexă ce pune in discuție 
citeva dintre cele mai intere
sante și mai importante proble
me cu care ne confruntăm in 
viața de zi cu zi și că această 
discuție este una deschisă. la 
care spectatorul este antrenat 
să participe atît în timpul pro
iecției. cit. mai ales, după a- 
ceea. Este vorba, desigur, de o 
discuție cu sine. cu propriile 
sale opinii, cu propria sa conș- 
tlinjă. Insist asupra acestui lu
cru. intrucit — și rog. dacă gre
șesc. să mă ierte regizorii noștri 
de filme — am văzut cum mul
te pelicule in care personajele 
sint atit de clar împărțite : in 
bune și rele, in pozitive și ne
gative. Ir. care spectatorului i 
se dă ..cu lingurița" fiecare so
luție in parte, de ia care pieaeă 
cu totul de-a gata, pe care nu 
mai este nevoie să le judece. 
Or. filmul lui Andrei Blaier 
creează personaje și situații com
plexe. constituite cu un fin do
zaj de bun și rău. de frumos si 
urit. de puritate și lipsă de 
conștiință, chiar intre personale 
există fine treceri și balanțe 
din acest dozaj care de abia le 
apropie si ne apropie de viața 
adevărată. Vreau să spun că, 
din dorința d° a ne da o lecție 
de morală. Blaier nu schemati
zează. Da- nici nu complică 
inutil sau fals Le lasă specta
torilor o supapă de gindire pro
prie. Si mi se pare că prin a- 
ceasta s» realizează cel mai bine 
actul educațional, formativ al 
artei.

Virgil Cepoi, sticlar. Fabrica 
de sticlă : Să incerc să punctez 
eu citeva din problemele tie 
care vorbea colega mea. Mi se 
pare că una dintre ele este a 
relațiilor dintre părinți și ca
pii. sau extinzînd. a relațiilor 
dintre tineri și vârstnici, dintre 
cei ce se află in formare și cei 
ce trebuie să-f formeze. Există 
in film o frază aruncată parcă 
la întimplare de un personaj : 
..Ce exemplu o să dați celor ti
neri ?". care după părerea mea 
se constituie in una dintre 
cheile discuției. Cele două eroi
ne, deși se exteriorizează diferit,

deși au temperamente diferite, 
se aseamănă foarte mult : amin- 
două sint marcate de o mare 
puritate a virstei, amindouă 
sint lipsite de experiența vieții, 
amindouă par a avea o încredere 
oarbă in maturi, nici una nu 
vrea să-și trădeze dragostea. 
Lipsa aceasta de maturitate, a- 
dăugată la puritatea .sentimen
telor. la necunoașterea vieții le 
va marca tragic destinul. Una 
este în stare să urmeze în tot 
sfaturile celui iubit, chiar dacă 
ele frizau ilegalitatea, gestul a- 
moral. întimplarea face ca asta 
să o coste viața. Cealaltă, mai 
profundă, mai matură, dar mai 
sensibilă sufletește. realizează 
urîțenia situației, dar nu e in 
stare să i se opună, să ia o 
atitudine deschisă. Simțindu-se 
înșelată în ceea ce avea mai 
scump — dragostea și respectul 
pentru mamă — și responsabilă 
totuși de a nu fi acționat la 
timp, oierzindu-și orice punct 
de sprijin in viată, se autocon- 
damnă. Cine e vinovatul, cine 
si cind a greșit, ce responsabi
lități trebuie să ne asumăm fie
care dintre noi în viată la ase
menea evenimente ce se pot în- 
timpla. sint întrebări pe care, 
cred, fiecare spectator și le-a 
pus.

Gheorghe Roibu, procuror : 
Apreciez că filmul lui Andrei 
Blaier este extrem de actual și 
are largi semnificații pentru 
orice spectator. Cazul pe care el 
II prezintă atit de bine și de 
frumos prin intermediul artei 
cinematografice nu numai că are 
reverberații in realitate, dar mi 
se pare a sintetiza unele dintre 
cele mai subtile și mai dificile 
probleme legate de viata coti
diană. de relațiile de familie, 
de formarea conștiinței tinere
tului. Mi-a fost dat. chiar aci 
în Tg. Jiu, să cunosc destule 
cazuri, cu multe similitudini ce
lui expus și analizat de regizor. 
Consider că un asemenea film, 
o asemenea operă de artă poate 
constitui un ajutor prețios în 
munca de educație multilatera'ă 
a tineretului, a oamenilor în 
general. A vedea un asemenea 
film, a fi invitat să judeci o 
atare situație mi se pare a avea 
putere educativă la fel de mare 
ca Un fant trăit, ca o experien
ță asimilată. Cred că de astfel 
de filme avem nevoie cu totii ; 
filmul care să prezinte realita
tea asa cum este. în toată com
plexitatea și cauzalitatea ei.

Felicia Vlădulescu. muncitoa
re. Fabrica de sticlă : Nici un 
tinăr care a văzut filmul ..Ilus
trate cu flori de cimp" cred că

a mesajului operei în conștiința 
publicului, faptul că regizorul a 
reușit să ne prezinte oameni a- 
devârați. nu „fabricați". niște 
oameni care păreau chiar unii 
dintre noi. De aceea, situațiile 
în care erau puși, deciziile lor, 
mi s-au părut că mă implică și 
pe mine, că sint. intr-un fel sau 
altul, . răspunzătoare de faptele 
povestite de autor. Ceilalți au 
subliniat tematica filmului, au 
amintit care sint problemele 
dezbătute in el. Dar cred că 
ceea ce face ca noi. spectatorii, 
să ne simțim aproape de perso
naje. de trăirile lor. a fost și 
modalitatea de realizare artis
tică. Eu nu sint critic, dar. după 
părerea mea, acesta este unul 
din cele mai bine interpretate 
filme românești. Apoi m-a im
presionat felul cum Andrei Bla
ier a construit filmul : sint două 
acțiuni care se petrec simultan, 
chiar se întrepătrund. Pe de o 
parte nunta și întemeierea u- 
nei familii și pe de altă parte 
distrugerea unor oameni care, 
in mod firesc, ar fi dus către 
același final. Irina este perso- 
najul-tampon intre cele două' 
acțiuni, ea este atrasă și intră. _ 
și în celelalte, și neputința ei f 
de a adera la una dintre ele o 
va duce către dispariție. Aș a- 
vea mai multe de spus despre 
fiecare personaj în parte, dar 
mai important mi se pare riu 
să vă spun ce cred, ci faptul că 
această operă de artă m-a tul
burat și m-a obligat să gîndesc. 
Noi, tinerii, avem mare nevoie 
de asemenea filme, de aseme
nea opere de artă.

Vasile Gogonea, sociolog : Și 
eu am urmărit de două ori pe
licula semnată de Andrei Blaier, 
care mi se pare, o pot afirma 
după ce am văzut toate filmele 
sale, că este un fin și atent cu
noscător și investigator al vieții 
omenești. Un singur lucru aș 
vrea să spun : că am urmărit 
de fiecare dată reacția spectato
rilor și ea mi s-a părut edifica
toare pentru calitatea operei. 
Am văzut, la aprinderea lumi
nii în sală. fețele preocupate 
ale spectatorilor, i-am auzit dis- 
cutînd filmul, problematica lui. 
Este o operă care nu poate lăsa 
pe nimeni indiferent, care lasă 
porți larg deschise analizei, lu
ării de atitudine. Și aceasta este 
cu atit mai bine cu cit astfel de 
situații și probleme se pot in- 
tîmpla în viață. Cred că orice 
tinăr care a vizionat filmul ar 
ști într-o situație asemănătoare 
acelei prezentate de Andrei 
Blaier să ia o atitudine si nu 
oricare, ci pe cea conformă e- 
ticii comuniste. Iată cit de adine

DREPTUL
LĂ FERICIRE"

Mă numesc Gogoneață Cezar, 
și sint absolvent ăl anului IV 
al Liceului real-umanist din Ca
lafat. Citesc ziarul Scinteia tine
retului de cind am devenit ute- 
cist și astăzi am dat peste inte
resanta rubrică „Scrisori des
chise". Deși timpul mă presează 
aș vrea să-mi spun și eu păre
rea, referitor la cele 11 întrebări 
ale corespondentei din Brașov. 
Nu știu dacă cineva poate răs
punde afirmativ măcar la una 
din aceste întrebări. S-ar putea 
să o judec greșit, dar din cele 
spuse in ziar, eu cred că cea 
mai mare parte din vină o au 
părinții și mai ales mama. In 
primul rind nu văd de ce dinsa 
iși pune aceste probleme 
acum, cind fiica a terminat 
o facultate. Deși am 19 
mama știe întotdeauna cu 
merg, sau la cine merg, de 
menea, știe ora la care mă 
poiez. De asemenea, dacă inter
vine ceva, o anunț.

încă din vacanța clasei a 
VIII-a am muncit, clștigind a- 
proape o mie de lei sau chiar 
mai mult (acești bani i-am dat 
in casă). De multe ori mama 
îmi zicea să stau acasă, sint in 
vacanță și trebuie să mă odih
nesc. Dar ceva nu mă lăsa. Ce 
era acest ceva? In primul rind 
dragostea pentru părinți, apoi 
cea pentru muncă și in cele din 
urmă educația care mi s-a dat. 
Referitor la intrebarea nr. 8 con
sider că din nou este greșeala 
mamei Oricit ai avea o fire 
deschisă, nu poți spune niște

secrete personale sau poate 
chiar familiale unei persoane a- 
proape necunoscută. Dacă dinsa 
ar fi discutat altfel cu fiica la 
virsta de 13—14 ani, cred că si
tuația ar fi fost alta.

S-ar putea ca fiica să fie un 
om ifirăutățit'. Dar nimic nu este 
'imposibil, - iar ca să pleci tu, 
fată, la virsta de 24 de ani, hif- 
măritati, din casa părinților, ia 
care găsești tot ce dorești, asta 
e prea de tot !

Adică o „prietenă" a reușit 
s-o convingă toate acele lucruri.

abia 
deja 
ani, 
cine 
ase- 
ina-

„Nu-i uitați pe cei 
cărora le datorați 

viata!“5
(Urmare din pag. I)

ușor nici pentru dv., dar nici 
pentru dinșii.

De ce acum, cind premisele 
pentru crearea «nui ctitor feri
cit au fost create, rrmațt sfatu
rile așa-zișțlor prieteni, ajungind 
in situația de a disprețul munca 
șt efortul părinților, grija pă
rintească ce v-o poartă ? Cre
deți că atitudinea luată vă con
feră o stare de maturitate ? Nu 
contestă nimeni majoratul dv., 
insă nu considerați ca neaveni
te, ca inutile sfaturile părinți-

dar tu mamă, nu ! Este expli
cabil ? Aceasta a fost părerea 
mea, dar nu știu daci i-aș pu
tea recomanda ceva. Poate că 
ar fi bine să citească „Dreptul 
la fericire", o carte a lui Vasile 
Tincu și să vadă multe alte 
exemple de situații in care au 
ajuns copiii din cauza părin
ților.

Dacă am greșit îmi cer scuze, 
dar aceasta este impresia mea.

GOGONEAȚĂ CEZAR

„A NE FERI SA FIM
PĂRINȚI REPETENȚI-

(Urmare din pag. I)

parte știe a-tivul din care face 
cest lucru ?

10. Ridicarea cit 
scara vieții se face 
tinuă pregătire profesională.

Terminarea unei facultăți nu 
înseamnă sfîrșitul pregătirii, e 
doar începutul. Milioane de ti
neri din tara noastră au o astfel 
de preocupare.

9. Tot dv. purtați vina că 
n-ați reacționat la primul caz 
de împrumut sau înstrăinarea u- 
nor obiecte din casă.

11. Ar fi o mare greșeală dacă 
fiica dv. cu atitea lipsuri în e- 
ducația ei, ar avea o locuință 
separată, ca să fie liberă, inde
pendentă și indiferentă la opinia

mai sus pe 
printr-o con-

pvblică. Persoana care o influ
ențează trebuie demascată și în
depărtată din preajma fiicei dv. 
Și acum un sfat : luați-vâ în 
mod serios rolul de părinți pină 
nu e prea tirziu. apelați și la 
colectivul din care face parte și 
la cei ce se ocupă de „sectorul 
suflete".

Opinia publică, după cum ob
servați. vă vine în ajutor direct 
prin intermediul ziarului. Pentru 
fiica dv. : să stea de vorbă în 
fața oglinzii conștiinței sale și 
să citească atentă expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
rezoluția Congresului educației 
politice și ai culturii socialiste.

lot! Adresindu-le cuvinte 
nitoare, neluindu-le In teamă 
sfaturile, nu faceți un gest nici 
pe departe care să se ridice la 
înălțimea pregătirii dv., ci vi 
coboriți enorm in ochii lor, ai 
colegilor, ai colectivului 
muncă rn cadrul căruia vă des- 
făfurați activitatea.

Nu încercați si desconsiderați 
rolul opiniei publice care e, de 
altfel, cel mat aspru, dar și cel 
mai drept și nepărtinitor jude
cător, iar prin opinia publică in- 
țelegind marea masă de cetățeni 
cu care conriețuiți și care vă 
cunosc atH ca persoană cil și 
activitatea prestată. .4 nu se 
confunda opinia publică cu 
grupulețul „X“ care are timp 
de clevetiri sau de a răspindi 
zvonuri mincinoase. încercați 
să vă revizuiți felul de a fi și 
a gindi; incercați să lepădați 
mantia nepăsării și ușurinței. 
Viața e mai grea decit pare la 
prima vedere, insă cu atit sint 
și satisfacțiile mai mari, cu cit 
greutățile și piedicile puse au 
fost trecute prin muncă, prin 
sudoare, prin neodihnă. Reveniți

de

asupra hotiririi dv. de a fi „râ* 
dependentă" căci e un mod co
pilăros de a gindi, dar mai ales 
de a acționa... Termenul acesta 
trebuie înțeles cu totul altfel, și 
sint cvnrms ci il cunoașteți. A- 
doptap-i șt mcercați să puneți 
in practică prevederile lui. Poa
te o să mă acuzafi că dau do
vadă de 0 doză prea mare de 
romantism, insă nu uita|i pe 
cei cărora le datorați viața, 
creșterea, educația, intr-un cu- 
vini : totuL O să-mi replicați 
din nou ; .u4 fost datoria lor să 
o facă". O să vă replic, atunci, 
la rindu-mi ..Dar datoria dv. 
care este?"... Să vă manifestați 
„independența" așa cum o înțe
legeți la ora actuală, lăsindu-vă 
influențată de X sau de Y ?

Să nu uitați niciodată pe cei 
care, așa cum patetic scria 
Creangă, in a.’e sale nemuritoa
re Amintiri din copilărie: ,^i 
singe din singele ei și came din 
carnea ei, și de la dinsa a po
vesti am învățat".

In magistrala curintare rosti
tă de la inalta tribună a Congre
sului educației politice și al cul
turii tocialiste, secretarul gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat un vibrant 
mesaj tinerei generații, purtă
toarea făcliei veșnic vii a luptei 
pentru socialism și comunism : 
„Să nu uitați niciodată, dragi 
tovarăși tineri, că aveți, in pri
mul rind, îndatorirea de a face 
totul pentru însușirea și dezvol
tarea celor mai inalte virtuți ce 
caracterizează poporul nostru — 
dragostea de adevăr, vitejia, pa
siunea pentru muncă, hotărirea 
fermă de a asigura ridicarea 
națiunii noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație".

In concluzie: Prin tot ceea ce 
faceți, fiți dv. înșivă. Nu fiți 
copia fidelă a unui anonim X 
sau Y și nu urmați ad litteram 
sfaturile lor „prietenești".

Croiți-vă un drum propriu, ca 
rod al muncii ți al gindirii dv. 
creatoare, iar citeodată, cind 
apar prea mulți spini in calea 
dv. cereți un sfat și părinților. 
E cel mai indicat gest, e cel mai 
bun lucru ce-l puteți face.

O floare pentru tinerețea vechii cetăți de scaun. Marii meșteri 
ai Tirgoviștei au mutat.„ Tumul Chindiei in plin centrul orașului. 

Foto : VASILE RANGA

nu poate rămîne indiferent Ia 
ceea ce se întimplă pe ecran. 
Mi se pare foarte important 
pentru puterea de pătrundere

ecou poate avea o astfel d? o- 
peră de artă in mintea și inima 
tînărului spectator.

MIRUNA IONESCU

P. S. : Scuzați scrisul neglijent 
eu creionul, o fac pe perna unui 
pat de spital unde sint internat.

CENTRALA INDUSTRIALĂ DE REPARAȚII AUTO 
cu sediul in București, str. Clăbucet nr. 63, sectorul 8, 

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA : tinichigii auto, sudori, tapi- 
țeri, vopsitori, sculeri-matriteri, strungari, de toate categoriile 
de încadrare. Mai încadrează pentru calificare in specialitatea 
strungari, tinichigii auto, absolvenți a 7 și 8 clase elementare, 
virsta peste 16 ani. Celor interesați li se asigură cazarea in că
minul de nefamiliști al unității.

De asemenea, mai încadrează economiști și ingineri in spe
cialitatea T.C.M. și conducători auto.

Relații suplimentare la telefonul 65 20 40, Interior 157 sau 158.

GRUPUL ȘCOLAR M.I.U. „DÎMBOVIȚA" 
ANUNȚ

Pentru anul școlar 1976/1977 se primesc înscrieri la următoarele 
forme de invățămint și profile :

LICEUL INDUSTRIAL — curs de zi și seral
Treapta I cu profilele :

• TEXTILE-CONFECȚII ;
• CHIMIE INDUSTRIALĂ.

Treapta a II-a Cu profilele :
• CONFECȚII ARTICOLE DIN PIELE ȘI ÎNLOCUITORI ;
• OPERATORI LA TEHNOLOGIA FABRICĂRII SI PRELU

CRĂRII COMPUȘILOR MACROMOLECULARI (MASE PLAS
TICE ȘI CAUCIUC) ;

• OPERATORI LA FABRICAREA ȘI PRELUCRAREA STICLEI.
ȘCOALA PROFESIONALA — curs de zi 

pregătește muncitori calificați in meseriile :
• CIZMARI (confecționeri incălțăminte) ;
• MAROCHINER1 ;
A OPERATORI MASE PLASTICE ȘI CAUCIUC î
• STICLARI.

Informații suplimentare, telefon : 22 50 31, sau la sediul școlii : 
București, str. Poet Cerna nr. 1, sectorul 4,

R
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în jos. acolo unde colinele eu pă
duri par să aștepte verticalele 
construcțiilor, acolo unde orașul 
nou duce după el vechile obi
ceiuri : nu se mulțumește, a- 
dică, dacă nu are printre case
le lui și niște elemente uzi
nale.' așa că încoace și mai
încolo, corpuri existente ori
șantiere noi anunță un destin
asemănător și acestui oraș nou, 
cum a fost al orașuluî-uzină de 
sus. Or fi rațiuni și pentru a- 
ceasta. oamenii le impacă pe 
toate. într-un flux și reflux so
cial de care spun toți maiștrii, 
pe la toate sectoarele uzinelor, 
cind vine vorba de cadre și de 
împrospătarea lor.

Cu asemenea ginduri am ajuns 
în uzina de motoare și la ve
chiul laminor și la furnale, 
peste tot fnteresindu-mă de un 
singur lucru : ce fac tinerii mun
citori, cum vin. cum râmîn ori 
cum pleacă, si de ce pleacă. 
Așa am zăbovit și in laboratorul 
de ergonomie al uzinei de mo
toare, sau mai bine zis la I.C.M., 
adică întreprinderea de con
strucții de mașini. Acolo, psi
hologul de profesie. Ion Ba- 
lint, el însuși foarte tinăr și 
entuziast și amorezat de mun
ca lui, printre tot felul de a- 
parate, să le zicem electroni
ce, năzdrăvănii de cercetare a 
firii oamenilor și a însușiri
lor, a îndeminărilor poate chiar 
.și a năravurilor (dacă acestea țin 
de răbdare, de echilibru ori 
dimpotrivă) acolo opiul acesta 
și colegii lui au arătat ce în
semnează pregătirea și îndru
marea incă din școală a tine
rilor către învățătura înaltă 
a tehnicii, cum această treap
tă ergonomică s-a așezat cu 
necesitate 'a intrarea uzinei, 
și este o li.Sie de demarcație în
tre lumea" aparent haotică din
afară si ceea ce trebuie să se 
aleagă, să se selecteze și să se 
îngrijească aici, în locul de

„Festivalul 
călușului românesc"

Simbătă și duminică, orașul 
Slatina a fost gazda celei de-a 
8-a ediții a „Festivalului călușu
lui românesc", care a reunit me
sagerii de frunte ai dansului că- 
lușăresc din județele Teleorman, 
Ilfov, Mehedinți. Hunedoara, 
Argeș. Vilcea și Olt.

în, .afara -întrecerii artistice- 
propriu-ziseț- urmărită cu un. 
■deosebit interes de- un numeros 
public prezent la Teatrul de 
vară din localitate, în zilele fes
tivalului au mai fost programate 
prima ediție a Tîrgului meșteri
lor olari, o pitorească paradă a 
portului călușăresc, precum și 
spectacole susținute de ansam
blurile folclorice „Trandafirul" 
al căminului cultural din Gosta- 
văț și „Dunărea" al Casei de 
cultură din Corabia, de taraful 
căminului cultural din Iancu 
Jianu și de soliști vocali și in
strumentiști de muzică populară.

EȘIȚA
muncă și de gindire. de morală 
tehnică, aș zice, dacă raportul 
dintre conștiința omului și ma
șină ar presupune aceasta.

Rezultatele acestei munci de 
cercetare și îndrumare se văd, 
le-au arătat clasate și colorate 
pe tot felul de panouri și nu 
pare a fi o treabă abstractă a- 
colo, in acel miraculos labora
tor. pentru simplul fapt că Re
șița este o școală de la mașini 
pină in inima ei de foc, este 
o pregătire si o urcare a oame
nilor tineri și o foarte veche 
experiență tehnică în același 
timp. Volumul de gindire și de 
lucrare tehnică, științifică al 
noilor profiluri de producție cere 
cu necesitate această superioa
ră. modernă formă de testare, 
ceea ce se face în toată lumea 
tehnicii moderne, ceea ce tre
buie sub raportul uman să 
definească cincinalul actual și în 
perspectivă și la noi, in încren
gătura marilor unități industri
ale pe care le construim.

Grija edililor pentru tineretul 
Reșiței se arată in definitiv în 
tot ce este nou și va fi și mai 
nou, aici. în locul acesta înghe
suit. unde omul vine să lucre
ze, iși caută o casă, și se așează 
intr-un fel intemeindu-și o fa
milie. în orașul nou există un 
cartier al tinerilor, cu șase mii 
și șase sute de locuri, cămine 
pentru cei singuri și pentru cei 
căsătoriți, o cantină corespun
zătoare, un loc deci de primă 
așezare, de unde viața cu nevoi
le ei se deschide și se integrea
ză în nevoile orașului. Locul mi
cilor popasuri de consum al
coolic cată să fie ocupat de edi
ficii de cultură, sus peste un
ghiurile noilor blocuri, Ateneul 
tineretului, și în vale, sala poli
valentă și patinoarul care se 
face. Toate acestea, care pe pla
nul nevoilor cotidiene se chea
mă anexe, devin în imediată 
realizare instituții ale echilibru
lui social și al stabilirii, ale su
fletului și ale sănătății, ale i-

gienei și ale timpului liber, ale 
culturii și educației civice. Ceea 
ce in două ceasuri a dezvăluit, 
în această privință, primul secre
tar al județului, tovarășul Tran
dafir Cocârlă, ar fi ținut altădată 
de ordinul miracolului, cifre și 
înfăptuiri, preocupări și ginduri 
în perspectivă apropiată, in 
mers, in lucrare. epopei ale 
energiei sociale și ale muncii 
acestor oameni ajunși la treap
ta socialistă a responsabilității 
lor. Reșița nu este numai a ei 
însăși, ori a Banatului, cu veci
nătățile sale Anina, Caransebeș, 
Oțelul Roșu. Reșița este a țării în
tregi și tinerii veniți aici din alte 
zone se cuvine a fi întîmpinați 
pe măsura valorii lor. Comuniș
tii din uzină sint socotiți părin
ții adoptivi ai acestor copii, și 
mulți dintre ei sint nașii lor, și 
le rămin prieteni ai familiei.

Există o problemă a fetelor 
aici, fără de care nu se poate. 
De aceea, o fabrică de confecții 
va asigura deocamdată venirea 
și așezarea chipurilor frumoase, 
ca să nu mai alerge tinerii pe la 
balurile din vecinătăți, in căuta
rea lor. Așa se întinerește ora
șul, și așa toate grijile lui sint 
de fapt o grijă mare, pe toate 
planurile, pentru viața acestor 
oameni. Cifrele care ar ilustra 
această uriașă lucrare a umanis
mului reșițean sint de ordinul 
miliardelor, și ar fi de ajuns 
dacă am zice aici că investițiile 
noului cincinal în industria 
Reșiței depășesc de atitea ori, la 
sumele uriașe, valoarea investi
ției din cele două secole și ju
mătate de la întemeierea acestei 
industrii. Același fenomen, în 
tot județul.

Numai o zi, după un an, la 
Reșița, a însemnat deschiderea 
gîndului către o lume de -care 
nu ne-am despărțit niciodată de 
atunci cind am simțit întîi care 
este măsura muncii ei și care-i 
este partea de fericire ce i se 
cuvine.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI INVĂȚĂMINTULUI

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DIN BACĂU

Anunță scoaterea la con
curs a următoarelor posturi 
didactice :

1. Profesor la catedra de 
științe sociale și filologice, 
disciplina : Limba franceza, 
poziția 2 din statul de func
țiuni pe anul 1975—1976.

2. Conferențiar la catedra 
de științe sociale și filologi
ce, disciplina : Limba, lite
ratura și civilizația engleza, 
poziția 2 din statul de func
țiuni pe anul 1975/1976.

3. Conferențiar la catedra 
de matematieă-fizică, disci
plina : Fundamentele mate
maticii, Metode și mijloace 
moderne in matematicile 
elementare și Matematici su
perioare, poziția 2 din statul 
de funcțiuni pe anul 1975/ 
1976.

4. Lector la catedra de 
științe sociale și filologice, 
disciplina : Limba franceză, 
Literatura și civilizația fran
ceză, poz. 8 din statul de 
funcțiuni pe anul 1975/1976.

5. Asistent la catedra de
științe sociale și filologice, 
disciplina: Limba rusă,
Limba română, poz. 16 din 
statul de funcțiuni pe anul 
1975/1976.

Candidați! Ia concurs vor 
depune la secretariatul rec
toratului Institutului peda
gogic din Bacău — Caiea 
Mărășești nr. 157 — in ter
men de 30 zile (pentru pos
turile de profesor, conferen
țiar și lector) și in termen 
de 15 zile (pentru postul de 
asistent) de la data publică
rii acestui anunț in Buleti
nul oficial, cererea de în
scriere, la care vor anexa în 
dublu exemplar actele pre
văzute de legea nr. 6/1969 
privind Statutul persona
lului didactic din Republi
ca. Socialistă România, publi
cată in Buletinul oficial par
tea I nr. 33 din 15 martie 
1959 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și In- 
vâțăminluiui nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează intr-o 
altă instituție de invățămint 
superior sau intr-o altă uni
tate, sint obligați să comu
nice în scris — rectorului in
stituției de invățămint supe
rior respective sau conduce
rii unității la care funcțio
nează — înscrierea la con
curs, menționind acest lucru 
in cererea de înscriere.

Concursul se va ține la 
sediul Institutului pedagogic 
din Bacău — Calea Mără
șești nr. 157, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 6/ 
1969, in termen de două luni 
(pentru posturile de profesor, 
conferențiar și lector) și dc 
15 zile (pentru postul de 
asistent) de la data expirării 
termenului de înscriere.

Informații suplimentare se 
pot obține la Secretariatul 
rectoratului, telefon 32673.

1 4 I
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înapoierea din R. F. Germania 
a delegației conduse de ministrul 

pentru problemele tineretului
Simbătă după-amiază s-a 

înapoiat in Capitală delega
ția condusă de ministrul pen
tru problemele tineretului 
din tara noastră, care a e- 
fectuat o vizită în R. F. 
Germania, la invitația mi
nistrului federal al tineretu
lui, familiei și sănătății.

AGENUA
ÎNAPOIERE

Duminică după-amiază, a so
sit in Capitală, venind de la 
Ulan Bator, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Petre Lupu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., care a luat 
parte la lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Arsene, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

A fost de față B. Dașteren. 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. P. Mongole la București.

PLECARE
■mmwmmMmmmmnmmmi-,* .

Duminică a plecat spre patrie 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare care a efec
tuat un turneu în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții chinezi au fost

La sosire, pe aeroportul 
international București-Oto- 
peni, delegația a fost saluta
tă de cadre ale U.T.C. și 
U.A.S.C.R.

Au fost prezenfi reprezen
tanți ai Ambasadei R. F. Ger
mania la București.

salutați de generalul-maior 
Victor Voichiță. secretar ad
junct al Consiliului politic su
perior al armatei și șef al Di
recției propagandă și cultură, 
de generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
și ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

CRONICA U.T.C.
Simbătă s-a înapoiat in 

Capitală. venind de 1* 
Frankfurt, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Dan Fruntelată, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., care 
a participat la seminarul bi
lateral dintre Uniunea Tine
retului Comunist și Consiliul 
Federal al Tineretului din 
R. F. Germania, cu tema : 
„Rolul organizațiilor de ti
neret in transpunerea in via
tă a hotărîrilor Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
in Europa".

MANIFESTĂRI 
CU PRILEJUL 

ZILEI AVIAȚIEI
Cu prilejul Zilei Aviației Re

publicii Socialiste România, du
minică dimineață, la Monumen
tul eroilor aerului din Capitală 
și la Monumentul lui Aurel 
Vlaicu din comuna Bănești au 
fost depuse coroane și jerbe de 
flori.

în aceeași zi. la cimitirul Belu 
din București, au fost depuse 
coroane și jerbe de flori la mor
mintele lui Aurel Vlaicu. Tra
ian Vuia. Gheorghe Bănciulescu 
și Henri Coandâ.

Totodată, in comunele Aurel 
Vlaicu și Traian Vuia au avut 
loc adunări populare, in cadrul 
cărora au fost evocate momente 
semnificative dm viata si act.- 
vitatea pionierilor avtației româ
nești.

Aniversarea Zilei Aviației a 
fost marcată și prin alte activi
tăți cultural-educative. îr. unită
țile de aviație, la casele armatei 
din garnizoanele unde există 
asemenea activități, m institu
țiile militare de învățământ cu 
profil aviatic, precum și in fața 
personalului aviației civile a fost 
expusă conferința : -Aviația 
României socialiste — purtă* na
re a unor bogate tradiții aero
nautice. Grija Parzdulu: Co
munist Român pentru dezvol
tarea și modernizarea aviație: 
românești*. în același timp, ge
nerali și ofițeri de aviație, pre
cum și piloți civili, au part:—pst 
la intilniri cu elev*, din școli ge
nerale. profesionale și licee.

Duminică, in cadrul aeroclu
burilor sportive din București. 
Ploiești. Pitești ji Brașov s-au 
desfășurat exerciții demonstra
tive de zbor și parașutism, la 
care au asistat tineri muncitori, 
elevi și student: dm localitățile 
respective. I

„ZIUA PIONIERIL
Salutul Consiliului Național al Organizației Pionierilor

Dragi pionieri și școlari,
Puternic mobilizați de is

torica expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, săr
bătorim in acest an „Ziua 
pionierilor", minunat prilej 
de a face bilanțul activități
lor noastre de pregătire po
litică. pentru muncă și via
ță. in spirit revoluționar.

Gindul nostru, al tuturor 
purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor. al cadrelor care 
muncesc cu pionierii, se în
dreaptă cu dragoste și recu
noștință către partid, către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, cel mai 
iubit fiu al poporului, părin
te. prieten și indrumâtor 
apropiat al copiilor, al tine
rei generații. luptător neîn
fricat pentru proeresul și 
prosperitatea națiunii româ
ne. pentru triumful păcii și 
socialismului in lume.

Folosim și acest prilej pen
tru a aduce, din inimile 
noastre, conducerii partidu
lui si statului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. mulțumi
rile cele mai fierbinți pentru 
minunatele condiții de mun
că și viață create, pentru gri
ja părintească manifestată 
permanent față de formarea 
«i educarea comunistă a ce
lor mai tinere vlăstare ale 
țării.

Activitățile din anul șco
lar pe care îl încheiem s-au 
desfășurat pe fundalul ma
rilor realizări obținute de 
clasa muncitoare, de între

gul popor, in înfăptuirea is
toricelor hotâriri ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R.. 
precum și sub inriurirea am
plului program de activitate 
trasat tinerei generații de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea lucrărilor Fo
rumului tineretului, a măsu
rilor adoptate eu acest pri
lej.

In acest an. ne-am sporit 
eforturile pentru obținerea 
unor rezultate cit mai bune 
la învățătură; pionierii au 
participat cu elan și dăruire 
la activitățile tehnico-apiica- 
tive și de muncă patriotică; 
organizația noastră a acordat 
o atenție deosebită cunoaș
terii. înțelegerii și însușirii 
de către copii a politicii in
terne și externe a partidu
lui și statului nostru, inițiind 
multiple activități poliiieo- 
ideologice. cultural-artistiee. 
sportiv-turistice și de pregă
tire pentru apărarea patriei, 
care au intensifica; educarea 
patriotică, revoluționară a 
pionierilor și școlarilor.

O msre însemnătate ia îm
bunătățirea activității Orga
nizație; noastre o are aplica
rea mâlurilor adoptate de 
cea de-a III-a Conferință a 
Organizației Pionierilor, ia 
legătură cu participarea ne
mijlocită a copiilor, ea mem
bri ai consiliilor, la elabora
rea programelor de activita
te. la conducere* Organiza
ție:.

Dragi pipaieri. stintati to
varăși comandant i-instruc
tori.

în vederea apbeării ia via
tă a documentelor Caagresa- 
lai edaeatiei politice si al 

culturii socialiste. Consiliul 
National al Organizației Pio
nierilor vă cheamă să inten
sificați in continuare, mult 
mai hotărit. in strinsă unita
te cu întregul tineret, preo
cupările pentru formarea și 
educarea comunistă, revolu
ționară a celei mai tinere ge
nerații a țârii.

Să folosim vacanța pentru 
a iniția ample acțiuni politi- 
co-idrotogicr. de educare prin 
muncă și pentru muncă, cui- 
tural-artistiee. sportiv-turis
tice și de pregătire pentru a- 
pârarea patriei : să inițiem 
multiple activități pentru a 
eunoarie minunata istorie a 
patriei și partidului nostru, 
lupta de veacuri pentru drep
tate socială si naronală. rea
lizările obținute de toți oa
menii muncii — români, ma
ghiari. eermani și de alte na
ționalități — care, uniți in in- 
făptuirea acelorași idealuri 
de mancă si viață, ridică pa
tria noastră spre culmile lu
minoase ale civilizației comu
niste. Derrottind dragostea 
noastră nesărmarită fată de 
patrie, partid si popor. să 
întărim prietenia ți solidari
tatea ca copiii din țările so
cialiste. din toate țările lă
mâi. sub semnul păcii și în
țelegerii intre popoare. -

Organizați in brigăzi și e- 
ehipe. să participăm la a<- 
tiuni’e de mancă patriotică, 
la strmșnl recoltei, ai plan
telor medicinale și al fructe
lor de pădure, la buna gos
podărire a școlilor șâ locali
tăților. la ocrotirea mediului 
înconjurător : artrvităîHe de 
muncă, excursiile și drume

țiile să fie însoțite tot timpul 
de ciniece patriotice și revo
luționare, de zimbet și voio
șie pionierească. Să ne pre
gătim pentru a ne prezenta 
in noul an școlar cu forțe 
noi, să obținem mari succese 
in muncă, in însușirea cu
noștințelor, in participarea, 
după puterile noastre, la în
florirea continuă a patriei.

Cu prilejul „Zilei pionie
rilor", Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor trans
mite câlde mulțumiri tutu
ror contandanților-iiistrue- 
tori, cadrelor didactice, care, 
cu sprijinul celorlalți factori, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, mili
tează neabătut, cu dragoste, 
căldură și pasiune pentru în
tărirea caracterului revoluțio
nar ai organizației noastre, 
pentru educarea comunistă, 
patriotică și revoluționară, 
prin muncă și pentru muncă 
a tuturor copiilor patriei.

Felicitind din inimă pe toți 
pionierii și școlarii patriei, 
pe eomandanții-instructori și 
instruclorii-uteciști, Consi
liul Național le urează noi 
succese in activitatea ce o 
desfășoară pentru Înfăptui
rea la un inait nivel de exi
gență a chemării insufleți- 
toare adresate pionierilor, in- 
tregului tineret, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvin- 
tarea la încheierea lucrărilor 
Congresului educației politi
ce și al culturii socialiste, in 
îndeplinirea Programului 
P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a României 
spre comunism.

OR“
în calendarul de vacanță »1 

pionierilor și școlarilor, ziua de 
20 iunie a fost însemnată cu ro- 
‘șul sărbătoresc; Câ in fiecare 'an, 
copiii patriei noastre au mar
cat „Ziua pionierilor" cu voio
șia, sinceritatea și încrederea ce 
caracterizează virsta lor minu
nată.

La Constanța, pe stadionul „1 
Mai“, a avut loc. sub semnul 
cîntecului și al dansului, un 
grandios spectacol de sunet și 
lumină, la care au participat 

-mai mult de 12 000 de pionieri 
și școlari. în prezența conduce
rii locale de partid și de stat, 
copiii constânțeni au trăit o 
seară de neuitat, cintind mun
ca. dragostea lor pentru acest 
pămint roditor și luminos, pen
tru partid și conducătorul său. 
în toate unitățile de pionieri din 
județ s-au desfășurat, de ase
menea. activități complexe. Sub 
generice ca „în fiecare zi. fap
te demne de un viitor comu
nist", „Noi creștem odată cu 
țara", „Memoria pămîntului ro
mânesc", „De la comuniști În
vățăm cutezanța" s-au desfășu
rat intilniri cu activiști de partid 
și de stat, cu ilegaliști, cu parti
cipant! la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste. 
Au . mai avut loc vizite la mu
zee. locuri și monumente istori
ce, carnavaluri și focuri de ta
bără. întreceri sportive.

Concursul folcloric „Pe fir de 
baladă", care s-a desfășurat timp 
de trei zile Ta Tg. Jiu cu parti
ciparea a numeroși pionieri din 
22 de județe, s-a încheiat du
minică cu spectacolul de gală 
„Partidului — recunoștința 
noastră" și cu dezbaterea „Gor- 
jul — străveche vatră a neste
matelor folclorice românești". 
Au mai fost vizitate casa me
morial „Constantin Brâncuși", 
Muzeul arhitecturii populare 
gorjene de la Curtișoara și 
complexul meșteșugăresc „Arta 
casnică" din Tismana.

(Agerpres)

Noi r el atari de la întrecerile pasionante, cu o participare numeroasă la

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS"
• BUZĂU

La o competiție 
de masă — important 

este să participi
Ne aflăm, eu carnetul de re

porter și aparatul foto, la baza 
jțfiortivă a Liceului electroteh
nic din Buzău. Terenul de tenis, 
din bitum, cu linii albe, proas
păt desenate, cunoaște o mare 
animație. Este prima zi de între
ceri din cadrul noii ediții a 
„Cupei Scinteii tineretului la 
tenis", la care s-au înscris în jur 
de 60 de băieți și 12 fete, pose
sori de rachete și destul de bine 
inițiați în tainele acestui frumos 
sport. Poate mai mult curiozi
tatea și bucuria de a porni o 
nouă întrecere sportivă de masă, 
mai mult decît obligațiile, răs
punderile profesionale i-au adus 
la teren și pe directorul școlii, 
inginer Ion Mitică, pe profesorul 
de educație fizică, Mircea Padu
raru, care încă de la primele 
partide au început să anticipeze 
fruntașii turneului pentru de
semnarea campionului pe școală, 
căruia îi acordă credit să cîștige 
și titlul de campion al munici
piului și județului Buzău. Cu alte 
cuvinte ei speră ca reprezentan
tul Liceului electrotehnic să 
ajungă pină în finala care va 
avea loc la Costinești, între 6 și 
12 septembrie a.c. Competența 
cu care discută șansele unuia 
sau altuia, mă îndeamnă să in
tru in amănunte. Aflu, cu aceas
tă ocazie, că însuși directorul 
școlii este un veritabil sportiv, 
un bun jucător de tenis. A prac
ticat, ca elev și student, nu cu 
mulți ani în urmă, fotbalul, 
handbalul, a jucat tenis de masă 
și de cimp, șah, a făcut înot, ob- 
ținind performanțe lăudabile și

trofee despre care vorbește cu 
mindrie. Spiritul de emulație 
pentru activitatea sportivă care 
există in școală mi se pare, in 
aceste condiții, foarte firesc. 
Sportul de masă fără animatori 
inimoși nici nu poate fi 
conceput.

Față de numărul mare de elev: 
— circa 700 — ne surprinde câ 
nu s-au înscris mai mulți la în
treceri. „Cupa Scinteii tineretu
lui — ne spune profesorul Padu
raru — este o competiție preten
țioasă. Deși în liceu sint peste 
20 de posesori de rachete, pină 
acum și-au exprimat dorința să 
joace, cum ați aflat, doar vreo 60 
de băieți și 12 fete. De fapt, mai 
au încă timp. întrecerile etapei 
de masă durează pină Ia 15 iu
lie. Sint convins că vor mai fi și 
alte opțiuni. Ce se-ntimpiă? Sint 
vreo 20 de jucători foarte buni, 
care-i sperie intrucîtva pe cei 
mai proaspăt inițiați. Trebuie să 
desfășurăm o muncă de lămurire 
mai susținută cu cei neincreză- 

tori in posibilitățile lor. să le ex
plicăm ei scopul unei întreceri 
de mast nu este numai pentru a 
ciștiga neapărat. Important este 
să participe". Urmărim par*;da 
dintre C. Iacov și D. Cosrin, 
elevi in anul II. și ne dăm sea
ma că nivelul cunoștințelor in 
acest sport este destul de ridicat. 
Ei. de fapt, sint si voleibaliști 
foarte buni, fac parte din selec
ționata liceului. Retururile pu
ternice, bine plasate, mingile 
stopate, voieurile nu sint proce
dee pe care ei să nu le stâpi- 
nească cu destulă str-rar.'.ă Mai 
harnic pe teren și mai sigur pe 
lovituri, a ciștiga*. Iacov. în două 
seturi : 6—3. 6—1 Iată si alte re
zultate din prunele două zile de 
întreceri : I. Miricâ — E. Fun- 
dulea : 6—2. 8—2 : D. Stefănes- 
cu — L Bogdan : 6—1. 3—6. 6—2: 
D. Gh’.oca — I. Braț os; n : 6—3. 
6—4 ; V. Coif eseu — V. Ionescu. 
6—2. 6—3 ; N. Grigorescu — V. 
Sturzu ; 6—2. 4—6. 6—L O victo
rie netă, și nu in fața unu; ad
versar slab, a obținut Nicolae 
MancHache : el l-a învins pe Ion 
Roșea cu : 6—1. 6—0 1 Să reți
nem acest nume : Nicolae Ma- 
nolache. Este campionul pe ju
deț la ..Cupa tineretului*. E po
sibil ti fie unul dintre protago
niștii finalelor de la Costinești. 
Deși nu-i prea înalt de statură, 
este un jucător dinamic, ambi
țios. cu o mare rezistență la 
efort, atribute care decid intr-o 
competiție maraton cum este 
„Cupa Scinteii tineretului*.

Tetele — printre care le-am 
găsit pe lista de concurs pe Li
liana Pintiiie. Elena Oprescu. 
Tar. ța Săcuiu etc. — încep în
trecerile zilele următoare. Zilele 
de vacanță vor fi zile de muncă 
și de sport.

V. CABULEA

• MEHEDINȚI
Pe listele de concurs

20 000 de tineri I
Popularitatea de care se bu

cură in județul Mehedinți com
petiția de*fedS Sbș-âti' tu ..Cupa 
Scinteii tineretului* «ne convin
gător argumentată' de creșterea 
de la an la ar. a numărului 
participanților înscriși pe foile 
de concurs Ia faza de masă

Dacă anul trecu* — imi spu
nea Gheorghe Dunărințu. acti
vist al Comitetului județean al 
U.T.C. — numărul tinerilor par
ticipant! la faza de masă a ..Cu
pei Scinteii tineretului la tenis* 
a fost de aproape * W*. anul a- 
eesta pe listele de concurs figu
rează — și înscrierile incâ nu 
s-an încheiat — peste M #60 de 
tineri din școlile, intreprinderile, 
instituțiile si localitățile rurale 
ale județului nostru. Și trebuie 
tinut seama ei tenisul nu are 
tradiție in județul nostru. Orga
nizarea unei frumoase intilniri, 
a marelui campion Ion Țiriac. 
tot de către ziarul ..Scinteia ti
neretului". cu tinerii din muni- 
ripiul Drobeta Turna-Severin, a 
însemnat un mare stimulent 
pentru tinerii noștri de a prac
tica tenisul*. De remarcat creș
terea interesului pentru compe
tiție al tinerilor muncitori. La 
Uzina de vagoane și Combina
tul de prelucrare a lemnului din 
municipiul Drobeta Tr. Severin 
s-au înscris. pentru faza de 
masă, 1 500 și. respectiv, 800 ti
neri muncitori. Pentru prima 
dată vor participa la întreceri 
tinerii muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Șantierul naval 
din localitate. Elevii Liceului 
„Traian" și cei ai Liceului in
dustrial de chimie, debutanți și 

prezența intr-un număr împre- 
zâonant. 1500 st. respectiv. 606 | 
participant:. între elementele 
pozitive ale competiției s-au nu
mărat s; acelea privind antrena
rea tinerilor din mediu! rural in 
concurs, ceea ce ilustrează pă- | 
trunderea tenisului in lumea sa
tului. Tinerii dîn comuna Gruia ' 
participă și ei pentru intiia l 
oară in competiție, pe liste fiind 
deja insenși 150 utecișt:. Și-au 
anunțat, de asemenea, participa
rea și tinerii din comunele Cuj- 
mir — peste 300. Pătuleie — 
100. s.a.m.d. în sfîrșit. un ultim 
argument : pe raza județului 
Mehedinți numărul terenurilor 
de tenis construite de tineri s-a 
dublat in acest an.

AL. DOBRE

• PRAHOVA
Regulile jocului au fost 

bine însușite 
întrecerile etapei de masă au 

continuat ieri, la Cîmpina. sub 
semnul unor dispute pasionan
te. Participant înscriși — peste 
300. Majoritatea sint elevi aflați 
in vacanță sau tineri muncitori 
din intreprinderile orașului". Pe 
terenurile pe care tinerii inșiși 
le-au amenajat am intilnit elevi 
de la Liceul „Nicolae Grigo
rescu". Grupul școlar energetic. 
Grupul școlar de petrol, Liceul 
mecanic nr. 1 precum și tine
rii muncitori, ingineri și tehni
cieni de la I.R.A. Neptun, 
I.R.U.E. Cîmpina. Calitatea par
tidelor a demonstrat că regulile 
jocului au fost bine însușite, 
multe din partide constituind 
adevărate revelații atit ca ni
vel tehnic, cit și ca frumusețe 
a disputei.

B. NEAGOE

FOTBAL XXXIV:
Campionatul s-a

a echipei Steaua

POATE VIITORUL...
Iali-ne Ia sfirfiiul umî cam- 

pi.*-.:l. care «r trebui sa ne o- 
fere atâtea motive de comenta
rii și noimse.-i. dar care, din 
păcate, se isșd atit ce reci 
isdljticsjr Nici meciurile «Ri
mei etape. chiar in cele in cere 
crea ni se decidă c treia retro
gradată. stres fâctr! rrfetn mied 
spectatorilor. ss i-au sculat in 
picioare, tăindu-ie respirația. 
As a că putem afirma, fără re
ticentă, că de iă un capăt la al
tul ai campionatului, care t-a 
tncheial teri, -ni s-a oferit un 
fotbal slab, lipsit de dinamism, 
de elemente spectaculare, de 
virtuțile jocului modem. Ex
cept ti ie fotbalului de bună ca
litate au fost rare. Fccem aces
te subimien fi cu gindul că ju
cătorii și antrenorii, conducăto
rii de cluburi șt Federația de 
specialitate, la întocmirea bi
lanțului, cor acorda importanta 
necesară acestei capitol, nu-l 
tor trece cu vederea: Anul fot
balistic 1975—'79 este-un-an-mai 
tlab. cu rexaltcte care nu ono
rează. cum-ar fi trebuit, pasinr 
nea și dragostea statornici pe' 
care le au iubitorii acestui sport 
din tara noastră, nu onorează 
condițiile de care dispun echi
pele ți jucătorii.

Anul acesta a cucerit titlul de 
campioană națională formația 
Steaua. Este, să recunoaștem, o 
campioană merituoasă. Ea re
vine la mari!e-i performanțe 
după opt ani. Revenirea ei pe 
primul loc in ierarhia fotbalu
lui romănesc este triumfălli, 
prin maniera in care a ciști- 
gat laurii, exprimată prin nu
meroasele victorii obținute in

v—«'**'

Campionii : fotbaliștii echipei Steaua
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încheiat cu victoria merituoasă

deplasare, prin cele 7 puncte r.e 
o despart de a doua clasată, 
Dinamo, fosta campioană. O e- 
chipă cu mulți tineri, pregătită 
de un antrenor tinăr, fără, zgo
mot. au reușit performanțele 
promise de alții in atitea rin- 
duri. In ciuda neajunsurilor și 

CLASAMENT 
FINAL

FTEAVA 34 21 9 4 79—33 51
Dinamo 34 18 8 8 68—35 44
A.S.A. 34 17 4 13 48—42 38
Sp. studențesc 34 14 9 11 52—41 37
Poli. Timișoara 34 14 9 11 54—52 37
Univ. Craiova 34 13 10 11 41—32 36
S. C. Bacău 34 14 7 13 37—35 35
F.C.M. Reșița 34 14 6 14 39—55 34
F.C. Bihor 34 14 5 15 43—46 33
F.C. Constanța 34 12 8 14 34—36 32
F.C. Argeș 34 12 8 14 30-47 32
Jiul 34 12 & 14 42—64 32
Poli. Iași 34 13 5
Rapid 34 12 i' 15 49r*47 31
U.TâA. 34 13 5 .16 46—56 31
Olimpia 34 12 7 15 36—56 31
C.F.R. 34 9 10 15 30—39 28
„U“ Cluj-aVp. 34 8 3 23 30—45 19

obscurităților acestui campionat 
de care am vorbit, fotbaliștii 
militari s-au distins printr-un 
joc mai elevat, prin constanță 
și seriozitate. In partide cu 
miză sau fără ■ miză, chiar in 
meciurile din ultimele etape, 
cind se știau campioni, băieții 
pregătiți de tinărul antrenor fl- 

merich Jenei șirnu disputat 
șansele in modul Cel mai loial 
și corect. Felicitindu-i pentru 
succesul lor, pe colegii lui Du
mitru și Iordănescu, să le urăm 
o carieră la fel de frumoasă, 
in „Gupa campionilor europeni", 
competiție de anvergură care 
testează cel mai exact valoarea 
globală a echipei, clasa inter
națională a jucătorilor. Sperăm 
să ne ofere, incepind din toam
nă și pină-n primăvară, numai 
satisfacții.

Următoarele locuri fruntașe 
ie ocupă echipa Dinamo, care 
s-a trezit la ambiții și orgolii 
doar in finalul returului. Foștii 
campioni tronează și ei in vir- 
ful piramidei solitari, ca șt ste- 
liștii, diferența de a treia cla
sată fiind de fi puncte. Urmea
ză, apoi, A.S.A. Tg. Mureș — 
locul 3 — Sportul studențesc 
— locul 4 — echipe care ne vo» 
reprezenta, alături de Dinamo, 
in competiția europeană „Cupa 
U.E.F.A.". Lăudabilă, oricum',' 
poiițla 1 stuăeii'țttdr bucureștent 
in clasamentul final. Este rodiii 
muncii și al dăruirii. Poate și ăl 
Străduințelor arătate de antre
norul Angelo Niculescu și de 
jucători, de a cuceri, odată cu 
experiența, și treptele unui stil 
propriu de joc in care să se 
exprime cit mai plenar călită f 
țile jucătorilor.

Au retrogradat, cum era, de 
altfel, de prevăzut, echipele cu 
formații care nu s-ău putut 
menține, ca joc și efort, in ca
dența impusă de campionat, 
chit că acesta nu s-a relevat a 
fi dificil prin nimic. Expresiv, 
faptul, pentru starea fotbalului 
nostru. Dacă pentru Satu-Mare 
nu pare așa o mare nenorocire, 
deși sătmărenii sint triști ci 
echipa lor, Olimpia, va juca in 
divizia B, pentru suporterii de 
sub Feleac, eșecul ambelor e- 
chipe, „U“ și C.F.R., capătă 
proporțiile unei catastrofe. O- 
rașul de- pe Someș, cu vechi 
state de servicii in prima divi
zie a țării, fără meciuri de pri
ma mină ! Iată un efect al 
unor cauze care, probabil, vor 
fi, in sfîrșit, descoperite și ana
lizate. .

In locul celor trei retrograda
te, promovează Progresul Bucu
rești, F.C. Galați și, mai mult 
ca sigur, Corvinul Hunedoara. 
Cu aceste ginduri să punem 
punct. Să așteptăm viitorul cu 
încredere. Poate viitorul... Me
reu viitorul. De ce nu și pre
zentul ?

VASILE CABULEA

RUGBI

Farul — din nou campioană
JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM DIVIZIA B LA FOTBAL DIAGRAMA ETAPEI

A luat sfîrșit ediția 1975—1976 
a campionatului național de 
rugbi. Ultima manșă, care a a- 
vut loc ieri, a stirnit interesul 
iubitorilor cu balonul oval, prin 
prisma întîlnirilor decisive de la 
Timișoara și București. Victoria, 
in deplasare, a echipei Farul, în 
fața Universității din Timișoara, 
la . scorul de 13—0 (6—0), aduce 
constănțenilor. pentru a doua 
oară consecutiv, titlul de cam
pioană a țării. Reușind perfor
manțe meritorii, mai ales în 
partidele din turneul final, avind 
drept parteneri de întrecere alte 
două valoroase echipe — Steaua 
și Dinamo — „XV“-le de la Fa
rul a dat dovadă că a acumulat 
experiență, că joacă deschis și 
curajos in partidele cu miză.

A doua partidă derbi, care a 
avut loc pe terenul Ghencea, 
dintre Steaua și Dinamo s-a în
cheiat cu scorul de 19—9 in fa
voarea steliștilor. A fost o întîl- 
nire de mare luptă, cu acțiuni 
purtate în viteză, scoțînd în e- 
vidență calitățile și posibilitățile 
celor două echipe fruntașe ale 
rugbiului nostru. Dar, titlul a 

poposit din nou pe malul 
mării...

în urma disputării ultimei e- 
tape din turneul final, pe pri
mele patru locuri se află urmă
toarele echipe : FARUL, cu 16 
puncte, Steaua, 14 puncte, Dina
mo, 12 puncte și Universitatea 
Timișoara. 6 puncte.

La celălalt pol al clasamen
tului. intîlnirea de pe terenul 
din Vitan dintre Olimpia și Tc. 
Ihd. Constanța, s-a încheiat cu 
rezultatul de 20—3, bucureștenii 
rămînind, astfel, în eșalonul de 
frunte al țării. Au retrogradat, 
în divizia B, formațiile Vulcan 
București și Tc. Ind. Constanța. 
Au promovat în prima divizie, 
după jocurile de baraj, echipele 
Rapid București și Constructo
rul Buzău.

Alte rezultate din ultima eta
pă : Sportul studențesc — Gri- 
vița Roșie 10—12 (a doua victo
rie grivițeană din turneul final 
asupra studenților). Știința Pe
troșani — C.S.M. Sibiu 46—0, 
Agronomia Cluj-Napoca — Glo
ria 6—6.

GABRIEL FLOREA

Reprezentanții României 
ocupind primul

Cea de-a 35-a ediție a Jocu
rilor balcanice de atletism s-a 
încheiat duminică seara in ora
șul iugoslav Celje cu un bine
meritat succes al reprezentanți
lor României care au cucerit 
in cele trei zile de concurs 15 
medalii de aur. 11 de argint și
12 de bronz, intrecind echipa 
Bulgariei — 12 medalii de aur, 
14 argint și 6 bronz. Pe locu
rile următoare s-au clasat Iu
goslavia 7 medalii de aur. 9 de 
argint și 6 de bronz. Grecia — 
2 medalii de aur. 2 de argint și
13 de bronz. Turcia o medalie 
de aur și o medalie de argint.

în ultima zi de întreceri pur
tătorii culorilor sportive româ
nești au cîștigat 6 probe : Die 
Floroiu 15’59’*73/100 la 5 000 m 
plat. Carol Corbu 16.71 m. la tri- 
plusalt. Al. Naghi 63.76 m la a- 
runcarea discului. Ervin Se- 
bestyen 13”76/100 la 110 m gar
duri. Valeria Bufanu-Ștefănes- 
cu, învingătoare la T00 m gar
duri cu timpul de 13”3/10 și 
ștafeta feminină a României de 
4x400 m cronometrată cu tim
pul de 3’34”44/100. 

au cucerit 38 de medalii, 
loc in clasament

Clasamentele pe puncte: 
masculin : 1. România 146 p ; 2. 
Bulgaria 127 p ; 3. Iugoslavia
116 p ; 4. Grecia 110 p ; 5. Tur
cia 13 p ; feminin : 1. Bulgaria 
121 p : 2. România 120 p ; 3. 
Iugoslavia 59 p ; 4. Grecia 24
p ; 5 Turcia 4 p.

• La Bygoszcz, in concursul 
de tir al armatelor prietene, 
proba de armă cu aer compri
mat a fost cîștigată de echipa 
României (T. Ciulu, I. Cojocaru, 
M. Marin) cu 1 530 puncte, ur
mată de U.R.S.S. — 1 521 punc
te, Polonia — 1 515 puncte, Un
garia — 1 499 puncte. Ceho
slovacia — 1 493 puncte. R.D. 
Germană — 1 491 puncte, Cuba 
— 1 486 puncte, Bulgaria — 
1 483 puncte.

SERIA I : C.S. Botoșani — 
C.F.R. Pașcani 3—1 ; Prahova 
Ploiești — Cimentul Medgidia
5— 1 ; F.C.M. Galați, — F.C. 
Brăila 3—2 ; C.S.M. fiorzești — 
Victoria Tecuci 0—1 ; Viitorul 
Vaslui — Petrolul Ploiești 1—1 ; 
Gloria Buzău — Celuloza Că
lărași 3—1 ; Unirea Focșani — 
C.S.U. Galați 3—2 : Ceahlăul P. 
Neamț — C.S. Tulcea 3—0 ; Me
talul Plopeni — C.S.M. Suceava
6— 0.

După penultima etapă. F.C.M. 
GALAȚI, ciștigâtoarea seriei, 
conduce în clasament cu 50 
puncte, urmată de F.C. Brăila 
cu 39 puncte.

SERIA A II-A : Metalul 
Mija — Electroputere Craiova 
4—1 ; C.S. Tirgoviște — Tracto
rul Brașov 3—2 ; Progresul 
București — S.N. Oltenița 1—1 ; 
Dinamo Slatina — Minerul Mo- 
tru 5—1 ; Voința București — 
Chimia Rm. Vîlcea 1—1 ; Stea
gul roșu — F.C.M. Giurgiu 4—0 ;

• Pe stadionul „Metalul" din 
Capitală s-au desfășurat dumi
nică întrecerile etapei a doua 
a campionatului republican de 
dirt-track. Victoria a revenit 

Nitramonia Făgăraș — Autobu
zul București 4—2 ; Metrom 
Brașov — Unirea Alexandria
1— 1 ; Chimia Tr. Măgurele — 
Metalul București 2—0.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
conduce in clasament cu 48 
puncte, urmată de Dinamo Sla
tina cu 44 puncte.

SERIA A III-A : Dacia O- 
răștie — F.C. Baia Mare 2—0 ; 
Metalurgistul Cugir — Mureșul 
Deva 2—1 ; Ind. sirmei C. Tui‘- 
zii — Victoria Călan 2—0 ; Mi
nerul Moldova Nouă — Unirea 
Tomnatic 3—0 ; Victoria Cărei — 
C.I.L. Sighet 2—2 ; Șoimii Si
biu — Corvinul Hunedoara
2— 0 ; Gaz metan Mediaș — U.M. 
Timișoara 2—1 : Rapid Arad — 
Sticla Turda 1—0 ; C.F.R. Timi
șoara — Gloria Bistrița 3—2.

CORVINUL HUNEDOARA 
conduce in clasament cu 49 
puncte, urmată de Șoimii Sibiu 
cu 47 puncte.

motociclistului Marin Dobre 
(Metalul București), care condu
ce în clasamentul genera* cu 17 
puncte.

C. F. R. CLUJ-NAPOCA — 
STEAUA 0—1 (0—0). Campionii 
au repurtat o nouă victorie în 
deplasare, datorită golului reali
zat de Zamfir (min. 52). La ti- 
neret-speranțe, 2—2.

F. C. BIHOR — DINAMO 1—1 
(1—0). Fundașul Popovici a des
chis scorul în min. 15. transfor- 
mind un penalti, iar Dinu a e- 
galat în min. 70.

POLITEHNICA IAȘI — F, C. 
CONSTANȚA 3—1 (0—0). Victo
rie meritată a studenților. Au 
marcat Costeâ de două ori (min. 
47 și min. 58). Banu (min. 68), 
respectiv Hoffmeister (min. 76). 
La tineret-speranțe 4—4.

RAPID — S. C. BACAU 1—1 
(0—0). Joc de mare tensiune. Au 
marcat Rontea (min. 75) și Du- 
țan a egalat după un minut.

A. S. A. TIRGU MUREȘ — 
U.T.A. 3—2 (1—1). Partidă spec
taculoasă, încheiată cu victoria 
la limită a gazdelor, care cuce
resc „bronzul". Au marcat : O- 
nuțan (min. 6) din penalti. Naghi 
(min. 48). Marton (min. 66). res
pectiv. Broșovschi (min. 13) și 
Colnic (mțn. 70). La tineret-sp«- 
ranțe, 1—2.

SPORTUL STUDENȚESC — 
JIUL 6—1 (1—0). Jocul a fost la 
discreția elevilor lui Angelo Ni
culescu, care au punctat primi 
Mirceă Sandu (fnin." 71 și min; 
73), Radulescu (min. 75 și min. 
82), Cazan (min. 33), Oct. Io
nescu (min. 57). Pentru oaspeți 
a marcat Sălăjan (min. 90).

OLIMPIA SATU MARE - 
„U“ CLUJ-NAPOCA 2-0 (1-0). 
Victorie pe deplin meritată, dar 
tardivă a sătmărenilor, prin go
lurile înscrise de Hațeganu (min. 
45) și Kaiser (min. 90). La tine- 
ret-speranțe 1—o.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— F. C. M. REȘIȚA 3-0 (0-0), 
Cele trei goluri au fost realizate 
de Nedelcu (min. 57), Crișan 
(min. 62) și Dașcu (min. 68). La 
tineret-speranțe. 3—0. Juventiștii 
craioveni ocupă primul loc, cu 
49 de puncte și cuceresc titlul de 
campioni.

F ,C. ARGEȘ — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 5—1 (2—1). Au 
marcat c Radu II (min. 13, min. 
25 și min. 80). Iovănescu (min. 
68), Dobrin (min. 89) din penalti, 
respectiv Anghel (min. 28).

M. L.
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Sub titlul „CEAUȘEȘCU Șl ROMÂNIA DE IERI, DE AZI Șl DE 
MÎINE", editura „Doguș" din Ankara a publicat recent un volum 
consacrat personalității proeminente a șefului statului român, 
precum și prezentării unor date fundamentale despie politica, 
economia și cultura țârii noastre, despre realizările poporului 
român in anii socialismului.

Cartea este dedicată apropiatei vizite oficiale pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, o va intieprinde in Republica Turcia, la invitația pre
ședintelui Fahri Koniturk și a doamnei Emel Korutiirk, și răs
punde interesului viu al opiniei publice din Turcia prietenă fată 
de înfăptuirile remarcabile ale poporului nostru și activitatea 

român, pusă neabătut in slujba 
ințelegerii internaționale.

externă ale României, activita
tea sa prodigioasă pentru pro- 

păcii. securității și 
internaționale, inte- 
normele dreptului și 

-pentru făurirea unei 
economice și politi- 

mondiale. subliniază presti- 
si nretuirea de care

movarea 
cooperării 
meiate pe

ale.
Convorbiri româno-americane

Cursa &TÎLMREA TmiULUI

neobosită a șefului statului 
idealurilor păcii, cooperării și

Volumul se deschide cu un 
amplu capitol biografic „Nicolae 
Ceaușeșcu — om al păcii și 
dreptății", în care autorul, pro
fesorul universitar Necip Alpan, 
înfățișează 
politică din 
eliberare a 
Ceaușeșcu, 
get pentru _____  _______
și bunăstarea poporului român, 
pentru apărarea și promovarea 
intereselor sale naționale, pen
tru pacea și securitatea inter
națională. pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Capitolul intitulat „Să cunoaș
tem noua Românie" pune la dis
poziția cititorilor o seamă de 
date esențiale despre geografia, 
demografia, flora, fauna, resur
sele naturale și organizarea po- 
litico-administrativă a Româ
niei.

Făcind un scurt istoric al ra
porturilor interbalcanice. capito
lul „Acțiunile de pace in Bal
cani" scoate in relief acțiunile 
consecvente întreprinse de-a 
lungul anilor de România, po
litica activă și inițiativele con
structive promovate de țara 
noastră pentru extinderea și di
versificarea relațiilor cu toate 
statele din Peninsula Balcanică, 
pentru transformarea Balcanilor, 
prin eforturile unite ale tutu
ror statelor ce trăiesc in această 
parte a lumii, intr-o zonă a pă
cii. colaborării și bunei vecină
tăți. liberă de arme nucleare, 
fără trupe și baze străine, ceea 
ce ar corespunde atit interese
lor vitale ale popoarelor din re
giune, cit și ale păcii și secu
rității in Europa și in intreaga 
lume.

Un 
evocă 
r.o-turce.

viața și activitatea 
ilegalitate și de după 
tovarășului Nicolae 

munca sa fără pre- 
libertatea. fericirea

amplu capitol al lucrării 
evoluția relațiilor romă- 

cursul ascendent al 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare. In 
cadrul acestora, autorul accen-

tueazâ rolul determinant in pro
movarea prieteniei și colaboră
rii multilaterale dintre popoare
le român și turc pe care l-au 
avut ■ schimburile de vizite și 
convorbirile dintre șefii celor 
două state 
ședintelui 
in martie 
ședintelui 
in aprilie 
grăitoare a interesului deosebit 
cu care sint urmărite in Turcia 
politica și realizările României, 
a ecoului profund pe care il are 
in rindul opiniei publice turcești 
personalitatea șefului statului 
român, profesorul Necip Alpan 
menționează cele patru 
dedicate anterior vieții 
vității președintelui 
Ceausescu de către 
autori turci.

Un alt capitol. „Românii și 
România", iși propune să in
formeze publicul larg din Turcia, 
printr-o amplă cronologie, des
pre momentele principale ale 
istoriei poporului român din cele 
mai vechi timpuri pinâ astăzi.

In continuare, in partea „Pri
vire generală asupra situației e- 
conomice a României", sint în
fățișate sintetic politica de dez
voltare economică planificată a 
tării noastre, succesele impor
tante obținute de poporul ro
mân in toate domeniile vieții so
ciale. precum și perspectivele 
luminoase de înflorire continuă 
a națiunii române pe treptele 
progresului și civilizației.

Capitolul final. „România iu
bitoare de pace, deschisă țărilor 
din intreaga lume", prezintă țe
lurile si obiectivele nobile ale 
politicii externe a României. 
Materialele, datele și fotografii
le incluse in acest capitol relevă 
rolul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu in elaborarea 
și transpunerea in viață a an
samblului acțiunilor de politică

— prima vizită a pre- 
Romăniei in Turcia,
1969. și vizita pre- 
Turciei in România.
1970. Ca o expresie

volume 
și acti- 
Nicolae 
diferiți

noi ordini
ce 
giul înalt și pre 
se bucură pe pla 
șeful statului român. _De la a- 
legerea d-lui Nicolae Ceaușeșcu. 
in 1967, ca sef al statului, arată 
autorul România s-a impus a- 
tenției intregii lumi prin dina
mismul politicii ei externe con
structive. Bucurestiul a devenit 
un loc de intilnire a șefilor de 
stat, de guvern s: parlamente, a 
celor mai diferite delegații. Pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu 
personal a vizitat țări de pe 
toate continentele, a consolidat 
legăturile de prietenie eu ele. 
Din orice punct de vedere ar fi 
privite, relațiile internaționale 
ale României și contribuția ei la 
pacea lumii sint un exemplu 
pentru toate țările, fie ele foar
te dezvoltate sau in curs de dez
voltare”.

Explicind mobiiunle care au 
stat la baza editării in Turcia 
a noului volum dedicat Româ
niei și președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu. autorul arată in 
cuvintul introductiv că „prin a- 
ceastă carte am urmărit să pre
zentăm in mod obiectiv opiniei 
publice din Turcia 
nie. cu trăsăturile 
politico-geografice. 
culturale, artistice 
tară care iși dezvoltă relațiile 
internaționale intr-un mod cu a- 
devărat democratic și iși conso
lidează legăturile foarte priete
nești cu Republica Turcia, am 
urmărit mai ales să prezentăm 
personalitatea șefului statului 
român, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușeșcu, care are rolul cel 
mai important in crearea noii 
Românii".

Prin caracterul înaintat și în
țelept al politicii sale, rod al 
condițiilor politico-geografice. e- 
conomice și strategice, se subli
niază in prefață, noua Românie 
dă un frumos exemplu, se si
tuează in rindul națiunilor care 
au adus cele mai mari servicii 
coexistentei pașnice și destinde
rii in viața politică și economi
că internațională, in relațiile 
Est-Vest. păcii intre regiuni și 
continente, securității și adevă
ratei democrații.

Italienii la urne
Alegătorii italieni 

zentat duminică in 
nelor in vederea

s-au pre
fața ur- 

reinnoirli 
componenței celor două Ca
mere ale Parlamentului — 630 
de mandate in Camera De- 
putaților și 315 in Senat. Cele 
73 179 de birouri de vot au 
fost deschise la ora 7 (ora lo
cală). urmind să fie inchise 
luni la ora 14.00 (ora locală).

Pentru Camera Deputaților 
votează 40 436 594 alegători, in 
timp ce pentru Senat, unde 
limita de virstă este de 25 
de ani. se prezintă 34 969 029 
alegători. Pentru prima dată 
in isteria Italiei, aproape 6 
milioane de tineri intre 18 și 
21 de ani participă la 
vederea alegerii noilor 
tați.

Paralel cu scrutinul
mentar se 
și pentru 
membri ai 
a Siciliei,
vinciale din Roma și Foggia, 
și ai consiliilor municipale și 
comunale din 131 localități, 
intre care orașele Roma, Ge
nova, Bari și Foggia.

Primele rezultate urmează 
să fie cunoscute luni seara.

vot in 
depu-

parla-
desfășoarâ alegeri 
desemnarea noilor 
Adunării regionale 
ai consiliilor pro-

noua Româ- 
sale istorice, 

economice, 
și turistice.

Ankara: Caldă manifestare
a prieteniei romano-turce

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a avut o 
întrevedere cu William Simon.

u 
di

cad:

• Olt^TCâ rti

Statelor 
au fost 

-.d dez- 
ijoasa a

perți in diverse domenii ale po
liticii externe —, precum și cu 
membrii Consiliului fundațiilor 
și cu membri ai Consiliului edi
torial al ziarului „New York 
Times”.

pentru candidatura 
la președinția S.U.A

Sonnenfeldt,

perspecuveie 
Âmplixicare3 loi 
râsul Ștefan 
nit cu Helmut 
silier ai Dep<
stat. Arthur Hi 
de stat adjunct pentru prob’.e- 
T.elc europene, și Winston Lord, 
directorul Biroului de planifi
care politică din Departamen
tul de Stat. Au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale 
și chestiuni internaționale de 
interes comun.

La intrevederi. care s-au des
fășurat intr-o atmosferă cordia
lă. a participat ambasadorul ță
rii noastre in Statele Unite. Ni
colae M. Nicolae.

In timpul vizitei la New York, 
tovarășul Ștefan Andrei s-a in- 
tilnit cu David Rockefeller, pre
ședintele Consiliului de admi. 
nistrație al Băncii ..Chase Man
hattan". cu membri ai Consiliu
lui pentru relații externe — la 
care au luat parte, de aseme
nea, profesori universitari și ex-

S-a încheiat procesul 
celor 13 mercenari 

din Angola
13• PROCESUL CELOR 

MERCENARI străin: captt 
in luna februarie in Angola, 
care a început la 11 iunie in 
fața Tribunalului revoluționar 
Popular, s-a încheiat simbătă. 
după o ultimă audiere a aouza-

In cele nouă zile de la des
chiderea procesului, tribunalul 
a audiat acuzații. depozițiile 
martorilor și pledoariile avoca- 
ților.

După cum s-a mai anunțat, 
in rechizitoriul său. procurorul 
popular a cerut pedeapsa cu 
moartea pentru toți cei 13 mer
cenari acuzați, in principal, 
crime împotriva poporului 
golez.

Sentința tribunalului va fi
noscută in cursul săptăminii 
viitoare.

de
an-

cu-

In statele americane 
Washington. Delaware. Colorado 
și Texas au avut loc adunări 
local? pentru desemnarea dele
gărilor Partidului Republican la 
Convenția națională. Obținind 
sprijinul a 39 noi delegați, pre
ședintele Gerald Ford întruneș
te in prezent un total de 1052 
voturi la Convensia națională 
— cu 78 inferior celui necesar 
obținerii învestiturii in primul 
tur de scrutin (1130). Adversarul 
său. Ronald Reagan, poate con
ta la convenție pe sprijinul a 
950 delegați. Un număr de 96 
electori nu și-au manifestat incă 
nici o preferință, și 161 urmează 
a fi de-emnați in perioada care 
a rămas pir.ă la Convenția na
țională.

In tabăra democrată. Jimmy 
Carter are asigurată, după cum 
s-a anunțat, dobmdirea învesti
turii. La incheierea alegerilor 
preliminare, el a întrunit spri
jinul a ceva mai mult de 
delegați, din numărul de 
necesar desemnării sale la 

_ mul tur de scrutin drept 
'didat oficial la alegerile 
luna noiembrie. Ulterior 
adversarii săi principali au a- 
bandonat cursa prezidențială, o- 
ferindu-i sprijinul.

Iowa,

1 400 
1 505 
pri- 
can- 

din 
insă.

Varșovia, capitala Poloniei 
socialiste, găzduiește, ince- 
pind de simbătă, 19 iunie, 
lucrările intilnirii tineretului 
și studenților din Europa, 
care se desfășoară sub lo
zinca: „Pentru o pace dura
bilă. securitate, cooperare și 
progres social".

La acest 
peste 1 500 
prezentanții 
neretului și 
31 de țări 
România 
legație a 
condusă 
Enache. 
al U.T.C. 
sagerii tinerei generații de 
pe continentul nostru sint 
prezenți, ca invitați, repre
zentanți ai unor organizații 
de tinerei din Africa, Asia 
și America Latină, precum 
și ai unor organizații: inter
naționale — O.N.U., UNESCO, 
Federația Sindicală Mondia
lă, Consiliul Mondial: aii 
Păcii.

In ședința inaugurală, care' 
s-a desfășurat in Sala Con
greselor din Palatul Culturii 
și Științei, participanții au 
fost salutați de Henryk Ja
blonski, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Polone.

forum participă 
de delegați, re- 
organizațiilor ti- 
studenților din 
europene, 

participă o 
U.T.C. și U.A.S.C.R., 
de tovarășul Radu 
secretar al 

Alături de

Din 
de-

C.C. 
me-

Intilnirea va dezbate pe 
parcursul a 6 zile, în cadrul 
ședințelor plenare, în comi
sii, seminarii și mese rotun
de probleme privind situația 
politică in ~ 
tineretului 
prevederilor actului final al 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, de
zarmarea, instaurarea unei 
noi ordini economice inter
naționale. O.N.U. și tinere
tul. solidaritatea internațio
nală, turismul de tineret, 
dreptul copiilor la educație 
și cooperarea intre organi
zațiile de tineret și studenți. 
Prezenta intilnire. continua
re firească a celorlalte iniția
tive europene pe linie de ti
neret (Snagov 1S69, Miinchen 
.1970, Florența 1971. Helsinki 
1970—1972, Seminarul studen
țesc de la București 1974) 
constituie o nouă expresie a 
voinței tinerei generații de pe 
continent de 
rile în lupta 
unui climat 
destindere, 
securitate.

Europa și rolul 
in înfăptuirea

a-și uni efortu- 
pentru făurirea 
de înțelegere, 

colaborare și 4
GH,

Varșovia,

SPRINȚEROIU
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La clubul ..Anadolu” din An
kara. sl parlamentului turc, a 
avut loc. simbătă după-amiazâ. 
o reuniune festivă prilejuită de 
alegerea noii conduceri a Gru
pului de prietenie Turcia — 
România din cadrul Marii Adu
nări Naționale a Republicii Tur
cia.

La reuniune au participat 
Mehmet Cnaldi. noul președin
te al Grupului de prietenie Tur
cia—România, senator al Parti
dului Justiției și fost vicepreșe
dinte al Senatului. Kemal On- 
der, vicepreședinte al grupului, 
deputat și membru al Comite
tului directorial al Partidu
lui Republican al Poporului, dr. 
Tjrik Remzi Baltan. 
general al grupului. 
Partidului Justiției 
al Consiliului de 
al Senatului turc, 
deputați din partea 
lor partide politice turcești care 
fac parte din Grupul de priete
nie Turcia—România.

Au fost prezenți George Ma
rin. ambasadorul țării noastro 
in Turcia, membri ai ambasa
dei.

Reuniunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de căl
duroasă. In unanimitate, ce' 
prezenți au exprimat interesul 
și satisfacția cu care cercurile

secretar 
senator al 
și membru 

conducere 
senatori și 
principale-

Acțiuni viguroase ale forțelor
patriotice Zimbabwe

în Rhodesia, detașamente ale 
forțelor patriotice Zimbabwe au 
lansat, în ultimele zile, mai 
multe atacuri armate asupra 
pozițiilor regimului rasist al lui 
Ian Smith — informează agen
țiile de presă. Linia ferată Sa- 
lisbury-Umtali, oraș situat în 
estul țării, a fost scoasă din cir
culație în urma unui puternic 
atac lansat de forțele patriotice. 
A fost întreruptă, de asemenea, 
circulația pe magistrala ferovia
ră care asigură ieșirea la maro 
a Rhodesiei. Intensificarea lup
tei de eliberare a poporului 
Zimbabwe împotriva regimului 
rasist al lui Ian Smith, relevă 
agențiile de presă, este materia
lizată prin extinderea ariei lup-

tei armate și înmulțirea atacu
rilor lansate asupra obiectivelor 
de mare însemnătate economică. 
Dealtfel, autoritățile de la Sa
lisbury au fost nevoite să admi
tă că detașamentele de partizani 
care acționează în sud-estul tă
rii au provocat trupelor guver
namentale pierderi serioase în 
cursul unui angajament recent.

Acțiuni ofensive ale forțelor 
patriotice se desfășoară și în 
apropierea capitalei, Salisbury ; 
în partea de nord a orașului, 
forțele patriotice au supus unui 
puternic bombardament locali
tatea Sentineri, centrul admi
nistrativ al uneia din cele mai 
bogate regiuni agricole.

politice de toate orientările. *- 
pinia publică turcă așteaptă a- 
propiaxa vizită oficială ia Tur
cia a președintelui Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, și a tovară
șei Elena Ceaușeșcu. subliniind 
că vizita va constitui un mo
ment important in ridicarea pe 
o treaptă superioară a prie te- 
niei și cooperării multilaterale 
turco-romane. A fost relevată, 
totodată, dorința de a depune 
toate eforturile pentru aprofun
darea si extinderea raporturilor 
de colaborare dintre cele două 
popoare in toate domeniile.

Luind cuvântul, Mehmet C- 
naldi a subliniat că reuniunea 
constituie pentru membrii Gru
pului de prietenie Turcia — 
România un fericit prilej de a 
da glas sentimentelor și bune
lor lor intenții in ce privește 
dezvoltarea pe mai departe a 
prieteniei tradiționale și colabo
rării turco-române. ..Kemal A- 
tatiirk — a continuat vorbitorul 
— avea un ideal : pace in țară, 
pace in lume. Noi sintem cre
dincioși acestui ideal. Pentru noi, 
președintele Nicolae Ceaușeșcu. 
care se dovedește un mare om 
de stat, apărător și propagator 
al acestui ideal atit in regiunea 
Balcanilor, cit și pe planul larg 
al întregii lumi, reprezintă o 
personalitate foarte valoroasă. 
Sintem convinși că intreaga c- 
pinie publică din Turcia va sa
luta cu aceeași sinceritate și 
satisfacție apropiata sa prezență 
în țâra noastră, in zilele in care 
ne va onora cu vizita sa.

Cu astfel de sentimente, noi 
așteptăm și salutăm vizita in 
Turcia a președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu”.

Mulțumind, ambasadorul ro
mân a urat mult 
brii or Grupului
Turcia—România 
lor activitate.

succes mem- 
de 
in

prietenie 
viitoarea

Șio MUNCITORII 
uzinei de ciment 
Samper" din Columbia continuă 
greva declarată in urmă cu două 
luni in ' sprijinul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață. 
Revendicările greviștilor sint 
susținute de majoritatea organi
zațiilor sindicale de ramură din 
Columbia.

salariații 
„Cementos

LAOS. La Școala pedagogica din Xieng Huang

Condamnare fermă
a atrocităților regimului rasist

de la Pretoria

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT
• FORȚELE ARMATE TAI- 

EANDEZE și-au instituit, dumi
nică. controlul asupra ultimelor 
două baze militare americane 
care .mai existau pe teritoriul 
Tailandei : U Tapao și Ramasun.

Desființarea ultimelor baze a- 
mericane din această țara mar
chează inzheierea unui intreg 
deceniu de prezență militară do
minantă a S.U.A. in Asia de 
sud-esU-

Negocieri greco-turce
• LA BERNA au fost ■ reluate, 

simbătă. convorbirile greco-tur- 
cc privind - delimitarea platoului 
continental al Mării Egee. Este 
cea de-a treia -rundă a negocie
rilor dintre Grecia, si. Turcia in 
legătură cu problema platoului 
continental al • Mării Egee. după 
intilnirile care ău avut loc la 
Roma, in cursul anuiui trecut, 
și la Berna, la - începutul lunii 
februarie.

• GRECIA ȘI TURCIA au 
căzut de acord să se intilnească 
din nou. in viitor, pentru a exa
mina problemele referitoare la 
controlul spațiului aerian dea
supra Mării Egee — informea
ză un comunicat comun, dat pu
blicității la Atena. Documentul 
precizează că experți ai celor 
două țări s-au întilriit la Paris 
pentru a discuta măsurile sus
ceptibile să creeze un climat de 
Încredere intre Grecia și Turcia. 
Convorbirile s-au dovedit a fi 
foarte folositoare — menționea
ză comunicatul —, iar experții 
au hotărit să-și continue con
tactele in viitor.

• LA PEKIN au 
minică convorbirile 
mierul - Consiliului 
R.P. Chineze, Hua 
primul ministru al Australiei,

început du- 
dintre pre- 
de Stai al 
Kuo-fen și

LUNI, 21 IUNIE
CONVERSAȚIA: Eforie (orele

8,30; 11; 13.30; 16; 18.30; 21).
S-A ÎNTÎMPLAT ÎN ANII 20: 

Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

RĂSCUMPĂRAREA: Patria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Festival (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 21); Favorit (orele 9,15; 
11.30: 13,45;. 16; 18,15; 20); Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

INSTANȚA AMÎNĂ PRONUN
ȚAREA: Central ' ’ "
13,45;..............
(orele
20.30) ;
13.30: 
(orele

DOAMNA ȘI 
Flamura (ora 9).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA î 
Sala Palatului (orele 17,15; 
Luceafărul (orele_9; 11,15; 
16; 18,15: 
9: 11; r 
Modern 
15,45; 18;

16; 18,15;
9; 11,15;

Gloria
16; 18,15: :
11.15; 13,30;

(orele 9,15; 11,30; 
20,3p); Melodia 

13,30; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 
20,30); Flamura 

ț; 15,45; 18; 20). 
VAGABONDUL:

20.15); 
13.30;țoieie w,<w,

20,30): București (orele 
13,15: 16,15; ““

i (orele 8,4f
20,15).

20.45).
13,15

Malcolm Fraser, care se află in- 
tr-o vizită oficială in R.P. Chi
neză, anunță agenția China 
Nouă.

Nou val de violență 
în Irlanda de Nord

• NUMĂRUL VICTIMELOR 
înregistrate in urma noului val 
de violență din Irlanda de Nord 
continuă să crească. Două per
soane au fost ucise și alte șase 
grav rănite în cursul unor inci
dente separate care au avut loc 
simbătă. la Belfast.

• ÎN ORAȘUL SPANIOL Ma- 
taro s-a desfășurat simbătă □ 
demonstrație. Ia care au partici
pat peste 10 000 de persoane. De
monstranții s-au pronunțat in 
favoarea amnistierii 
și exilaților politici.

Demonstrația s-a 
pașnic.

deținuților

desfășurat

Absolvenți fără 
de muncă

locuri

• LA CAGLIARI, centrul ad
ministrativ. al Siciliei, șomajul 
este în continuă creștere — re
levă presa italiană. Peste 15 000 
absolvenți ai școlilor medii și 
ai Universității din Cagliari în
cearcă, fără succes, să găsească 
de lucru.

• PESTE 4 000 MUNCITORI 
și funcționari au organizat în 
fața sediului Ministerului Mun
cii din Paris o demonstrație de 
protest împotriva reducerii alo
cațiilor de stat pentru ocrotirea 
sănătății. Demonstrația a avut 
loc la chemarea principalelor 
organizații sindicale din Franța.

Personalul de deservire de la 
compania de transporturi aerie-

LIBERA: 
t 14INTRA 1N ACȚIUNE: 

(orele 9; 11,15; 13,30;
: 20.15).

RESPIRAȚIE
Filmului (orele 10; 12

B. D. I-------
Lumina
15,45: 18; ... ,

MUȘCHETARUL ROMĂN: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15).

MARELE GATSBY: Victoria 
(orele 9.30; 12; 16: 19,15).

DR. IUDYM: Doina (orele 13.15: 
15,30; 17,45; 20); la orele 9,30 și 
11,15 — Program de desene ani
mate pentru copii.

MARILE SPERANȚE: 
(orele 9; 11,45; 14.30;

O ZI DE NEUITAT:
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.15) .

PRIETENII MEI. ELEFANȚII: 
Grivița'(orele 9; 12.30; 1.6; 19,15);
Volga (orele 9: 12,30; 16; 19.30);
Tomis (orele 9; 12.30; 16; 19,15).

PATIMA: Unirea (orele 16;
18.15) .

ZORRO:
16; 19,15).

STEAUA
Lira (ora

Excelsior 
17,15; 20).

Buzești 
16; 18.15;

Dacia (orele 9; 12,30;

FERICIRII - CAPTIVE 
15,30).

CEL ALB. CEL GALBEN. CEL 
NEGRU: Bucegi (orele 10; 12;
16: 18).

CU MlINILE CURATE: Drumul 
Sării (orele 15.30: 18; 20,15).

DOI OAMENI IN ORAȘ: Giu- 
lesti (orele 15,30: 17,45; 20).

TEROARE PE ULIȚA: Ferentari 
(orele 15,30;

FILIP CEL 
(ora 20.15).

DRAGOSTE
ceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20). 

DICTATORUL: Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20.15).

FRAȚI DE CRUCE: Pacea (ore
le 15,45: 18; 20,15).

INTILNIRE LA AEROPORT:
Crîngași (ora 17).

PRIMA PAGINA: Aurora (orele 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20).

ZIDUL: Rahova,(orele 16; 18: 20).
VINZĂTORUL DE BALOANE : 

Miorița 
18; 20).

PRIN
Viitorul, (orele '15,30; 18; 20).

FRATELE MEU ARE • UN ■ FRA-

18).
BUN: Ferentari

LA 16 ANI: Cotro-

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

CENUȘA IMPERIULUI:

ne U.T.A. a declarat o grevă de 
40 de ore, cerind majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Presa francezii 
informează că la Centrul de 
cercetări cosmice din Toulouse 
continuă greva , declarată in 
semn de protest împotriva con
cedierii unor salariați.

• PRESA BRITANICA infor
mează despre majorarea prețu
rilor. la inceputul lunii iunie, la 
un număr de 260 produse, in
clusiv produse alimentare.

într-o cuvintare rostită in Ca
mera Comunelor, primul minis
tru, James Callaghan, a relevat 
că ritmul inflației, in prezent, 
este de aproximativ 20 Ța ștîță.

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat simbătă noap
tea, prin consens unanim, un 
proiect de rezoluție prezentat de 
opt state membre ale Consiliu
lui, printre care și România — 
care „condamnă viguros regimul 
de la Pretoria pentru faptul de a 
fi recurs la acte de violență ma
sivă și la asasinarea unor afri
cani, inclusiv elevi de vîrstă 
școlară, studenți, precum și alți 
adversari ai discriminării rasia
le". Documentul exprimă pro
funda îngrijorare a consiliului 
pentru politica autorităților ra
siste de la Pretoria de reprimare 
singeroasă a africanilor. Reafir- 
mind că apartheidul reprezintă 
,,o crimă împotriva conștiinței și 
demnității umane, care aduce in 
mod serios prejudicii păcii și 
securității internaționale", rezo
luția cere Africii -de Sud să în
ceteze campania de violență și 
teroare inițiată împotriva popu
lației de culoare, majoritară în 
țară, și să pună capăt politicii 
sale de discriminare rasială. 
Consiliul recunoaște. în același 
timp, legitimitatea luptei popu
lației sud-africane de Culoare 
împotriva apartheidului.

Adoptarea proiectului de re
zoluție marchează incheierea 
dezbaterilor Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. in legătură cu 
situația din Africa de Sud. 
dezbateri in cadrul cărora toți 
vorbitorii au condamnat cu tă
rie politica de apartheid, expri
mată in esența ei de actele de 
represiune comise de regimul 
rasist cte la Pretoria împotriva 
populației africane in localitatea 
Soweto și in alte regiuni ale Re
publicii Sud-Africane.

• ÎNTR-UN COMUNICAT dat 
publicității' la Delhi, guvernul 
indian s-a declarat profund șo
cat de evenimentele din Africa 
de Sud.

Faptul că victimele sint nu
meroase în rindul copiilor și stu
denților „nu face decit să de
monstreze mai mult caracterul 
inuman și rasist al regimului 
sud-african denunțat de mult 
timp de către Națiunile Unite și 
lumea civilizată", subliniază co
municatul guvernamental.

• REVOLTA CARTIERELOR 
NEGRE din Johannesburg și ri
posta brutală a autorităților 
sud-africane inlătură ultimele 
îndoieli în legătură cu imposi
bilitatea, atit morală cit și 
practică, a menținerii unor en
clave fondate pe apartheid — 
relevă, intr-un editorial ziarul 
„New York Times”. Șeful re
gimului. Vorster. handicapat in 
negocierile sale cu reprezentan
ții populației de culoare de fap
tul că mulți dintre aceștia au 
petrecut perioade de detențiune 
în conformitate cu diverse legi 
represive, — continuă ziarul — 
se angajează astăzi să restabi
lească „legea și ordinea". ~ 
voltele sîngeroase — cele 
gra^e pe care Africa de 
le-a cunoscut pînă acum — 
monstrează insă că nu pot e- 
xista speranțe în instaurarea 
ordinii atit timp cit legea nu 
garantează dreptatea și egalita
tea. Tulburările actuale nu con-, 
stituie un episod tragic izolaj* 
ci semnalul de alarmă al utic< 
fui tuni iminente.

Re
ntai 
Sud 
de-

Arestări in Bolivia
• IN ULTIMELE ZILE, in 

Bolivia au fost arestate, din mo
tive politice. 112 persoane, infor
mează agenția France Preșse, 
citind surse oficiale din La Paz.

Pe de altă parte, in Bolivia 
continuă greva minerilor, pre
cum și acțiunile populației de 
solidarizare cu greviștii, care re
vendică îmbunătățirea condiții
lor de viață.

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al R. F. Germania a dat 
publicității o declarație in care 
se arată că „guvernul vest-ger- 
man urmărește cu neliniște cres- 
cindă evoluția situației in Re
publica Sud-Africană, soldată în 
ultimele zile cu tulburări, cau- 
zind numeroase victime. Gu
vernul R. F. Germania, se spune 
în declarație, consideră acest e- 
veniment — care nu poate fi 
ignorat — un serios avertisment 
pentru oficialitățile sud-africa- 
ne. în măsură să le determine 
să nu mai întîrzie reformele ne
cesare în vederea unei convie
țuiri pașnice, bazată pe egalita
tea in drepturi a tuturor gru
părilor populației din Africa de
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TE FORMIDABIL: Moșilor (orele 
15.30: 18: 20).

OPERAȚIUNEA ..MONSTRUL": 
Popular (orele 15,30: 18: 20,15).

MERE ROȘII: Cosmos (orele
15.30: 19).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN : Flacără (orele 15.30; 18; 20).

MISIUNE PRIMEJDIOASA: Arta 
(orele ' 15.30;

AM AVUT
(orele 15.30;

CELE PE
UITAT: Progresul; 
17,45;

17,45: 20).
32 de NUME: Vitan 
18; 20).
CARE NU LE-AM

(orele 15,30;..

LUNI 21 IUNIE

20.00 Colocvii contemporane. 20,30 
Pe cărare sub un brad. Poezia 
populară și cintecul românesc. 
20.50 Să trăim și să muncim in 
chip comunist. 21,15 Roman foile
ton : Forsyte Saga. Ultimul epi
sod : „Cintecul lebedei". 22,10 24 
de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Mozaic vînăto- 
resc. 17,50 Film artistic : Povestiri
le Beatricei Potter. Premieră TV. 
19,15 Publicitate. 19.20 loot de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Film serial 
pentru copii : Blîndul Ben (relua
re). 20,25 Teatru scurt. „Singură
tatea" de Mihai Velicikov. 21.15 
Telex. 21,20 Apa — obiect de stu
diu. Reportaj. 21,40 ■ Mindru-t 
chipul țării mele. Program de 
muzică populară. 21,55 Arte vi
zuale.

PROGRAMUL I

16.00 Teleșpoală.-16,30 Emisiune 
tn limba maghiară. 19,00 Familia, 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.

Ansamblul .„Rapsodia Română": 
FRUMOASA EȘTI. MtNDRA' ȚARA 
--- ora 19.30; Circul ..București": 
CIRCUL PE GHEAȚĂ (Ansam
blul Circului Mare din Moscova)
— ora 19,30.
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• „VIKING 1“ PE ORBITA CIRCUMMARȚIANĂ. Sonda spa
țială americană „Viking 1“ .s-a înscris simbătă pe o orbită eir- 
cummarțiană. Acțiunea în acest sens a survenit după ce sonda, 
lansată la 20 august 1975, a parcurs 314 milioane, kilometri în 
direcția planetei Marte. Potrivit calculelor tehnicienilor de la 
N.A.S.A., sonda va efectua prima rotație in jurul acestei pla
nete în 42 de ore șl șase minute. Un modul al sondei va în
cerca să se plaseze pe suprafața planetei roșii la 4 iulie — 
data aniversării bicentenarului independenței S.U.A. „Viking 1“ 
a transmis deja primele fotografii ale planetei Marte, înfățișînd 
cratere pline cu gheață, precum și zone deasupra cărora plu
tesc nori formați din vapori de apă • ȘOSELE MAI IEFTINE 
ȘI MAI BUNE CU DORS1L. Specialiștii sovietici au stabilit că 
prin adăugarea unei substanțe denumite Dorșil în asfalt, în 
locul criblurii, acoperfimintul șoselei devine mult mai rezis
tent și, totodată, asigură o mult mai bună aderență a cauciu
curilor, făcînd să crească: securitatea circulației rutiere. Pe lingă 
alte calități, Dorsilul, care este o substanță cristalizată, este 
foarte Ieftin, făcînd să scadă prețul de cost al lucrărilor de 
modernizare a căilor rutiere ® SECETA 1N SPANIA ȘI MAREA 
BRITANIE. O puternică secetă afectează în această /vară în
tinse regiuni din Spania. Lipsa precipitațiilor a provocat cul
turilor agricole pierderi estimate la aproximativ 240 milioane 
dolari, au anunțat autoritățile spaniole de resort. Nici în Ma
rea Britanie situația nu este mai bună; Ploile abundente, care 
au căzut simbătă și duminică, după cea mal serioasă secetă 
Înregistrată pe aceste, meleaguri în ultimele două secole, sînt 
.considerate cu totul insuficiente pentru agricultură. Potrivit da
telor furnizate de Oficiul meteorologic, ultimele 12 luni au fost 
cele mai secetoase din 1739. In consecință pe piața britanică 
fructele și legumele sînt rare, iar prețurile lor riscă- să spo
rească continuu s ABUZ DE MEDICAMENTE IN ȚĂRILE OC
CIDENTALE. Al Vlll-lea Congres al Federației internaționale 
a industriei de medicamente, la care au luat parte reprezen
tanți ai firmelor farmaceutice din 25 de țări occidentale, s-a 
desfășurat la Londra în contextul criticilor tot mai insistente 
formulate în întreaga lume de către consumatori și autorită
țile guvernamentale la adresa producătorilor de medicamente. 
Aceștia au fost acuzați de încurajarea consumului excesiv de 
medicamente, care reprezintă un pericol real pentru sănăta
tea oamenilor. Pe de' altă parte, majorarea excesivă de către 
producători a prețurilor medicamentelor grevează substantial 
bugetele-familiale, precum și bugetele alocate de guverne asis
tenței nțedicale.
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Apartheidul 
si

» GRUPUL DE LUCRU al ex- 
perților Comisiei pentru dreptu
rile omului a O.N.U., însărcinat 
cu anchetarea violării drepturi
lor omului de către regimul ra
sist de, la Pretoria, a audiat de
pozițiile mai multor organizații 
sindicale asupra politicii de a- 
partheid și de discriminare ra
sială aplicată

Minoritatea 
această țară, 
teritoriu, în 
autohtoni, care reprezintă 70 la 
sută din populație, sînt concen
trați în „bantustane" cărora gu
vernul le-a acordat numai 13 Ia 
sută din teritoriu — a declarat 
secretarul general al Congresu
lui African al Sindicatelor. J. 
Gaetsewe. Exploatarea nemiloa
să a muncitorilor de culcare este 
mai puternică an de an, decala
jul dintre salariile muncitorilor 
albi și ale celor de culoare creș
te constant. Legile care îi pri
vează pe negri de toate dreptu
rile sînt adoptate de „parlamen
tul" regimului rasist, in care 
populația africană nu este re
prezentată — a subliniat J. Gaet
sewe.

Pe de altă parte, Carlos de 
Anjeli, reprezentantul Federației 
Sindicale Mondiale, a subliniat 
că O.N.U. trebuie să pună la 
punct măsuri de luptă împotri
va apartheidului, rasismului și 
colonialismului în Africa aus
trală. Sindicatele sint chemate 
să participe activ la aplicarea 
acestui plan — a declarat el 
subliniind că mișcarea sindicală 
internațională trebuie să-și fixe
ze ca unul din obiectivele sale 
majore, lupta împotriva mono
polurilor 
cooperează 
din Africa.

în R.S.A.
albă dispune, in 

de 87 la sută din 
timp ce locuitorii

transnaționale care 
cu regimurile rasiste

• CASA 
tații o declarație a președintelui 
Gerald Ford în care se anunță 
că o navă amfibie americană, 
neînarmată, a evacuat duminică 
din Beirut cetățeni americani și 
de alte naționalități.

Secretarul de presă al Casei 
Albe. Ron Nessen, a declarat că 
nu există nici un alt plan pen
tru evacuarea cetățenilor ame
ricani — incluzînd membrii am
basadei — care se află în con
tinuare în Liban.

ALBĂ a dat publici-
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