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LUCRĂRI PRELUATE DE TINERI

NOI in slujba cauzei partidului

Ieri au sosit îa șantierul jude
țean al tineretului de la Jiana 
încă 200 de uteeiști din liceele 
de specialitate și teoretice din 
municipiul Drobeta Turnu Seve
ri n. A$a cum ne spunea tovară
șul Dom Neamțu, comandantul 
șantierului, ip zona sistemului 
de irigații Jiana. preluată de ti
neri. lucrările vor fi terminate 
în mai puțin de două săptămini. 
Acesta este angajamentul pe ca
re și l-au asumat elevii briga
dieri în cinstea zilei de 23 Au
gust. Pinâ în prezent, valoarea 
producției realizate pe acest șan
tier al tineretului din județul 
Mehedinți depășește un milion 
de Ici. în mod deosebit se evi
dențiază utecistil de Ia Liceul de 
mecanică nr. 1. Liceul agro-in
dustrial Șimian. Liceul indus
trial de chimie. Liceul „Trâiar.-. 
Liceul economic S.a, (Dragemir 
Horotnnea).

La Tirnăvem. noțiunile initia
te de către organizațiile U.T.C. 
în cinstea marii sărbători a Eli
berării au ca fuadal întrecerea 
uUcistti desfășurată sub deviza 
„Tineretul — factor activ in re
alizară cincinalului revoluției 
tehnico-ștîihțifire" Angajamen
tele co.ncr.ete; munca pentru în
deplinirea lor de către uteciștii 
de Ia Combinatul chimic. In- 
treprindPTea de geamuri, fabri
ca ..Hercules-. cooperativele 
meșteșugărești Tehnolemn și 
Prestarea, iau. in fiecare zi. 
chipul unor substanțiale depășiri 
de plan. -între care pot fi men
ționate : producerea suplimenta
ră a peste 13 000 de tone carbid. 
7 000 do tone bicromat de sodiu. 
4 000 de tone oxid de zinc, 
450 000 m.p. plăci faianță. 4 mi
lioane m.p. geam tras. 20 00D bu
căți de cărămizi. (M. Borda).

Produsele întreprinderii 
tricotaje „Someșul- din Cîuj- 
Napoca s* bucură de o înaltă 
apreciere atît în țară cit și ces
te hotare. Angajați In ampla în
trecere socialistă care se desfă
șoară în întreaga tară, tinerii de 
aici. întimpină apropiata sărbă
toare a Eliberării prin organiza-

rri Be-al XMea aa de libertate, este, de aseme- 
mpxI ta care am scris primele pagini din 

epOTe >> bbk: bot plaa rinei nai — cincinalul re- 
rsdsaief lefcBire jființifiee — ia sfirșit, este anul 
r» an a arat lac primul Congres al educației 

« al «Hurii socialiste. Pentru noi. zia- 
măai tmiui^i. rare lucrăm in presa 
•rbrtă sau ir. imagini. aceste momente 

de virf trasează la înalta cotă 
a responsabilității revoluționare 
obiectivele activității prezente 
si de perspectivă. ..Ziariștii pre
sei noastre comuniste, arăta se
cretarul general ai partidului, to- 
varățBl Nicolae Ceausescu, tre

să fie animați de un puter- 
rpirit partinic, de dorin- 
contribui, prin scrisul lor. 
al societății z-oastre. Ia îm- 

edificare a socialismului
Noi combatem ru- 

domentu
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Conducerea partidului • și sta
tului a sărbătorit simbătă, în- 
tr-un cadru festiv, pe tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 60 de ani.

La masa tovărășească ce a 
avut loc au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ște- 
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel

Burtică, Gheorghe \Cioară, Ion 
Ioniță, Janos Fazekas, Petre 
Lupii, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion 
Pătan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei. Iosif Banc, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Ion Dincă, Mihai 
Gere, Vasile Patilirieț. Ion 
Ursu. Constantin Dăscâlescu, 
Aurel Duma, împreună cu 
soțiile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din , conducerea 
partidului și statului au adresat 
calde felicitări tovarășului Ma
nea Mănescu, urîndu-i multă 
sănătate, fericire și putere de 
muncă.

în timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Manca Mănescu au rostit toas
turi-

Cui intui tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cuprinzătoare imagine a dezvoltării economice a țării, elocventă
demonstrație a înfăptuirii consecvente a politicii partidului nostru

In competiție 
CU TIMPUL, 

ÎNȘINECU NOI
Despre cea mal veche unitate 

economică din Alexandria — 
întreprinderea de utilaje pen
tru industria ușoara Jstal* — 
se poate afirma că e cea ma. 
tînără. Tînără nu ' numai prin 
colectivul său-, ci orin orofilm 
producției esențial schimbat, 
sunortind in această oerioaaâ 
modificări ce cons’ Huie un exa
men sever de măiestrie Dro*e- 
siorială Un e- 
xamen ale cărui 
probe au în
ceput . deja să 
fie trecute 'cu 
fiecare nou oro- • 
dus din seriâ 
celor prevăzute 
a fi asimilate îh 
perioada actua
lului cincinal. 
Unitatea va a- 
sigura utilaje de mare producti
vitate pentru ramurile industria
le din cele mai diverse. O atare 
stare de lucruri ii implică ne cei 
aproape 500 de uteciști de aici 
într-o muncă susținută, intr-un 
efort mobilizator sporit. Cu atît 
mai mult cu cit ei si-au nVoous 
să îftUmolhe marea sărbătoare 
de la 23 August cu cele mal 
mari rezultate în producție 
Drept pentru care au decretat: 
„Luna august — luna calității 
și a producției record” Fiecare 
formație de lucru si-a oronua 
zile si săoiâmînr reeord de pro
ducție. de comportare exem
plară O Inițiativă care a făcut 
cinste organizației U.T.C. de la 
întreprinderea ..Islaz” a Cost 
acum reluată ca o măsură a

JURNAL
DE ÎNTRECERE

muncii fiecăruia. E vorba de 
„Prietenii mîsmtalm* care, asa 
cum arată denumirea ei. v-.re,-zâ 
utilizarea integrală a tlzpului 
de lucru, minut cu minut, zi de 
zi. .Jn compe::te cu timooL cu 
noi înșine — ne sm? Ion 
.Creta. secretarul corni xetvixi 
U.T.C.. — ne-am decis șa nu în
găduim nici o abatere de La 
normele de producție, ce la pa

rametrii calita
tivi. sâ elimi
năm pe cil PO- 

ooririle si 
ne- 
a’e 
în 

fiecare ti
nă r s-a angajat 
să efectueze 
câoîăminai cite 
două ore qe 

muncă patriotică in sorilinul 
producției-

„Prietenii minutului- se do
vedește acum un examen al 
conștiinței fiecăruia. Disputa 
pentru fanionul de fruntaș re
levă spiritul întrecerii socialis
te în această oerioadă. Pinâ 
acum fanionul a fost dob’ndit 
rind do rind de brigada de ti
neret de la „Strungărie — tîT*. 
„Lâcâtuserie-ajustaj — V*.
„Strunsărie — 11“. -VPosttorie". 
..Debitare" si altele, care — pe 
lineâ îndeplinirea sarcinilor de 
plan — au eliminat total orice 
absentă nemotivâtâ si întîrziere 
de la program.

V. R.AVESCU
(Continuare în pag a ll-a)

Totul pentru om,
pentru

Ajan le cea de-a «cpîec ejti- 
țse. lirgal ce mărire de bs- 
Errf de consrrm re eoxa'rttie 
ca o imagine r.nieticâ î dtae- 
Ksismslsi n^sroj al isdxrinei 
b-eurUor de courjwk a npar:- 
îâîil de racordare a acesteia. :a 
fiecare momea?. la ezx'eeetele să 
cerințele oamenilor manei. Ac
tuala ediție a Tirgulsi, deaaebi- 
1d ca amploare, se inscr.e pe 
linia măsurilor de îmbarălițire 
continuă a aprovizionării cx 
mărfuri a populației. pnxfpiele 
expuse materiajizind perinne*. 
inițiativele si mâietfra crer.c- 
rilcr. Inaugura! la pută timp 
de la adoplafea Programatei 
plivind producția si desfacerea 
către populație a bunurilor ce 
consum in perioada T976—I9&. 
document elaborat din inițiativa 
și sub directa îndrumare a Lo- 
varâțului Nicolae Ceausescu. 
Tirpul de mostre reprezintă ex
presia Grijii statornice a parti
dului nostru pentru ridicarea 
națiuni: noastre sociahsie pe 
moi trepte de civilizație si rro- 
greș

Pe o suprafața de peste 25 0& 
mp. aproape dubli fată de cea

SPORT
Medaliați olimpici 

vorbesc 
„Scinteii tineretului" 

Cupa 
„Scinteii tineretului" 

la tenis 
Campionatele naționale 

de atletism
Alte rezultate din cadrul compe
tițiilor interne si internaționale 

ÎN PAG. A lll-a

bunăstarea lui
■ sac,.» sx.eriowre,
K!e cp-sx:de ex- 
panate. conturând oferta de mzr- 
f^rz ce ts fi pusă îa dispoziții 
cumpârătariior prin nnităiiie 
comerciale. Im «aal 1977. Vn ac-
cent deosebit se pune pe 
Rc-ifte^ec preferințelor vizite-

AL VII-LEA TIRG DE 
MOSTRE DE BUNURI 

DE CONSUM

Larilor din hstreaga țari. Tirgnl 
fiind, in aceiași timp. ?» un bai 
prilej pentru reprezentanții •: 
vizitaiorii din alte taxi de a las 
contact nemijlocit cu realizările 
industriei românești producă
toare de bunuri jâe consum.

Constituind locul de intilnire 
a reprezentanților întreprinde
rilor producătoare si ai intre- 
prîzdehlor, comerciale din în
treaga țară, in vederea încheie

ri’. de contracte. Tîrgul are un 
prznuataf caracter de lucru, 
contribuind la perfecționarea 
continui t n ațiilor dintre in
dustrie f. comerț. Angajarea 
rond .ii de marfă se face in 
prezența și e» participarea di
rectă a Ti'.torului beneficiar — 
populația.

Desfărzrindu-se in primul an 
ai einânalalui revoluției tehm- 
co-științifice. etapă nouă, supe
rioară ae_ dezvoltare • a țării 
noastre. Tirgnl de mostre ilus
trează mobilizarea întregului 
potențial de creație și originali
tate românească. exponatele 
prezentate formind o imagine 
concretă a ceea ce se poate 
realiza atunci cind măiestria 
concepțională se împletește cu 
tehnica. Acestea sint caracte
risticile de bază ale produselor 
cu care publicul are posibilitatea 
să se confrunte la ediția a 
șaptea a Tt-gului de mostre de 
bunuri de consum.

(REPORTAJUL NOSTRU 
IN PAGINA A ll-A)

Dragă Manea Mănescu,
Dragi tovarăși,
Doresc să exprim, în numele 

conducerii partidului și statului, 
calde felicitări tovarășului Mă
nescu cu prilejul împlinirii 
viratei de GO de ani și a unei în
delungate perioade de activitate 
in partid și in diferite munci de 
răspundere, iar acum — in 
cadrul Comitetului Politie Exe
cutiv și ca prim-ministru al gu
vernului.

Desigur, e de Ia sine înțeles 
că este important să reușești să 
trăiești atiția ani și să mergi 
mai departe, dar mai impo'rianâ 
este să poți spune ce ai făcut 
in 60 de ani și cum ți-ai trăit 
viața. Atunci cind poți spune că 
in acești ani ai servit într-o 
anumită măsură interesele parti- 
tidului. ale patriei, ale între
gului popor, această sărbătorire 
poale să capete alte semnifica
ții. Eu cred ea se poate spune 
că Manea Mănescu a adus în 
acești ani în care a activat ca 
membru al partidului șî în di
ferite munci de răspundere 
contribuția sa la dezvoltarea 
activității partidului, a statului 
nostru, iar acum, împreună cu 
colectivul de. conducere din care 
face parte, iși aduce contribu
ția la înfăptuirea Programului 
si hotăririlor Congresului al 
XI-lea dc făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. de ridicare a țării noastre 
pe o treaptă superioară de dez
voltare.

Avem rezultate bune în ac
tivitatea noastră ; primele 7 
luni ale noului cincinal s-au 
încheiat cu rezultate pozitive în 
toate domeniile, dar, așa cym se 
cunoaște, avem încă multe de 
făcui in direcția perfecționării 
activității noastre și, mai cu 
seamă, a activității de condu
cere a diferitelor sectoare eco- 
nomico-sociale.

Facem eforturi mari din 
punct de vedere economic, ac
ționăm pentru a introduce cu
ceririle științei in toate dome
niile de activitate, facem efor
turi mari și în perfecționarea

conducerii, a creșterii rolului 
partidului în toate domeniile de 
activitate. Insist însă asupra 
acestui aspect pentru că, pînă 
Ia urmă, de felul în care vom 
ști să îmbunătățim activitatea, 
să dezvoltăm spiritul dc răs
pundere și de exigență în toate 
domeniile depinde înfăptuirea 
cu succes a programului nostru.

Avem o clasă muncitoare mi
nunată, o țărănime și o intelec
tualitate care acționează cu 
multă fermitate pentru înfăp
tuirea politicii partidului. în 
economie s-a demonstrat in cî- 
icva ocazii că anumite lucruri 
despre care unii spuneau că se 
pot soluționa in 8 luni sau în 
12 luni s-au putut soluționa 
într-o lună șî jumătate — cu 
mobilizare, cu efori, cu o bună 
organizare și cu disciplină. A- 
ceasta axată ce forță și ce ca
pacitate avem pentru a solu
ționa problemele puse dc Con
gresul partidului, probează că, 
realmente, programul de dez
voltare a industriei, agriculturii, 
științei și culturii, de ridicare a 
bunăstării poporului nostru 
poate fi nu numai realizat in 
acest cincinal, ci și depășii. 
Esențialul este buna organizare, 
eforturile fiecăruia, in dome
niul . său de muncă, disciplină, 
fermitate.

în această privință, consider 
că, intr-adevăr, Comitetul Poli
tic Executiv, toate organele 
noastre de partid și de stat tre
buie să acționeze cu mai multă 
hoiărîre, ia spiritul Programu
lui partidului, al hotăririlor 
Congresului al XI-lea, care s-a 
ocupat pe larg de această latuVă 
a activității noastre.

Avem rezultate bune și în ce 
privește activitatea noâstră in
ternațională, dezvoltarea colabo
rării în toate domeniile cu țările 
socialiste, cu. țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate. 
Aș menționa, in acest sens, și 
hotărirea luată prin consens de 
Conferința de la Colombo ca 
România să fie invitată să par
ticipe Ia toate activitățile țări
lor nealiniate — ceea cc consti
tuie o confirmare a justeței po
liticii partidului nostru, a Româ

niei, care, ea tară socialistă, 
dezvoltă colaborarea cu toate 
forțele, care se pronpnță pentru 
o nouă ordine economică și po
litică internațională, pentru so
luționarea problemelor com
plexe cu participarea tuturor 
statelor, fără deosebire de mă
rime sau de orînduirc socială, 
extinde colaborarea, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate, in 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice. Viața demonstrează 
justețea hotăririlor Congresului 
al XI-lea, a întregii politici in
ternaționale a partidului nostru.

Iată de ce putem spune că, 
într-adevăr, hotăririle adoptate 
de partidul nostru, linia sa po
litică corespund pe deplin in
tereselor poporului nostru, 
cauzei socialismului, progresu
lui și păcii. Fiecare, la locul 
său de muncă, trebuie să facă 
lotul pentru realizarea în viață 
a acestei politici.

Trebuie să menționez că, în 
activitatea sa în Comitetul Po
liție Executiv și ca prim-minis- 
iriî, Manea Mănescu iși aduce 
contribuția activă la înfăptuirea 
acestei politici și noi toți dăm o 
apreciere corespunzătoare aces
tei activități.

Aș dori să urez lui Manea 
Mănescu, acum, Ia a 60-a ani
versare a zilei sale de naștere, 
dar și a unei perioade îndelun
gate de activitate în mișcarea 
revoluționară, să continue să 
pună toate cunoștințele și for
țele sale in slujba caukci noas
tre revoluționare, a partidului, 
pentru înfăptuirea politicii ela
borate de Congresul al Xl-lea, 
a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru înfăptuirea 
politicii externe a partidului 
nostru, să acționeze, împreună 
eu întregul cQlectiv din care 
face parte, pentru ridicarea 
țării noastre pe culmi și mai 
înalte, care să deschidă poporu
lui nostru calea spre o viață tot 
mai demnă, tot mai bună.

Cu aceasta doresc să ridic 
păharui, urîndu-i multă sănă
tate, putere de muncă și, desi
gur, rezultate cit mai bune în 
activitatea sa, multă fericire

Cuvintul tovarășului Maoea Mănescu
Mult stimate și iubite tova

rășe- Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena/ 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni,
In cadrul acestei reuniuni to

vărășești, ocazionată de aniver
sarea zilei mele de naștere, vă 
rog să-mi îngăduiți să exprim 
recunoștința mea cea mai pro
fundă Partidului Comunist Ro-. 
mân, clasei muncitoare, care. 
mi-au dat — încă din tinețețe 
— educația politică revoluțio
nară și cea mai strălucită în
vățătură — socialismul știin
țific.

Cea mai mare fericire a vieții, 
mele o constituie onoarea dc- a 
face parte d,in cei peste două 
milioane și jumătate de membri 
ai partidului comuniștilor ro
mâni, luptători hotăriți pentru 
libertatea, independența și pros
peritatea patriei'noastre socia
liste.

Cuprins de emoția firească a 
acestui moment, doresc să^ evoc, 
dragi tovarăși, faptul că în ur
mă cu peste 40 de ani m-am a- 
tașat cu credință nestrămutată 
cauzei revoluționare a Partidu
lui ebmunist Român, in care am 
văzut singura forță politică ca
pabilă să rezolve marile pro
bleme sociale și naționale cu 
cape se confruntau de veacuri 
țara și poporul nostpu-

In continuare. vorbitorul a 
arătat că partidul eroic al celor 
ce muncesc, care a ieșit victo
rios din toate încercările grele 
ale timpurilor, a condus în mod 
strălucit clasa muncitoare, for

țele sociale progresiste pe dru
mul drept și .neabătut al luptei 
pentru eliberarea națională • și 
socială, redînd țării bunul cel 
mai de preț, suveranitatea șf in
dependența naționala, iar popo
rului român demnitatea, onoa
rea și dreptul sacru de a fi stă- 
pin deplin pe destinele sale.

Trăiesc un sentiment de adîn- 
că mindrie patriotică pentru 
faptul că Partidul Comunist Ro
mân — centrul vital al națiunii 
noastre socialiste —. a ridicat 
țara .pe noi culmi de progres și 
civilizație, a înălțat prestigiul 
României în lume, militînd cu 
consecvență revoluționară pen
tru colaborarea dintre țările .so
cialiste, pentru solidaritatea in
ternațională a clasei munci
toare, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
democratice și progresiste, pen
tru lichidarea imperialismului 
și colonialismului, pentru înfăp
tuirea noii ordini, politice și eco
nomice, în care - popoarele, li
bere și independente, să se dez
volte nesțînjenit intr-un climat 
de _cooperare, coexistență paș
nică și justiție internațională.

Profundele transformări revo
luționare, uriașele victorii obți
nute pe frontul construcției so
cialiste, fîntruchipare strălucită a 
activității rodnice a clasei mun
citoare, a țărănimii și intelec
tualității, confirmă realismul 
programelor noastre de dezvol
tare economieo-socială. justețea 
liniei generale a partidului, în
tărirea continuă a rolului său de 
forță conducătoare a societății, 
unitatea indestructibil^, coeziu
nea de granit a întregului popor 
în jurul Partidului Comunist

Româh, al secretarului său ge
nerai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Larga deschidere spre viilor, 
spiritul cutezător și realist pro
movat. de Congresul al XI-lea, 
Programul Partidului Comunist 
Român, liniile directoare cu 
privire la dezvoltarea social- 
econorriică în cel de-al șaselea 
plan cincinal și in perioada ani
lor 1981—1990 înfățișează cu 
deosebită forță de convingere 
strategia revoluționară, opțiu
nile fundamentale care prefigu
rează imăgiițca minunată a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

în continuare, tovarășul Ma
nea. Mănescu a spus :

Ește deosebit de plăcut pentru 
mine; ca participant la activita
tea desfășurată in toți anii con
strucției socialiste, să reliefez 
că gtâpa cea mai fertilă din is
toria contemporană a României 
o reprezintă ultimul deceniu, 
perioadă în care destinele parti
dului și poporului sint con
duse cu înțelepciune și fermi
tate revoluționară de cel mai 
iubit și respectat fiu al poporu
lui român, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul și promo
torul puternicului avint creator 
al societății noastre, al perfec
ționării conducerii științific?' a 
întregii vieți sociale, al adincirifl 
democrației muncitorești. ai 
instaurării normelor și prînci-1 
piilor eticii și echității soeia-J 
liste, al adevăratului umanisrq 
în societatea noastră.

(Continuare in pa^. a IV-a) I
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LA AL VII-LEA TIRG DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM

67000 DE PREMIERE
La ce să te oprești mai întii ? 

Cifra este intr-adevăr impresio
nantă și nu poți să nu te întorci 
cu gindul la anii din urmă, dacă 
vrei să capeți adevărata dimen
siune a saltului pe care l-a făcut 
economia noastră națională in 
numai un sfert de veac. Citeva 
exemple sînt mai mult decit 
grăitoare : 1950 — gama sorti
mentală realizată de întreaga 
noastră industrie număra 40 000 
de produse, adică tot atitea cite 
prezintă astăzi, la Tirgul de 
mostre, numai Ministerul In
dustriei Ușoare ; la cea de-a 
cincea ediție a tirgului. in 1971, 
erau expuse in total 70 000 de 
mostre de bunuri de consum, 
„70 000 de argumente", cum le 
numea un reporter, ale capaci
tății creatoare a industriei 
noastre, pentru ca astăzi, la nu
mai cinei ani, numărul acestora 
să fie mai mare decit dublu. 
150 000 de exponate, dintre care 
aproape jumătate in premieră 
absolută, iată, intr-adevăr, un 
argument cnvingător pentru di
namica industriei noastre de bu
nuri de consum...

zentare, corespunzător unui co
merț modern, civilizat.

Este greu să remarci în fața 
căror standuri zăbovește lumea 
mai mult. Preferințele se în
dreaptă atît spre sectorul semi- 
preparatelor destinate să ușu
reze munca tinerelor gospodina, 
cit fi spre cel de lactate, foarte 
bine reprezentat aici, după cum 
vitrinele cu alimente destinate

game variate de produse cosme
tice. Proiedanții de la ICECHIM 
nu i-au uitat insă nici pe băieți. 
De fapt, din cele 499 tehnologii 
necesare realizării programului 
de investiții in chimie, in cin- 
chutiuf revoluției tehnice-știin
țifice, 90 la suta cu la bază con- 
ccpfig românească m« reprodu
ceai după tehnologii existente 
perfecționate".

„SENTIMENTUL CA APARTll 
ACESTUI ATÎT DE TALENTAT 

POPOR

ABUNDENTA, DIVERSITATE, 
CALITATE

La Complexul expozițional 
Piața Scinteii din Capitală $-* 
deschis dumnicâ dimineața cel 
de-al VII-lea Tirg de mostre de 
bunuri de consum.

La festivitatea de deschiderea 
tirgului au luat parte tovarășii 
Paul Niculescu. membru al Co
mitetului Politie Executiv al CC. 
al P.C.R., viceprim-minislru al 
guvernului, președintele Consi
liului de coordonare a produc
ției bunurilor de larg consum. 
Janos Fazekas. membra al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
a] P.C.R., viceprim-minHiru al 
guvernului, ministrul comerțului 
interior. Ion Pățan. membra al 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viroprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior $i cooperării

Miruiesex!. v

CAMPANIA AGRICOLĂ
• z’DUPĂ SECERIȘ, ÎNTREAGA ATENTE

EFECTUĂRII GRABMCE

Astfel sintetiza tovarășul Con
stantin Grițac, director in ca
drul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, atributele 
acestui important sector al pro
ducției bunurilor de consum.

— Expresie a preocupărilor, 
pentru diversificarea sortimen
telor ji ridicarea calității lor, 
ne-a declarat interlocutorul nos
tru, este și faptul că cele 14 cen
trale industriale și sectoare pro
ductive. care expun la ediția din 
acest an a Tirgului. prezintă 
3 500 de sortimente agroalimen- 
tare, accentul fiind pus pe va
lorificarea superioafH a mate
riilor prime pe care le oferă 
agricultura noastră. Noutățile pe 
care le prezentăm. începind cu 
acelea destinate copiilor și pină 
la produsele dietetice. încearcă 
să răspundă celor mai înalte 
exigențe ale cumpărătorilor, atit 
în ceea ce privește valoarea lor 
nutritivă, cil și modul de pre-

special turiștilor, ambalate adec
vat. și cele cu produse pentru 
copii (dulciuri, paste făinoase) 
atit de atractiv prezentate re
ține îndelung privirile.

INDUSTRIA CHIMICA - 
„90 LA SUTA CONCEPT’^ 

ORIGINALA*

,.Slujirea cu fidelitate și soli
citudine a intereselor populației, 
crearea unor produse noi de ca
litate superioară, competitive 
atit pe piața internă, cit r pe 
cea externă, gtat nt/mai ritari 
din dezideratele mereu actuz'e 
ale industriei chimice. ne 
mărturisea tovarășul inctne* 
Constantin Alexandre*?*. direc
torul pavilionului MIjC. De e 
atenție deosebită se vo* 
tinerele fete, xzri glgx .

Cu înflăcărare și devotament,
în slujba cauzei partidului

(Urmarg din vaQ l)
Punind la temelia mun

cii noastre Programul parti
dului — izvor nesecat de 
inspirație creatoare — sintem 
pe deplin conștient» de 
răspunderile și îndatori
rile sporite ce le avem 
în procesul ideologic, politic 
si educativ de formare < a 
omului nou, de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a ma
selor, de popularizare a 
Cartei partidului, de unire a 
eforturilor întregului po
por în înfăptuirea politicii 
interne și externe a parti
dului și statului. Sintem con
știent! de faptul că se im
pune, astăzi mai mult ca 
oricind, să ne intensificăm 
strădaniile și să ne întă
rim fermitatea în 
nîrea 
tal 
năm 
tiv superior, în vederea mo
bilizării tinerei generații la 
traducerea în viată a 
rilor Congresului al 
al P.C.R.

In lumina analizei 
dicațiilor strălucite 
se în expunerea 
Iul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
rostită de la tribuna Con
gresului educației politice și 
al culturii socialiste. creș
terea rolului presei, al radio
ului și televiziunii pe măsu
ra sarcinilor ce le revin 
solicită, în primul rînd. per
fecționarea neîntreruptă a 
calității munrii lucrătorilor 
din aceste domenii. Ridicarea 
nivelului politic al materia
lelor publicate sau transmi
se pe calea undelor sau a 
imaginilor, abordarea apro
fundată, cu mai multă com
petență și principialitate re
voluționară a problemelor 
vieții necesită o temeinică 
pregătire marxist-leninistâ 
ideologică, teoretică, politică^ 
științifică din partea fiecâ-

îndepli- 
încredin-mandatului 

de partid, să acțio- 
la un nivel calita-

hotări- 
XI-lea
și in- 

cuprin- 
secretaru-

rui gazetar. Afirmarea puter
nică a spiritului revoluțio
nar. combativ in activitatea 
întregi» noastre prese eoora- 
niste este strins legală de 
întărirea și lărgirea con
tactului nemijlocit. per
manent cu realitatea seria
lă pe care o reflectăm, eu 
munca si viata cititorilor, a 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii acolo uide se ho
tărăște destinul rarii, efimi- 
nind din activitatea noastră 
orice manifestare formalistă, 
orice atitudine funcționă
rească.

Făcindu-si din 
tinerei generații 
rea indicațiilor 
îndemnurilor înflăcărate re 
i-au fost adresate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C- eonsacrin- 
du-și eforturile in direcția 
râspindirii euvtatutai parti
dului in rinduriJe tinerei ge
nerații. ale organizației ei re
voluționare. promovării ac
tive în viața si munca tine
rilor a principiilor vieții și 
muncii comuniștilor, a valo
rilor moral-politiro proprii 
omului nou. a experienței 
înaintate redacția ..Scinteii 
tineretului* înțelege 
aducă contribuția ia 
tuirea imperativelor 
ofensive a perfecționării de
clanșate de partid. Știm «4 
slujirea devotată a partidu
lui. afirmarea riarulai c* • 
tribună a spiritului revoluțio
nar constituie rațiunea noas
tră de a fi ea ziariști roma
niști. Tn lumina sarcinilor 
trasate de secretarul gene
ral al partidului de la tri
buna Congresului educației 
jolitice și al culturii so
cialiste. „S’inteia tineretu
lui" are și iși asumă obli
gația de a pune în prim-pla- 
nul activității educarea tine
rilor prin muncă și pentru 
muncă, de a le dezvolta a-

«•bilizarro 
fa infâpcai- 
prețioase și

să-si 
tafâp- 
implei

ÎN COMPETIȚIE CU
(Urmări din pag. I)

la 
in-

„Chiar acum sosesc de 
discuția privind calitatea — 
tervine Marin Nedelcu. contro
lor tehnic interfazic la secția 
„Debitări". Vă pot informa, că 
pînă la această oră nu s-a în
registrat nici un refuz. O veste 
bună sosește și de la I.T.I.C. 
Drăgășani, unde o echipă de 
tineri de la Alexandria mon
tează conveierele mecanizate 
realizate la „Islaz". Utilajele 
funcționează perfect. Bucuria o 
trăiesc nu numai tinerii mais
trului Badea Tudor, și mai cu 
seamă echipa lui Gheorghe 
Vărzaru. care au realizat aceste 
utilaje, ci toate celelalte opt 
echipe care au încă in lucru 
aceste obiective.

(covoare, ceramică, sticlărie, o- 
biecte din lemn gravat, aramă 
lucrată, împletituri, etc.) pină la 
mobilierul din lemn (camere de 
zi fi de lucru, camere combina
te. holuri, sufragerii, dormi- 
tos-e. camere pentru copii, bu
cătării). totul poate să rivalizeze 
cu cele mai renumite produse 
asemănătoare din oricare altă 
țară a lumit

— Este o adevărată încintxre 
si străbați aceste pacilîoane. ne 
mi^turisea Dana Elefterescu. 
rtudentă tn anul 11 la Institutul 
politehnic. Simți, realmente, in 
tine ace! suflu înălțător a! min- 
ă-iei patriotice pe care numai 
sentimentul că apartii acestui 
et:t de talentat popor ți-l poate 
dc. Sint bucuroasa ci tinerii au 
preluat meșteșugul bătrinilor 
Goplitorf. in/âțișindu-nf-L pen- 
t~u ca el si nu se piardă nicio
dată.

—Încă din ptimele ore ale di- 
vtiuetzi. casele de bilete ale 
1 irgului erau asaltate de sute 
ti sute de tineri nerăbdători sâ 
e^le u'tt-nele noutăți pe care tn- 
dxrîr:a buuuriior de consum 
le-a crezi special pentru ei. A- 
cttm. end încheiem acest repor- 

tleJe parcului expozitior.il 
rm? fncd arhipline. Ultimul vi- 

ce astăzi poartă numă-
5.' C<K>. O zi record, o zi. sre- 

'i— de bun auaur. atit pentru 
r^t:n:zctori cit. mai ales, pentru 
•rzitztctii care au început deja 
st-ti exptime opiniile favorabile 
ttdA dd umnu gamă sortimen- 
teZi de produse prezentate la a- 
cesrtd edî^e a Tirgului de 
•rac-rme de bwrari de consum.

ION CUCU.
LAVRENTI! OLAN

Fmțrafii de : GR. CU CU

Joi, vineri, sîmbătă. Zile deci
sive pentru acțiunile de recol
tare a griului in județul Iași. 
Joi. vineri, sîmbătă. Zile de con
tinue emoții penîru oamenii 
cimpului, pentru miile de coope
ratori și mecanizatori care, prin 
cunoscuta lor hărnicie și incon
testabilă pricepere, fac dovada 
plenară a adevăratului preț al 
sudorii. Și in aceste zile, bule
tinele meteorologice locale con
tinuă sâ avertizeze : ploaie, cer 
înnourat, vînt. averse — semna
le care au însoțit întreaga cam
panie agricolă in această partea 
tării. întirziind mult actul con
cret a! secerișului.

Si totuși in aceste zile, veștile 
din linia întii a frontului piinii 
se înmulțesc?. Lungani. Gropnita. 
Scobinci. Cotnari. Focuri. Tri- 
feș’.i. Voinesti. Holboca au în
cheiat recoltarea. Același dorit, 
așteptat rfepwns îl dau coopera
torii din : Golăești. Dumești. 
Prisăcan. Tomești. Pocreaca. Se 
acționează din plin în zona de 
nord a Județului. în lanurile u- 
nor cooperative intră cite 30—40 
combine deodată. în tot acest 
timp. în C.A.P. din Grozești. Bi
volari. Gorban, inginerii șefi 
Surdu Victor. Oprescu Florentin 
și Busuioc Sorin fac necesarul 
bilanț. Tînărul inginer $ef Sur
du Victor — și președinte al co
operativei — găsește un moment 
de răgaz pentr i a mulțumi în 
mod deosebit tinerilor pentru e- 
fortul deotis. Alături, activistul 
comitetului județean al U.T.C.. 
Cretu B«»nnne. participant activ 
la campanie, notează în carne
tul pătat de sudoare rezultatele 
obținute. în jur. chipurile tine
re. bronzate de soarele muncii, 
gurîd.

Joi. vineri, sîmbătă. zile deci
sive, zile de continue emoții. în 
drumul spre consiliul intercoo- 
peratist Lespezi. Lucian Hatma
nu. directorul general al Direc
ției generale agricole, este ne
mulțumit. între Ruginoasa și Tg. 
Frumos plouă ..A plouat tot 
timpul, spune, n-a fost zi în 
care într-una din zonele jude
țului «ă nu fi plouat Și chiar 

zile’e senine, combinele n-au 
putut intra in lan mai devreme 
de ora 11*.

Amintim însă că oamenii au 
folosit fiecare ceas, fiecare mi
nut bun de muncă. O exempla
ră organizare a făcut ca recolta 
să nu se risipească. să intre 
grabnic în hambare. Cînd mași
na oprește în lanurile C.A.P. Ță- 
tăruș. inginerul Haras Constan
tin raportează că au mai rămas 
oină sîmbătă numai 28 hectare 
de griu de recoltat. Cifre osci- 
Iînd intre 25—50 hectare sînt în
registrate j,i la cooperativele Vî- 
nători-Pașcani. Firețel. Pe an
samblul județului mai sînt. la 
această oră. 2 ?29 hectare de re
coltat. Dar combinele nu înce
tinesc ritmul, sub aripa amenin
țătoare a norilor. Tînărul Me- 
drea Florin, inginerul șef al 
C.A.P. Firețel. înlocuiește pe u- 
nul dintre mecanizator’? care 
dă semne de oboseală. Gestul 
lui e urmat de alții.

Joi. vineri, sîmbătă. Au fost 
zile decisive pentru recoltarea 
griului. Deși vremea a fost mai 
tot timpul potrivnică. întrecerea 
au cîștigat-o oamenii.

Sîmbătă. lucrătorii din agri
cultura județului Iași recoltau 
ultimele suprafețe cultivate cu 
grîu. Două secvențe, la aceas
tă oră tîrzie a sfirșitului de săp- 
tămînă. în biroul său, Marines
cu Constantin, directorul Trus
tului S.M.A., mulțumește repre
zentantului județului Teleorman,
— tînărul inginer Zalana Ștefan.
— pentru ajutorul acordat, asi- 
gurîndu-1 că vagoanele necesare 
expedierii spre casă a celor 122 
de combine au fost comandate. 
Dealtfel și Teleormanul a pri
mit cu o lună înainte — cînd 
Bărăganul se afla în vîrf de 
campanie — 50 de combine în 
ajutor din partea lașului. Dar 
se impune să consemnăm, desi
gur, cu majuscule, efortul depus 
de cei 2 564 de mecanizatori ie
șeni. ale căror mașini — bene
ficiind de o bună aprovizionare 
cu piese de schimb — n-au sta
ționat nici un moment. Intre a- 
cestea. ne face plăcere să amin
tim numele tinerilor : Sorin Mi
hai (S.M.A Scînteia). Turin Mi
hai (S.M.A. Focuri) și Onofrei 
loan (S.M.A. Răducăneni) — cei 
mai proaspeți cîștigători ai olim-

pîadei de profl, virtuoși com-.a 
batanți ai întregii Campanii.. " ’

Lumina continuă să ardă și în 
biroul directorului general al 
Direcției agricole județene. Con-* 
semnării : griul a fost recoltat dC 
pe întreaga suprafață de 66 00(£ 
hectare. Dar. preocupările tovâ-* 
rășului Hatmanu nu se opresc 
aici : ..Chiar mîirie dimineață- 
voi avea ^.«discuție cu specialiș^ 
ții direcției noastre pentru in
tensificarea activității agricole- 
în celelalte domenii". Pregătirea^ 
viitoarei producții de griu a 
început.’ Se -întreprind măsurț, 
pentru mai buna ștructurare a- 
soiurilor soarind contribuția ce
lor timpurii. Se execută din plin 
arăturile. înaintînd cu o viteză, 
zilnică de 4 500 hectare, mecani
zatorii au arat deja mai mult 
de jumătate din suprafața pla-» 
nificâță: cu griul anului viitor. în; 
dorința de a respecta- cît mai 
exact tehnologiile — de a se a-, 
sigura de. ^ '^um patul germi
nativ — odată cu aratul se în
corporează. îri. șol îngrășăminte]r. 
chimice. La acest capitol îns Jk 
persistă nereguli.. Ne aflăm la. 
jumătatea trimesfrului III și în- 
grăsămintele — pe elemente de 
bază : azot, fosfor, potasiu — au 
sosit doar în pronortie- de 8—28 . 
la sută dîn cantitățile contrac
tate. Combinatele chimice din 
Piatra Neamț. Tg. Mureș. Tr. 
Măgurele, au mari datorii neo- 
norațe. Apelul agricultorilor ie-, 
șeni trebuie să se soldeze cu o 
mai mare răspundere din par
tea acestor unităti.

Pe agenda de lucru a coope
ratorilor din județul Iași se în- ' 
scriu și alte activități priorita- 
re. în Dlină desfășurare în a- 
ceste zile : condiționarea semîn-, 
telor. recoltarea inului, macului, ., 
fasolei, verificarea forței meca
nice pentru bătălia campaniei de 
toamnă.

...Luni dimineața (astăz! — 
n.n.) cîmpia lașului e împînzită 
de lucrători de acești oameni' ” 
recunoscuți prin hărnicia și pri
ceperea lor, în meseria de a ob
ține recolte tot mai mari.

actualitatea
□

UN SCRIITOR
IN CONȘTIINȚA CRITICII

•e K

ră a exezere.or.

twf fi

re și ■■ roetiaaaro. re 
sporită exirewtă fată de 
tine, rw arzătoare ozsinne 
revolatio-iară peatro ta făp
tuirea potnieii partidul ni. 
peotro eaîtivarea la ti- 
■erî a trăsălarilor omn’ui 
nos. a prioriprilor aminis- 
mului roratatioaar. eombă- 
tind mm’.»: Utile anacro
nice. ta plied împotriva ero
ismului si tadiridualismuluL 
a tot ceea ce este rechi. pen
tru oromovaroa eoaiui in 
riodirea și manca tinerilor, 
pentru sporirea «Atribuției 
pe rare, nrmind îndemnul 
iafHeărat al partidului, al to- 
rariratai Nicolae Ceaușescu 
trebaie să si-o aducă la în
florirea patriei. la făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism.

iatearrore f iEr 
Cwvorbiri ra Marin Preda), 
-rmează pc-.r.ripaleZe referințe 
er.’_ro- ’p «rdi-ea cror.o'^g.ri 
a «par.tied rârdk>r lui Marin 
Preda, de la latMrea diu pă- 
miaturi. pină Ia DeliruL

Soeor -d retrospectiv, se pe
trec cftewa ^modificări* exege
tice în istoria moromețianirnni- 
bji. dar si se pâs**ează o serie de 
locuiri comune- în primul rtr.d. 
eercefirile mai noi subUntaM 
mai aoăsa* individualitatea ner- 
sonajului centra! decit univer
sul satului tradițional munte
nesc : in punctele de vedere ale 
criticii mai noi se înregistrează 
ascendenta lut Nicolae ca erou 
de excepție, foarte aproape de 
inegalabilul Tlie Moromete (’pro
babil pentru că și viziunea pri
mului. fie si utopică, se concre
tizează mai aproape de noL 
decit lumea marelui personaj).

Determinată de un asemenea 
erou memorabil critica a înce
put să privească mai departe. 
Toată lumea fiind de acord cu 
condiția excepțională a acestui

•e^-rr.b. foame atras tn orbita 
opera, pe care o ilustrează an- 
to’.oe.a. Cap.total Delimitări ne 
propune doar două studii : unul 
al Iu: Come! Regman care pre- 
e.zează probleme de filiație li
terară. pornind de la Marin 
Preda rare generația tîr.ără de 
nuvelisti. și altul al lui M. 
Ur.gheanu însuși. care pune 
fată în fată operele lui Li viu 
Rebreanu si ale autorului Mo- 
romeților. Cum era și firesc 
comparația anasă pe distincția 
sociologică dintre cele două 
uni versuri sătești șl dintre spe
cificitatea tipologică a celor doi 
protagoniști.

Cu Îndreptățire M. Ungheanu 
adaugă în ultima secțiune Afi
nități elective cîteva mărturii 
de credință și adeziune la ope
ra lui Marin Preda, semnate 
exclusiv de poeți și prozatori, 
texte nici ele lipsite de suges
tii. cu tot subiectivismul — de
altfel asumat — al autorilor.

AURELIU GOCI

La Institutul Electrouzinproiect 
a demarat un atractiv concurs
La ordinea zilei, 

in olanul de muncă 
al organizației 
U.T.C. de la Insti
tutul Electrouzin- 
proiecL se află 
nregănrea concur
sului „Cine știe

tarul U.T.C. — un 
asemenea gen de 
activitate culturală 
este deosebit de 
important. Vrem 
ca acest concurs 
să se finalizeze ca 
o acțiune com-

TIMPUL
Intenția lor este să realizeze 

cit mai repede aceste utilaje, 
dar și la un nivel calitativ ri
dicat. Ceea ce se credea că va 
fi foarte greu de îndeplinit, da
torită sistemelor complexe de 
comandă. începe să devină o 
sarcină de producție obișnuita. 
Dar ..Prietenii minutului" — si 
putem spune că au devenit ast
fel toti utecistii organizației — 
sînt acum si ..Prietenii metalu
lui". De la proiectare, la debi
tare. si prelucrare acest prețios 
material de lucru este gospodă
rit cu grijă pentru asigurarea 
permanentă a desfășurării neîn
trerupte a activității. întotdea
una la croire, echipa lui Marin 
Sfetcu scoate mai multe piese 
decit prevede proiectul. ..Fie
care — constată șeful de echipă

— iși asigură astfel de lucru pe 
toată durata celor 480 de mi
nute. Asumîndu-și resDoasabili- 
tatea îndeplinirii unor angaja
mente suplimentare în întimpi- 
narea sărbătorii noastre națio
nale. tinerii de la întreprinde
rea de utilaje Dentru industria 
ușoară ..Islaz" din Alexandria 
se pregătesc pentru asimilarea 
a noi produse care implică un 
grad ridicat de tehnicitate.

în vitrina aflată La intrare, 
planul pentru actualul cincinal 
reamintește fiecăruia. în fiecare 
moment, obligațiile ce-i revin 
Obligații pînă acum onorate 
cum se cuvine de către tinerii 
colectivului teleormănean.

Cinci minute cu Mircea Moldovan 
și Florin Piersic 

despre noul film românesc 
„PINTEA”

Astă seară. cinematograful 
..Patria- din Capitală, va găzdui 
premiera unui nou film româ
nesc — „PINTEA“ (producție a 
Casei de filme nr. 5).

Iată ce ne-au declarat cu pri
lejul acesta doi din principalii 
realizatori ai filmului — regizorul 
Mircea Moldovan și actorul Flo
rin Piersic.

„Cu toate că scenariul semnat 
de Vasile Chiriță șf Dumitru Mu- 
reșan implică în mod firesc cer
cetarea documentelor, ca regizor 
am încercat să dovedesc că 
tea a fost, înainte de toate, 
Filmul este conceput ca o 
care-baladă. nuanțată Intre 
litate și legendă'*.

„Pintea Grigore Viteazul, adău
ga Florin Piersic, este pen
tru mine, un model de umanitate 
nepieritoare. M-am apropiat de 
rol cu emoție și 1-arn trăit clipă 
de clipă, într-o dăruire totală 
Sper să împlinim bucuria noas
tră cu satisfacțiile spectatorilor".

BENONE NEAGOE

ciștigă" intitulat plexă cu caracter
„Actul de la 23 patriotic. etic și
August oglindit in estetic, și sâ re-
literatura ș cine- prezinte. totodată.
matografia româ- premisa antrenării
nească*. In ziua in deliberate a tine
care i-am vizitat rilor și ta alte
pe tinfții fastibj- competiții viitoa-
tulul am B-dul re*.
Kalinin nr. 18. am La ședința de
asistat la const; - constituire a echi-

Pln- 
om. 

evo- 
rea-

tuirea echipajelor. 
Trei echipe a cite 
doi uteciști — fie
care echipă repre
zentând o organi
zație — se vor În
trece în 
peste , 1 200 . de ti
neri. Bibliografia a 
fost stabilită și co
municată 
panților. 
se poate 
concursul a dema
rat. El 
trează cu toată se
riozitatea. încă din 
această fază, for
țele organizatorice 
ale comitetului 
U.T.C. „Pentru un 
institut unde pon
derea o dețin ca
drele cu formație 
tehnică — ne-a 
spus tovarășul Tu
dor Dimitriu, secre-

fața a

part ici - 
Așadar.

spune,

concen-

paj elor. l-am cu
noscut pe princi
palul animator al 
întrecerii, pe tînă
rul jurist Constan
tin Chifane : ..în 
urmă cu două luni, 
în organizația 
U.T.C. nr. 1 s-a 
desfășurat concur
sul „File din isto
ria P.C.R. Politica 
externă actuală a 
partidului". Suc
cesul și ecoul ei în 
rîndul tinerilor 
ne-au dat curajul 
să organizăm în 
continuare acțiuni 
de asemenea an
vergură. Tinînd 
cont de specialita
tea tehnică a tine
rilor noștri vom 
căuta, desigur, ca 
gradul de exigență 
al competiției lan-

sate astăzi, să fie 
la nivelul cuno
ștințelor lor. între
bările sînt în curs 
de elaborare și voi 
urmări ca ele să 
contribuie la cu
noașterea — in pri
mul rind — a prin
cipiilor ce stau la 
baza politicii cul
turale a partidului 
a sarcinilor și in
dicațiilor trasate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în ex
punerea sa la Con
gresul educației 
politice și al cul
turii socialiste. In 
bibliografie mai 
sînt incluse 3 vo
lume antologice, de 
culegeri de creații 
— poezie. proză, 
dramaturgie — în
chinate evenimen
tului istoric de la 
23 August 1944 și 
un volum de isto
rie a filmului ro
mânesc — „Cine
matograful româ
nesc contempo
ran". Concursul va 
fi precedat de o 
scurtă expunere, 
iar în sala de fes
tivități vom deschi
de, cu sprijinul 
Muzeului de istorie 
națională, o expo
ziție de fotografii 
și documente".

A. POPOVICI

ALINA POPOVICI

■ săptărhîna'H'

Tineri interpreți

ION ANDREIȚA

„FILIERA II

premiafi peste hotare
• Concursul Internațional

ronț o fructuoasă intilnire a w.w. UAiC<IUi uni uv
țâri. Printre cei 119 participant s-au numărat șl tineri din țar? 
noastră care, prin calitatea Programului prezentat și a inter
pretare. au obtinut două importante distincții. Astfel. Premiul 
I și Medalia de aur i-au fost decernate tinăruluj balerin 
Marin Boeru. iar Premiul IH și Medalia de bronz, lui Iancu 
Gheorghc. amindoi de la Opera Română din București.

• Tradiționalul Concurs internațional de vioară „Carlfleseh" 
din AnaHa s-a încheiat recent ta Londra. Printre nremiatt se 
afla si violoniștii romAni Eugen Sîrbu — Premiul IV și Mihaela 
Martin, elevă a Liceului de muzică nr. I din București. Premiul 
VI.

de balet de la Varna a prilejuit re- 
celor mai valoroși balerini din 27 de

Nu se poate să nu ne fi gin- 
dit, uneori, la unul din marile 
ravagii ale lumii actuale — 
drogul. Este o cutremurătoare 
problemă a zilelor noastre, iar 
lupta împotriva lui nu poate 
lăsa indiferentă arta filmului. 
Astfel că cea de-a doua serie 
a peliculei polițiste americane 
FILIERA ne prilejuiește o re
întâlnire cu banda traficantului 
de droguri Alain Charnier și 
urmăritorii săi.

Metodele de investigare ame
ricane, „violente și fără preju
decăți'1, stau față în față cu cele 
franceze de o mascată duritate. 
Stau față în față ireconciliabile 
gusturi începind chiar cu feluri 
de mîncare și pină la vestimen
tație. Intriga filmului este ex
pusă de la început. Polițistul a- 
merican Doyle ia drumul Mar- 
siliei cu scopul de a-l captura 
pe marele traficant Charnier. 
Numai că. neprevăzutul intervi
ne... sub forma neînțelegerii eu 
poliția franceză care dorește 
să-l prindă pe Charnier fără 
serviciile lui Doyle. Replici
le pline de savoare dau fil-

mulul realizat de John Fran 
kenheimer (scenariul Robert 
Dillon, Laurie Dillon, Alexan
der Jacobs și imaginea — Clau
de Renoir) multă vioiciune. Nu 
se pot pronunța decit elogii a- 
cestui talentat realizator care 
a reușit un film impresionant, 
clasat printre cele mai bune 
producții americane ale momen
tului. Fapt explicabil și prin o 1 
excelentă echipă de actori — \ 
Fernando Rey, Jean Pierre Cas- ■ 
taldi, Raoul Delfosse — care are 
in frunte pe unul dintre cei 
mai apreciați actori americani, - 
Gene Hackman. Definitiv con- 
sacrat după „French Connecti- « 
on", Hackman a impus o nouă 
viziune in filmul american — 
aceea a refuzului definitiv al 
inocenței, proprii „sufletului 
mediu". Filmele în care apare 
sînt „tari", pline de acțiune,.
El este întotdeauna eroul „adult" ... 
care privește cu conștiința unui ‘ 
adult realitatea în care trăiește.

Filmul Filiera IL este o reu- 
șită și din acest punct de 
vedere.

„MELODIILE CARTIERULUI"
MELODIILE CARTIERULUI 

(producție „Mosfilm" in cola
borare cu studiourile „Gruzia- 
filmu) este un musical cu par
fum de epocă, in care muzica și 
dansul colorează inspirat sce
nariul semnat de Gheorghi Sen- 
ghelaia și Anzor Salukvadze.

Adevărata prietenie, grija 
pentru cel de aproape — iată 
ideile pe care acest film caută 
să le analizeze, ce-i drept, sub 
masca unei tratări comice. Mul
tă lumină și seninătate, mult 
optimism și puritate sufletească 
sînt nevoite să se confrunte cu 
o societate țaristă plină de vicii, 
de la sfîrșitul secolului trecut. 
Filmul are o eroină (spălăto
reasă Vardo) care luptă din răs
puteri să ajute două fetițe or
fane. Nutrind mari ambiții în 
legătură cu viitorul lor, nu ezită 
să comită furturi care stîrnesc 
vilvă in cartier. Ea se aruncă 
cu îndrăzneală in viitoarea unor 
fapte aparent condamnabile, 
tocmai pentru a arăta micimea 
sufletească a celor care mai de-

grabă condamnă decit să ajute, 1 
In acest film toți cei bănuiți: 
sînt, de fapt, oameni cinstiți. 
Fiecare își spune intr-un cin- . 
tec povestea vieții sale, o viață 
„cu cîntec", cu dorințe, cu vi
suri, cu suferințe. -Gîntecul spă- . 
lătoreselor, cîntecul căruțașului, 
cîntecul celor două orfane, al 
măcelarului vorbesc despre via-? 
ța oamenilor simpli, despre 
universul lor populat de neca
zuri, dar și de sporadice bucu
rii. Un film în care oamenii nu 
sint frumoși — ca în filme — 
și nici, în totalitate, drepți, dar 
înțelepți întotdeauna cînd tre
buie să hotărască soarta lor. Uh 
filmjn care se cîntă, se dan
sează, se ride. Deținătoarea ro
lului principal, actrița Sofico 
Ciaureli, face dovada unor mari 1 
disponibilități interpretative. 
Pentru reușita ținută artistică, 
filmul regizorului și scenaristu
lui Gheorghi Senghelaia a fost. 
distins în anul 1974 cu Diploma ' 
de onoare la Festivalul de la 
San Sebastian.

ANGELA CHIȚU

expozitior.il
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Medaliați olimpici vorbesc „Scînteii tineretului^
__—___ '•

Au trecut mai multe zile de la închiderea J.O. 
de la Montreal, dar ecourile celei mai reușite 
Olimpiade sint departe să se stingă. Se comen
tează marile performanțe și recorduri, marile 
surprize, se fac comparații, clasamente, toate 
scoțînd în evidență rezultatele de excepție, intre 
care, în prim-plan, se situează și gimnasta noas-

tră, Nadia Comăneci. Poate că cel mai puțin se 
gindesc la „trecut", sportivii înșiși, cei care au 
fost protagoniștii întrecerilor olimpice. Ei scru
tează, de-acum, viitorul, se pregătesc pentru ur
mătoarele mari confruntări, trăiesc mereu febra 
întrecerilor care se apropie...

Mircea Simon:

„Marea performantă
cere

ambiție, nwncă“

SPORT

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM
Timp de două zile pe frumosul stadion din Dealul Spirii s-au 

desfășurat campionatele naționale atletice. Fiind vorba de o ediție 
jubiliară — a 60-a — ne așteptam ca întrecerile să prilejuiască o reu
șită sărbătoare a atletismului nostru, marcată de doborîrea unor 
recorduri, de îmbunătățirea performanțelor unor sportivi. Este fi
resc oricărui sport, dar cu atît mai mult cind e vorba de atletism 
care, prin multitudinea probelor sale, conferă protagoniștilor atîtea 
posibilități. Ne-am așteptat ca aceste întreceri să fie dominate de 
Ia prima pînă la ultima probă, de un angajant spirit de luptă, de 
o ardentă pasiune și o mare ambiție din partea sportivilor de a-și 
depăși nu numai adversarii, ci de a se depăși pe ei înșiși, îmbu- 
nătățindu-și propriile performanțe.

Trebuie să mărturisim, însă, că așteptările noastre au fost departe 
de a se împlini. Desfășurate de la început in ambianța nestimula
tivă a unei asistențe restrînse — circa 500 de spectatori — fără să 
releve acel interes viu din partea sportivilor, actualele campionate
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de atletism n-au înregistrat nici un nou record național care să 
poată fi omologat, rezultatele sint departe de a atinge valori in
ternaționale, cei mai mulți dintre atleții noștri, inclusiv cei olimpici, 
nu și-au egalat nici propriile realizări. Observînd, in același con
text, că o serie de probe s-au desfășurat fără un număr corespun
zător de concurenți, fără să promoveze talente tinere, juniori, că o 
serie de atleți anunțați au fost absenți la start, și socotind că 
această ediție a „naționalelor" de atletism poate constitui un punct 
dc plecare pentru o viitoare analiză care se va face, desigur în atle
tism ca și la celelalte discipline, din unghiul de vedere al com
portării la J.O. de la Montreal, publicăm, astăzi, rezultatele obți
nute de primii șase clasați la toate probele. Oferim astfel o bază 
de pornire dezbaterii despre condiția actuală a atletismului, pe care 
ziarul nostru își propune s-o găzduiască în paginile sale invitînd 
să-și exprime opiniile, părerile, toți cei cărora le este scumpă cauza 
atletismului nostru.

Cupa tineretului

Turneul final 
la fotbal

• Campioană — 
selecționata 
județului Arad

în ultima parte a săptămînîî 
care s-a încheiat, la Alba Iulia 
și Aiud 8 echipe de fotbal, se
lecționate județene, alcătuite 
exclusiv din tineri din mediul 
rural, între 15—30 de ani. și-au 
disputat titlul de campioană pe 
țară a competiției de masă, cu 
caracter republican „Cupa tine
retului". întrecerile finale ale 
fotbaliștilor săteni — organiza
te de C.C. al U.T.C. — s-au 
bucurat de o organizare foarte 
bună și de o asistență numeroa
să. Cele 8 formații calificate 
pentru turneul final. în urma 
etapei zonale, au fost împărți
te în două grupe : la Alba Iu
lia : Buzău. Ilfov, Botoșani și 
Alba ; la Aiud : Arad. Bihor, 
Dîmbovița. Teleorman. Cîștigă- 
toarele grupelor, reprezentative
le județelor Alba și Arad s-au 
întîlnit, ieri după-amiază, pe 
stadionul municipal din Alba 
Iulia în finala competiției. După 
un joc foarte dirz în care am
bele formații au etalat în lupta 
sportivă frumoase calități fizice 
și apreciabile cunoștințe tehni- 
co-tactice. victoria a revenit se
lecționatei județului Arad cu 
scorul de 4-—3, după prelungiri. 
Deși echipa gazdă a dominat 
majoritatea timpului n-a reușit 
să fructifice nici o ocazie de 
gol, astfel că după 90 de mi
nute de joc rezultatul era alb : 
0—0. Au urmat cinci lovituri de 
la 11 metri, unde arădenii s-au 
arătat mai preciși în trasul la 
poartă. Pentru locul III—IV 
s-au întîlnit selecționatele jude
țelor Buzău și Dîmbovița, vic
toria revenind fotbaliștilor bu- 
zoieni cu 3—2. In cadrul festi
vității de premiere organizatorii 
întrecerii au oferit echipelor cla
sate pe primele locuri medalii, 
diplome, cupe și frumoase pre
mii în echipamente sportive.

Pentru cei care au urmărit 
competiția, pentru suporterii e- 
chipelor transcriem și alte cîte- 
va rezultate înregistrate în tur
neul final : Alba — Botoșani : 
0—0 ; Alba — Buzău : 2—0 ; Bo
toșani — Ilfov : 1—1 ; Alba — 
Ilfov : 2—0 ; Buzău — Botoșani: 
2—1 ; Bihor — Arad : 1—3 ;
Dîmbovița — Teleorman : 1—0 ; 
Arad — Teleorman : 1—0 ; Bi
hor — Dîmbovița : 0—1 ; Arad — 
Dîmbovița : 1—0.

INTR-UN „AMICAL" 
DE VERIFICARE ;

DINAMO - PROGRESUL 5-1 
(3-0)

După ce simbătă Progresul a 
ciștigat „Cupa municipiului 
București", — pentru a doua 
oară consecutiv — învingînd pe 
Rapid cu 2—0. prin golurile în
scrise de Frătilă II și Apostol, 
ieri a susținut un nou meci — 
trei în patru zile ! — de data 
aceasta un ..amical" de verifi
care înaintea începerii campio
natului. Evident obosiți, jucăto
rii lui Viorel Mateianu nu au 
rezistat iureșului dezlănțuit al 
dinamoviștilor, care au învjpS 
cu 5—1. prin golurile realizate 
de Moldovan (2). Dudu Georges
cu (2 — unu din 11 m) și Vrîn- 
Ceanu. Pentru Progresul a în
scris Frățilă II.

★
Politehnica Timișoara — Jiul 

Petroșani 2—0 (1—0). Covalcip și 
Cotec au fost autorii punctelor.

Aseorâ, la Atena : 
STEAUA - PANATHINAIKOS 3-1

Aseară, la Atena, s-a dispu
tat meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipa Fanathi- 
naikos și Steaua, campioana 
României. Jocul s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 (2—0) în favoa
rea formației bucureștene prin 
golurile înscrise de Troi.

Craiova) 3:45,2 ; 5. Bebereche 
Constantin (Steaua) 3:46,4 ; 6. 
Smeu Lilian (Farul Constanta) 
3:49,4.

Cristine (Metalul București) 1.70; 
5. Mitrache Georgeta (C.F.R. 
Timișoara) 1,70 ; 6. Giurgiu Ma
riana (C.S.U. Oradea) 1,65.

110 m GARDURI BĂIEȚI 
(Vînt din față 3 m/sec.)

1. Teașcă Valeriu (Steaua),
14.3 ; 2. Petcu Nicolae (Steaua),
14.3 ; 3. Perța Nicolae (Steaua)
14.4 ; 4. Bogdan Marcel (S.S.A. 
București). 15,0 : 5. Calimente 
Adrian (Știința Constanța) 15,6.

400 m FETE
1.- Slavic Ibolya (Liceul ..Ion 

Slavici" Arad) 54.1: 2. Tăriță Ele
na (Club Atletic Roman) 54.4: 3. 
Diaconiuc Lăcrămioara (Club 
Atletic Roman) 55.0 ; 4. Săiăjan 
Lec-ntina (C.A.U. București 56,0; 
5. Stancu Adriana (C.S.U. Ora
dea) 56.4 : 6. Nechita Elena
(Club Atletic Roman) 56.8.

DISC — FETE

(C.A.U. București) 17,08 ; 3. Cră- 
ciunescu Gh. (Steaua) 16,88 ; 4. 
Preda Cornel (Dinamo Bucu
rești) 15.87 : 5. Csakany Csaba 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 15.22 : 6. 
Pop Victor 
14,12.

(Metalul București)

M BĂIEȚI
Iosif (Steaua) 47,8 ;

TRIPLUSALT
1. Ghioroaie Adrian (Steaua) 

16.25 m ; 2. Corbu Carol (Steaua) 
16.24 ; 3. Bedrosian Bedros (Di
namo București) 15.77 ; 4. Pre
da Virgil (C.S.U. Oradea) 15,46 ; 
5. Tutunaru Adrian (C.A.U. 
București) 15.20 ; 6. Corbu Ser
giu (Steaua)

DISC BĂIEȚI
1. Nagy Iosif (Steaua) 59,42 

m ; 2. Zamfirache Ion (Dinamo 
București) 56,42 ; 3. Hegheduș 
Zoltan (Steagul Roșu Brașov) 
54,86 : 4. Ciocan Dumitru (Pro
gresul București) 48.00 ; 5. Con- 
doroși Koloman (Școala Spor
tivă Arad) 46.66 ; 6. Rarinca 
Ionel (CI. Sp. Arad) 46,20.

400
1. Korodi___ _______  __ _

2. Nicolae Nicolae (C.S.U. Ora
dea) 48.0 ; 3. Bircă Cristinel 
(C.A.U. București) 48.0 ; 4. Nagy 
Ștefan (CI. Sp. Satu-Mare) 48.1 ;
5. Dulgheru Gheorghe (C.A.U. 
București) 43.3 : "6. Vasile Paul 
(Dinamo București) 48.6.

15,12.
probabil căPe Mircea Simon, vicecam

pion olimpic la box, categoria 
grea, l-am găsit vineri, la orele 
prînzului, antrenîndu-se, în 
compania tehnicianului-pedagog 
Constantin Nour, antrenor eme
rit. Am admirat, minute în șir, 
sîrguința si dîrzenia cu care-și 
execută “ ’ '
ment.

De 
în 
odihnă, fără repaus...
M-am odihnit doar citeva 
apoi am reluat munca...
De ce așa devreme și cu 

atîta grabă ?
— Un boxer nu-și poate per

mite vacanțe prea lungi... Tur
neul olimpic, unde am întîlnit 
cei mai puternici adversari, cu 
stiluri diferite de box, mi-a 3- 
rătat că mai am încă multe gre
șeli. Or. corectarea lor nu su
feră amînare și nu le poți în
drepta decit in sala de box. 
Cine le amina de pe o zi pe 
alta amină marea performanță.

— Cinci te gîndești la Olim
piada de la Montreal, ce imagi
ne, ce gînd îți apare imediat in 
minte ?

— Finala pe care puteam s-o 
cîștig. Mi-am supraestimat ad
versarul. boxînd prea prudent 
în primele două reprize, con
form tacticii stabilite, dealtfel; 
apoi, cind am atacat într-a 
treia, am făcut-o cu oarecare

programul de antrena-

nou 
fără

zile.

pe ringul olimpic, din 
sala de antrenament,

teamă. Stevensson 
a observat și a devenit el mai 
curajos. Nu-i nimic, am învătat 
multe la Olimpiadă, acum știu 
cum să mă 
noscUt bine 
versari.

— Totuși, 
la prima participare la J.O. e o 
mare realizare... Ascensiunea 
lui Mircea Simon e de-a dreptul 
spectaculoasă : campion al țării, 
citeva victorii în fața unor ad
versari redutabili, medalia de 
bronz, anul trecut, la campio
natele europene de Ia Katowice, 
și-acum, medalia de argint la 
Olimpiadă î Cum ai reușit ?

— Cu multă muncă și sudoare, 
cum vedeți. Eu mă antrenez zil
nic cîte 2 ore, 2 ore și jumătate. 
Fac un singur antrenament pe 
zi dar foarte intens. Ce efort 
depun ? închipuiți-vă dacă scad* 
în greutate cu 2—3 kg !

— Ce ambiții de viitor nu
trește un vicecampion olimpic ?

— Ce poate sâ-și dorească ? 
Un titlu care să-l consacre oe 
plan internațional, o medalie de 
aur. Bineînțeles, cea mai valo
roasă performanță rămine tot 
medalia de aur de la Olimpiadă. 
Nu se spune niciodată ..fort 
campion olimpic”. ca la cele
lalte competiții man. Campiouâ 
olimpici rămin in istorie, se 
vorbește despre ei ca despre 
niște prezente mereu vii—

— Urmează campionatele eu-

pregătesc, i-am cu
pe posibilii mei ad-

medalia de argint

ropene, în 1977, Ia Halle, apoi 
C.M. și din nou J.O Ia Moscova. 
Ce faci ca să adaugi in palma
res marile performanțe la aceste 
competiții ? Ce cere, în fond, 
marea performanță ?

— Ce cere marea performan
tă ? Talent, ambiție, muncă ! 
Mă pregătesc încă de pe-acum, 
cit pot mai serios și cit mai 
conștiincios cu putință. Nu las 
să treacă o zi fără să știu că 
am realizat ceva pentru forța și 
tehnica mea. pentru măiestria și 
forma sportivă. Acumulînd me
reu, la ceea ce am bun. cu un 
antrenor cum am eu, nu cred să 
nu reușesc să fiu cel mai bun 
..greu”, sau printre cei mai buni 
din lume, in următorii ani. Sint 
conștient că pe acest drum nu 
mă voi putea ține, la înălțime, 
fără să fiu dine la antrena
mente. Am toate condițiile cre
ate. nimic nu trebuie decit o vo
ință de fier ca sâ rezist la un 
regim de pregătire riguros, care 
cere și eforturi și sacrificii. Do
resc atît de mul: sâ aduc glorie 
boxului românesc, incit nici un 
efort, nici un sacrificiu nu mi se 
par prea mari- Trebuie să faci, 
să te comporti in asa fel ind:. 
adversarul sâ vorbească cu res- ; 
pect despre :u:e- Dacă am o sa
tisfacție din acert punct de ve- [ 
dere. este aceea eă S'evenssoo. I 
care este un mare campion- a | 
spus lucruri frumoase despre |

VASILE CABELEA

i (Dinamo 
2. Costache 

: 3. Ionescu 
ua) 53.60; 4. Her- 
(Steaua) 48.02 : 5. 
(Progresul Bucu- 
6. Fățan Maria 

45 J6.
ÎNĂLȚIME — BĂIEȚI

1. Oncij Mancei (Steaua) 
2.12 m ; 2. Cirstea O
(Steaua) 2.08: 1 Șerban 
namo București» 2.04 : 
Dieter (Steaua) 2.04 : 
Alexandru (CAM. Ba^a 
2.M : 6. Pur.ce Mrhai 
Suceava) 2.».

Cupa „Scînteii tineretului" la

• TIMIȘOARA: Un sport 
care a cucerit inima 

tinerilor

Sâmbătă și duminică, pe tere
nurile Asociației sportive C.F.R. 
si ale Asociației sportive ..Elec
tra" din Timișoara s-a desfășu
rat faza județeană a „Cupei 
Scînteii tineretului la tenis". 
Tovarășul Ion Mangu. activist 
al Comitetului județean Timiș 
al U.T.C., ne oferă citeva amă
nunte despre competiția la care 
asistăm și care se află in plină 
desfășurare.

„Aș vrea să < 
nea tovarășul 
rită inițiativei 
tului". tenisul 
timișorenilor, 
faza pe centre

subliniez, ne spu- 
Mangu. că. dato- 
„Scinteii tinere- 
a cucerit inimile 
Argumente : La 

> de comune —
desfășurată în 10 centre — au 

* r participat 320 tineri, iar la faza 
pe orașe și municipii peste 400 
de concurenți. Dintre ei. cei mai 
buni se află. aici, la Timișoara, 
și își dispută finala. în 
76 concurenți între 10 și 
ani“.

Pe terenuri, atmosfera
fică marilor competiții dă naș
tere la întreceri dîrze. viu dis
putate, în care se luptă cu ar
doare pentru 

lata primii
CATEGORIA

total,
25 de

speci-

caru (Timișoara) ; locul II — 
Lia Lupulescu (comuna Nădrag); 
locul III — Linster Kara (Jim- 
bolia).

Ultimele finale sînt cele ale 
categoriilor băieți intre 14—19 
ani si 19—25 ani. Dar ploaia, aș
teptată cu teamă aici de concu
renți. se dezlănțuie, iar ultimele 
finale urmează să se desfășoare 
mai tirziu. dacă timpul va per
mite. Acest intermezzo îmi dă 
posibilitatea să discut și cu dșu- 
gătoarea de ia caiețoria fete 19— 
25 ani. Florica P’.oscaru. contabi
lă la cooperativa ..Igiena” din 
Timișoara, una dintre sportivele 
cu ..state de serviciu" in com
petiția ziarului nostru. Dinsa ne 
spune : ..Am participat și anul 
trecut la faza finală pe țară a 
„Cupei tineretului" desfășurată 
la Costinești. Am ocupat locul 
IV. Anul acesta sper să ocup un 
loc și mai bun. M-am pregătit 
cu multă asiduitate și vizez cis- 
tigarea întrecerii. Tenisul a de- 

• venit pentru mine prima mare 
pasiune și aceasta se datorește. 
de ce să nu o spun. în primul 
rind ziarului „Scinteia tineretu
lui" care a avut frumoasa îdee 
de a organiza o competiție de 
proporții, menită să descopere 
și să impună tinerele talente”.

TEODOR POGOCEAXC

1. Argentina Menis 
București) 65.10 m : 
Lucia (Steaua) 53.92 
Florența (Stea 
man Suzana 
Brad Viorica 
rești) 47.72 : 
(Steagul roșu Brașo

1500 M FETE
1. Mărășescu Natalia (Steaua) 

4:10.9 ; 2. Silai Ileana (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 4:11,7 ; 3. Puică 
Maricica (Olimpia București) 
4:14.6 ; 4. Lovin Fița (C.S.U. 
Galați) 4:18.1 ; 5. Iacob Antoa- 
neta (Olimpia București) 4:21,6 : 
6. Nedelea Tudorita (Metalul 
București) 4:31,1.

'onstamm
~ B ■ ■ Di -
4. Muler

5. Pani
Mare)

(C-&M.

LUNGIME FETE (Virt 
stingă ce la • — 3 m.

100 m FETE (vînt din spate
1,6 m sec.)

1. Buia Veronica (Rapid Bucu
rești) 11.2 ; 2- Ciolan Doina
(Steaua) 11.4 ; 3. Ștefănescu Va
leria (Dinamo București) 11,5 ; 
4. Cucu Niculina (CI. Sp. Con
stanța) 11.6 : 5. Musteață Maria 
(Șc. Sp. Caransebeș) 11,6 ; 6.
Surda Adriana (Universitatea 
Iași» 11.9.

(Rezultatele sint neomologa- 
bxle).

1« m GARDURI FETE 
(Vînt din față 3.5 msec.)

1. Ștefănescu Valena (Dunamo 
Bucureșu) 1X9; 2. JLrza Elena 
(Duiamo București» 14_2 ; 3. B;- 
duleac Valeria (C_ĂU. Bucu-

tenis

CIOCAN
1. Tudor Stan (Dinamo Bucu

rești) 66,74 m ; 2. Bîndar Nico
lae (Dinamo București) 64.12 ; 
3. Sișcovici Ștefan (Steagul 
roșu) 58,74 : 4. Lenghel Petre 
(Tractorul Brașov) 54.88 ; 5. Co- 
valiuc Gheorghe (Liceul 2 Iași) 
53.84 ; 6. Țurcan Ion (Liceul 2 ' 
Iași) 48,88.

GREUTATE FETE
1. Loghin Mihaela (C.A.U. 

București) 18,42 ; 2. Cioltan Va
lentina (Steaua) 18,02 ; 3. Her
man Suzana (Steaua) 15.38 ; 4. 
Brad Viorica (Progresul Bucu
rești) 14,67 : 5. Enache Mioara 
(Dinamo București) 14,61 : 6.
Georgescu Liliana (Steaua) 13,85.

4X100 M BĂIEȚI
București (Stamate

ȘTAFETA
1. C.A.U. ____ _ _______

Mironel. Șușelescu Claudiu, Dul- 
gheru Gheorghe. Abagiu Ale
xandru) 40,8 ; 2. Pinamo Bucu
rești (Vasile Tudorel. Toma Pe
trescu. Văduva Stelian.. Dumi
nică Ion) 40,8 ; 3. C.S.U. Ora
dea (Sărucan 
colae. Cîrlan 
stantin) 43,0.

Vasile. Nicolae Ni-
Ion, Nemeș Con-

4X100 M FETE

fiecare ghem. 
cîștigători. La 

BĂIEȚI. 10—14 
ANI (pionieri) : locul I — Că- 
lin Popescu (Timișoara) : locul 
II — Viorel Dobra (comuna Nă
drag) ; locul III — Swab Emil 
(Timișoara) ; FETE: locul I — 
Emilia Cîmpean (comuna Nă
drag) ; locul II — Valentina 
Panait (Timișoara) ; locul III — 
Gabriela Mavrodin (Timișoara); 
CATEGORIA 14—19 ANI. FETE 
locul I — Stela Ionescu (comu
na Nădrag) ; locul II — Doina 
Pavelca (comuna Nădrag) ; lo
cul III — Carmen Decean (Lu
goj) ; CATEGORIA 19—25 ANI, 
FETE ; locul I — Florica PIos-

• VRANCEA: Au fost 
desemnați reprezentanții 
județului pentru finala 

de la Costinești

Tinerii iubitori ai tenisului 
din localitățile vrincene au trăit, 
în ultima perioadă, febra între
cerilor din cadrul celei de-a 
III-a ediții a „Cupei Scînteii ti
neretului la tenis". După ce la 
etapa de masă, pe asociații 
sportive, s-a înregistrat un nu
măr mare de concurenți, la eta-

pe’.e pe localități și pe județ, 
afluența de uner. și atmosfera 
entuziastă au cunoscot aceiași 
parametri. Asociația sportivă 
din eomuna Paltin — după cum 
ne informează tovarășul Gheor
ghe Ochiuz, activist cu proble
mele de sport la Comitetul ju
dețean Vrancea al U.T.C. — s-a 
remarcat prin mobilizarea ia 
întreceri a unui mare număr de 
fete. La întrecerile pe munici
piul Focșani au hiat startuL la 
cele trei categorii de v^-stă. 
fete și băieți. WO de eoBcurerți. 
Numeroși parhcipant: — 
că tenisul a deveni: și in

_ port iubit — au 
fost ir.regirtraț: la mtrecenie pe 
cele 6 centre de comune, unde 
s-au reunit tenismenii dm me
diul rural — în total peste 600. 
Dealtfel, un alt argument care 
pledează pentru popularitatea 
tenisului și atracția tinerilor 
spre practicarea lui. îl consti
tuie și numărul de terenuri me
reu in creștere: in ultimul an 
de zile s-au construit și ame
naja: 24 de noi baze pentru 
„spornil alb".

Etapa pe județ a fost un reu
șit festival de tenis: câștigătorii • 
faze: precedente au oferit spec
tatorilor — și avind în vedere 
că erau în vacanță, aceștia au 
fost destul de numeroși — 
dispute vii, antrenante, ară tind 
că cunosc multe din secretele 
acestui sport. Și-au ciștigat 
dreptul de a participa la marea 
finală pe țară, de la Costinești 
(S—11 septembrie), următorii : 
categoria 10—14 ani: Aurora 
Zidaru, din comuna Paltin și 
Radu Nagler, de la Liceul 
«Unirea" din Focșani; catego
ry 15—19 ani: Cătălina Văduva 
— Liceul Panciu și Dan Ga- 
vrilft — Liceul agricol Focșani; 
categoria 
B’.aga — 
Focșani.

ne un

cir.o

19—25 ani: Nicolae 
muncitor la LJ.C-M.

C. VASILE

BACĂU: Peste 3000 de 
. tineri la etapa de maso 

a competiției

rirr.bătâ dpmisifl pe teseze- 
rCe Cocsplexuiui sportiv _23 
August- s-au calificat pe ltagfc 
ce; care au mai a;an= in această 
etapă a popularei mamfestâm 
și tineri care parhc-pă pentru 
prima oarâ.

Fiecare med a fost viu dis
putat. jucătorii dovedind că 
posedă multe din tainele aces
tui sport. Mai spectaculoase «i 
ce un bun nivel tehnic au fort: 
semifinala Costică Mo’.dwar.u
— Cicerone Butnaru (1—6, 6—1. 
6—4) și finala Comei Poponci
— Cristian Zaharia (6—4. 2—6.
6—4). Iată. acum, ciștigătorî: 
primelor trei locuri, in ordinea 
categoriilor : 10—14 ani, fete :
Florentina Săndulescu, Elisa- 
beta Măru (ambele Școala ge
nerală nr. 16). Mariana Rusu 
(Școala generală nr. 8) ; băieți: 
Dănuț Lepădatu (Școala gene
rală nr. 27). Iulian Goltfeder 
(Școala generală nr. 10), Cătă
lin Patrichi (Școala generală nr. 
7) ; categoria 15—19 ani, fete : 
Daniela Tirșu, Geta Pirlea, Mi- 
rela Gheorghiu — toate de la 
Liceul „Lucrețiu Pătrășcanu" ; 
băieți : Cornel Popovici (Liceul 
de mecanică nr. 1), Cristian Za
haria (Liceul ..Lucrețiu Pătrăș
canu"). Mihai Moisă (Liceul 
electrotehnic) : categoria 19—25 
ani, băieți : Vasile Cristea (ab
solvent liceu de cultură gene
rală). Costică Moldovanu (în
treprinderea mașini-unelte), Ci
cerone ' 
gogic). 
loc in

Butnaru (Liceul peda- 
Etapa pe județ va avea 
zilele de 21—22 august

CORNEL GALBEN

în concediul dumneavoastră puteti participa
la acțiunile turistice 

organizate de 
întreprinderea 

de turism, hoteluri 
și restaurante 

București
IN PERIOADA 21-24 

AUGUST a.c.
LA MUNTE : cabana Bolboci, 

cabana Scropoasa, cabana Pa
dina. Plecarea cu trenul 3001 
din stația București Nord, în 
21.08.1976 la orele 11,15. înapo
ierea cu trenul 3006, în 24.08. 
1976, Ia ora 19,45.

LA MARE : cu autocarul sau 
cu trenul pe litoral : la Man
galia — excursie de 4 zile cu 
trenul ; Ia Costinești — excursii 
de 3 zile cu autocarul ; la Man
galia — excursii de 3 1/2 zile cu 
autocarul.

ÎN ZONE PITOREȘTI : Bucu
rești — Pitești — Curtea de Ar
geș — Rm. Vilcea — Călimă- 
nești — Cozia — Voineasa. Ple
carea din Piața Unirii-Hale în 
21.08.1976, ora 13. înapoierea în 
24.08.1976, în jurul orei 20 ; 
București — Pitești — Rm. 
Vilcea — Govora — Horezu — 
Mănăstirea Polovragi — Cheile 
Oltețului — Baia de Fier — 
Voineasa — Cozia — Călimă-

nești. Plecarea din Piața Unirii
— Hale în 21.08.1976, ora 13. îna
poierea în 24.08.1976, în jurul 
orei 20 ; București — Ploiești —- 
Predeal — Brașov — Bălăușeri
— Sovata — Tg. Mureș — Turda
— Cluj — Sighișoara — Mediaș
— Sibiu — Călimănești. Pleca

rea din Piața Unirii-Hale în 
21.08.1976, ora 7. înapoierea în 
24.08.1976 în jurul orei 20 ; 
București — Pitești — Văleni — 
Cislău — Covasna — Tg. Secu
iesc — Brețcu — Borzești — 
Slănic Moldova — Brașov — 
Poiana Brașov. Plecare din

Piața Unirii-Hale in 22.08.1976, 
ora 7. înapoierea în 24.08.1976 
în jurul orei 20.

înscrieri la filialele întreprin
derii de turism, hoteluri și 
restaurante București din Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 A și Bd. Re
publicii nr. 68.

m BXIEȚI
(Vînt dm spate 3.3 m/sec.)

1. Șușelescu Claudiu (C.A.U. 
București; 20.6 ; 2. Petrescu To
ma (Dinamo București) 20.7; 
3. Duigh-ru Gheorghe (C_A.U. 
București) 21.• ; 4. Obreja Con
stantin (CLS.U. Craiova) 21.8 ; 
5. Dumitres ru Viorel (Farul 
Constanța) 2IJ : 6. Vasile Paul 
(Dinamo București) 21A

800 m FETE
1. Suman Mariana (Club 

tic Roman) 2 :01.0 ; 2.
Ileana (C.S.M. Cluj-Napoca) 
2 :01.1 : 3. Lovin Fița (C.S.U. 
Galați) 2 :04.1 ; 4. Nedelea Tu
dor, ța (Metalul București) 2 :08.4 
5. Ghilea Maria (Olimpia Bucu
rești) 2 :10.2 ; 6. Cătâlrnoiu Co
rina (Metalul București) 2 :10,2.

PRĂJINĂ
1. Piralu Dinu (Dinamo Bucu

rești) 5.00 m ; 2. Ligqr Nichifor 
(Steaua) 5.00 ; 3. Ivan Cristian 
(Dinamo București) 4.70 : 4.
Voicu Marian (Steaua) 4.60 : 5. 
Bogdan Vasile (Universitatea 
Cluj-Napoca) 4.60 : 6. Anton
Cornel (Rapid București) 4,50.

Atle- 
Silai

ȘTAFETA
1. Rapid București (Recu Vio

rica, Bădescu Alexandrina. Ma
nea Niculina. Buia Veronica) 
47.6 ; 2. C.A.U. București (Po
pescu Doina, Sălăjan Leontina, 
Boca Florica. Ionescu Gabriela) 
47,8 ; 3. Dinamo București (Vin- 
tilă Elena. Mîrza Elena. Popa 
Cornelia. Ștefănescu Valeria) 
48,0 : 4. Mureșul Tg. Mureș 49,9; 
5. Club Atletic Român 49,9 ; 6. 
Steaua absentă.

200 m FETE
(Vînt din spate 3,5 m/sec.)

1. Buia Veronica (Rapid Bucu
rești) 23,9 : 2. Slavic Ibolya (Li
ceul Ion Slavici Arad) 23,9 ; 3. 
Sălăjan Leontina (C.A.U. Bucu
rești) 24,0 ; 4. Musteață Maria 
(Șc. Sp. Caransebeș) 24,4 ; 5.
Cucu Niculina (Știința Constan
ța) 24.4 ; 6. Ciolan Doina (Stea
ua) 24,5.

LUNGIME BĂIEȚI
(Vin* lateral stingă de la 0—1,5 

m sec.)

SULIȚA — BĂIEȚI
1. Megelea Gheorghe (Steaua) 

82.16 m : 2. Raduli Carol (C.A.U. 
București) 78.44 : 3. Grigoraș
Constantin (C.S.U. Suceava) 
71.85 ; 4. David Liviu (C.S.U. O- 
radea) 68.92 ; 5. Pîrvu Tudorel 
(C.A.U. București) 67.12 ; 6. Ma
tei Ionel (Atletic Club Reșița) 
64,52.

800 M BĂIEȚI
Gheorghe (Metalul 

1 :47.6 ; 2. Onescu Ni- 
N. Bălcescu Craiova) 
Moldovan Alexandru 

Cluj-Napoca)

1. Ghipu
București) 
colae. (Lie.
1 :49,7 ; 3. ______________
(Universitatea Ci_j
1 :49,8 ; 4. Ungureanu Gheorghe 
(Rapid București) 1 :50,5 ;

Radu (C.S.M.Fărcașu ____ _____
1 :50,5 ; 6. Smeu Lilian 
Constanța) 1 :51,5.

5.
Iași) 

(Farul

1. Icrdacbe Dumitru (Rapid 
București) 7.87 ; 2. Lăzărescu 
Ștefan fRapid București) 7.59 ; 
3. Olah Carol (Universitatea 
Brașov) 7.45 ; 4. Scariat loan 
(CA.U. București) 7,<2 ; 5. Va
sile Tudorel (Dinamo București) 
733 : 6. Boboc VirgiUu (CS.U. 
Craiova) 738.

3 ••• m OBSTACOLE
L Cefaa Gheorghe (Stg. Roșu 

Brașov 8.29.6: 2. Copu Paul 
(Steaua) «30.2 ; 3. Voicu Nico
lae (Steaua) 8:33.8 : 4. Betini Dan 
(CS.U. Oradea) 8:35.4 5. Lauren- 
țiu Adrian (C-A.S.U. Timișoara) 
835.6 : 6. Ifrim Mihalache (Me
talul București) 8:59.0.

10 000 M
1. Floroiu Ilie (Farul Constan

ta) 29 .-01.6 : 2. Hatoș Moise (Ra
pid București) 29:18.6 : 3. Da
mian Mircea (Dinamo București) 
29:33.8 : 4. Marcu Stelian (Farul 
Constanța) 29:45.4 ; 5. Buruiană 
Gheorghe (Dinamo București) 
29:50.2 : 6. Vicol Mircea (Steagul 
roșu Brașov) 29:53,0.
100 m BĂIEȚI (vînt din spate

1 m/sec.)
1. Șușelescu Claudiu (C.A.U.) 

București) 9.9 ; 2. Petrescu Toma 
(Dinamo București) 10.1 ; 3. Cris- 
tudor Dorel (Steaua) 10.4: 4. Să- 
rucan Vasile (C.S.U. Oradea) 
10,7 ; 5. Tudor Gildo (Dinamo
București) 10.8 : 6. Țăran loan 
(Unirea Alba Iulia) 10.8. (Rezul
tatele sint neomologabile).

ÎNĂLȚIME FETE
1. Popa Cornelia (Dinamo Bu

curești) 1.78 m; 2. Ioan Virgi
nia (Rapid București) 1,78 ; 3—4. 
Crișan Draga (Universitatea 
Cluj-Napoca) 1,70 ; 3—4. Goșler

400 M GARDURI — FETE
1. Bădescu Alexandrină (Rapid 

București) 60,7 ; 2. Ghilea Ma
ria (Olimpia București) 62.9 ; 3. 
Coadă Lenuța <C1. Sp. Brăila) 
63.4; 4. Gheorghiu Marcela (Tex
tila Botoșani) 65.4 ; 5. Vălean 
Viorica (Șc. Sp. Satu-Mare) 67,9.

1 500 M — BĂIEȚI
1. Ghipu Gheorghe (Metalul 

București) 3:42,5 ; 2. Lupan Pe
tre (Steaua) 3:44.2 ; 3. Șandru 
Florea (Steaua) 3:44,7 ; 4. O- 
nescu Nicolae (Lie. N. Bălcescu,

400 m GARDURI
1. Toboc Horia (Dinamo 

rești) 51.6 ; 2. Horodi
(Steaua) 51,6 ; 3. Melinte

Bucu-
Iosil 

voieaua; ai,o ; 0. xviexinre Dorin 
(C.S.M. Suceava) 31,7 ; 4. Avram 
Gheorghe (Știința Constanța) 
52,0 ; 5. Suciu Viorel (Steaua) 
53.0 ; 6. Stăniloiu Dumitru (Uni
versitatea Brașov) 53,1.

SULIȚA FETE
1. Zorgo Eva (61: Sp. Univ. 

Cluj-Napoca) 55,10 ; 2. Barbu 
Eugenia (CI. Sp. Rm. Vilcea) 
50,10 : 3. Ciontu Stela (Progre
sul București) 48,60 ; 4. Peneș 

_ (Dinamo București) 
Călugăru Crucită 

40,20 ; 6.
București)

Mihaela
46.32 ‘ 5
(C.S.U. ciuj-N»poS 
Dobre Gabi (C.A.U. 
38,40.

Noutăți rugbistice
• Campionatul de rugbi, edi

ția 1976—1977 se va disputa 
după o nouă formulă și la care 
vor lua parte 16 echipe. Siste
mul de disputare se va desfă
șura in două etape : 29 august — 
10 octombrie (preliminariile din 
cadrul celor patru grupe valo
rice) și intre 21 noiembrie 1976 
— 5 iunie 1977 (faza turneelor 
finale). Formațiile clasate pe 
primele două locuri ale grupe
lor se califică în turneul pentru 
locurile 1—8. Celelalte formații, 
vor participa la turneul pentru 
evitarea retrogradării.

• Iată componența grupelor 
din preliminarii : GRUPA A : 
Universitatea Timișoara, Grivița 
Roșie, Gloria Buzău (fostă 
Constructorul), Politehnica Iași ; 
GRUPA B : Farul Constanța, 
Olimpia București. Gloria Bucu
rești. C.S.M. Sibiu ; GRUPA 
C : Dinamo, Minerul Gura Hu
morului, Știința Petroșeni, A- 
gronomia-Cluj Napoca ; GRU
PA D : Steaua, Rapid, Sportul 
studențesc. Rulmentul Bîrlad.

• Divizia B se va desfășura,

o formulăde asemenea, după . ______
nouă. Au fost alcătuite patru 
serii (în loc de trei serii), star
tul avind loc pe data de 19 
septembrie. Echipele clasate pe 
primele locuri vor susține un 
turneu pentru promovarea în 
divizia A, două dintre echipe 
luînd locul formațiilor care vor 
retrograda din prima divizie a 
țârii, (Gab. Florea).

o Turneul internațional de 
rugbi de la Lvov s-a încheiat 
cu victoria primei reprezentati
ve a U.R.S.S. care în meciul de
cisiv a întrecut cu scorul de 
10—6 (3—6) selecționata secun
dă a României. Alte rezultate 
din ultima zi a competiției : 
R.S.S. Ucraineană — U.R.S.S. 
(tineret) 14—13 (10—4) ; Polo
nia — Cehoslovacia 16—3 (6—3). 
Clasament final : 1. — U.R.S.S.
— 8 puncte ; 2. — România — 
8 puncte ; 3. — Cehoslovacia — 
6 puncte ; 4. — Polonia — 5 
puncte : 5. — R.S.S. Ucraineană
— 3 puncte ; 6. — U.R.S.S. 
neret) — 0 puncte.

(ti-

„ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE Șl PIESE 
DE SCHIMB BUCUREȘTI"

cu sediul în București, bd. Armata Poporului 
nr. 6, sector 7

RECRUTEAZĂ
tineri pentru calificare in meseriile de strungar, lăcătuș mon- 

tator, sudor electric și turnător formator.
Relații suplimentare Ia sediul întreprinderii (unde se poate 

ajunge cu troleibuzele 90, 93 și tramvaiele 13, 25) sau prin 
telefon 31 2110, interior 160 și 162.

CENTRALA DE PRELUCRARE Șl COLECTAREA 
DEȘEURILOR METALICE BUCUREȘTI

Str. Th. Aman, nr. 4, sector 7, telefon 13 17 34, înca
drează prin concurs sau transfer în interesul serviciului

— Șef Serv. Contabilitate ; Șef Serv. Financiar ; In
giner proiectant (constructor); Dactilografă principală.

Condiții de încadrare conform Legii 12/1971 și 57/ 
1974.

MERI
• ECHIPA FEMININA de 

înot a României a ciștigat gru
pa C din cadrul „Cupei Europei" 
care a avut loc în orașul finlan
dez Oulu. Sportivele românce au 
repurtat și duminică victorii 
prețioase terminînd pe primul 
loc în clasamentul final cu 42 
puncte. Pe locul doi s-a clasat 
echipa Finlandei — 22 puncte. La 
viitoarea ediție a „Cupei Eu
ropei" echipa României va evo
lua în grupa B.

• LA PISCINA clubului Di
namo au luat sfîrșit duminică, 
pe un timp nefavorabil, întrece
rile competiției internațioriale 
masculine de înot pentru „Cupa 
Europei” (grupa B). Clasindu-se 
pe primul loc cu 104 puncte, e- 
chipa Ungariei a promovat în 
prima grupă a acestei competi
ții. Au ocupat locurile următoa
re în ordine selecționatele O- 
landei — 91 puncte, Bulgariei — 
75 puncte, României — 57 puncte 
și Iugoslaviei — 52 puncte.

• CAMPIONATELE naționa
le de ciclism pe șosea au conti
nuat duminică la Galați cu des
fășurarea probei contraerono- 
metru (40 km). Victoria a reve
nit, surprinzător, tînărului aler
gător dinamovist Marin Valen
tin, în vîrstă de 19 ani, care a 
realizat timpul de 56’00" (medie 
orară 42,860 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Andrei An
tal (Cibo Brașov) — 56’05“ și 
M. Romașcanu (Dinamo) — 
56’35". Campionatele se vor în
cheia cu desfășurarea probei de 
fond.

e CAMPIONATUL mondial 
universitar de fotbal s-a înche
iat la Montevideo fără ca fi
nala dintre echipele Coreei de 
Sud și Paraguayului să atingă 
timpul regulamentar de joc. In 
semn de protest față de deci
ziile arbitrului, formația pa- 
raguayanâ a părăsit terenul, 
în momentul cind echipa Co
reei de Sud conducea cu 2—1, 
ca urmare a unei lovituri de 
la 11 metri. La sfîrșitul primei 
reprize scorul fusese egal, 1—1- 
Câștigătoarea turneului a fost 
declarată echipa Coreei de Sud. 
în meciul pentru locul 3, se
lecționata Olandei a învins cu 
2—0 echipa Franței.

Dl AN
e ÎN PRIMUL meci al com

petiției de fotbal pentru tine
ret „Cupa Prietenia", care se 
desfășoară în Bulgaria, s-au în
tîlnit formațiile României și Ce
hoslovaciei. Disputată in orașul 
Pernik, partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1.

• PE POLIGONUL de Ia Tu
nari din apropiere de București, 
au luat slîrșit duminică întrece
rile competiției internaționale 
de tir pentru juniori „Cupa 
Prietenia". în ultimele două zile 
de concurs au fost desemnați 
următorii învingători : talere a- 
runcate din turn (skeet) : 
B. Hochvald (R.D. Germană) — 
143 ; talere aruncate din șanț 
(trap) : Z. Bodo (Ungaria) —147; 
pușcă standar 3x20 focuri : J. 
Nemeth (Ungaria) și pistol vi
teză : I. Lobikov (U.R.S.S.) —
591 puncte.
• ÎN CADRUL competiției in

ternaționale de polo pe apă (ju
niori) de la Sofia pentru „Cupa 
Prietenia", echipa României a 
învins cu 8—5 selecționata Bul
gariei, iar Cehoslovacia a între
cut cu 7—5 reprezentativa Polo
niei.

• ECHIPA de tenis a U.R.S.S. 
conduce cu 3—1 în intilnirea cu 
selecționata Ungariei, care are 
Ioc la Tbilisi, în cadrul finalei 
zonei europene (grupa A) a „Cu-I 
pei Davis". Tenismenii sovietici 
sînt calificați pentru turul ur-| 
mător al competiției. Metreveli 
l-a învins cu 7—5, 6—1, 9—7 pe 
Taroczy.



Masa tovărășească oferită 
de conducerea de partid și de stat 

Cuvintul tovarășului Manea Mănescu

„Scînteia tineretului*'

pag. 4

(Urmare din pag. I) se
Sub conducerea sa clarvăză

toare politică, vocația creatoare 
constructivă a talentatului po
por român și-a găsit împlinirea 
în rezultatele remarcabile ob
ținute pe plan intern și inter
national. în afirmarea plenară a 
României ca stat independent și 
suveran.

Intensa și rodnica activitate 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
patriot înflăcărat și revoluționar 
consecvent, misiunile sale de 
pace, prietenie și cooperare in
tre popoare, consacrate făuriri; 
unei lumi mai bune și mai 
drepte, au conferit prestigiu și 
prețuire in întreaga lume pa
triei noastre, primului pre
ședinte al României socialiste.

Exprimind cu acest prilej sen
timentele de înaltă gratitudine 
Comitetului Politic Execu

COLOMBO

Sosirea ministrului de externe al
României, conducătorul delegației care 
participă la cea de a V-a Conferința

Sărbătoarea națională a Republicii Populare Congo
Tmarăsul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a adresat tovară
șului MARIEN NGOUABI. președintele Comite
tului Central al Partidului Congolcz al Muncii, 
prwdintele Republicii Populare Congo, urmă
toarea telegramă :

la nivel inalt a țârilor nealiniate

reserarie ce:

MANIFESTARE

te-

TABĂRĂ
jn- 
co»

școlarizare. 
la sută din 

congoleză 
școlară este
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Re publica Populară 
on?o este, pc an- 

continentului 
una dintre

rv S1T7 
~ ue> MJi

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a vic- 
i evoluției congoleze, am deosebita plăcere 
adresez, in numele Partidului Comunist Ro
s’. poporului român și al meu personal, cele 
călduroase felicitări. împreună cu cele mai 
urări de sănătate si fericire personală, de

pace și prosperitate poporului congole2 prieten, 
în dezvoltarea independentă patriei șale.

îmi exprim convingerea că. în spiritul preve
derilor Declarației solemne comune semnate, cu 
ocazia vizitei dumneavoastră la București și a 
celorlalte înțelegeri convenite cu acest prilej, ra
porturile de prietenie, de colaborare fructuoasă 
dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Congo vor cunoaște o evoluție ascen
dentă. in folosul țărilor și popoarelor noastre, al 
forțelor care luptă pentru pace și progres. îm
potriva imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului. pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale în lume.

Succese remarcabile in domeniul invățămintului

Comitetul Central al Partidului C 
teiului Central al Partidului Precre-i*! al 
Cipru (A.K.E.L.), următoarea telecramă :

Cu prilejul aniversării a 50 d- ar d 
munist din Cipru, in nume.* Bartid- .
tarului general, tovarășul Niooftae Ceaom. rt 
neavoastră, tuturor membrilor Rvtidaim ftucrerise a£ OMBBiȘa 
Muncii din Cipru un cald satat ftW. lavoni <■ cdt 
urări de succes in activitatea comacsatt pramwica tsfteneae£cr 
fundamentale ale poporahxi cipeteC aptrisS 4rcfflaM sta de »-< 
hotărî singur soarta, cauzei aariafiaaualm si pica ia >—e-_

Comuniștii români, inteeflal aoatna popor aa acniesl 
una cu sentimente de profund! tapate flMtadMe laM ta*- 
Iun gata a P.C. din Cipru $î a coattaaaearatai oda —- ăt ^1*. 
tru eliberarea țârii de sub domtoasta tapataM ri 
pentru apărarea drepturilor ciasei 1
lor muncii ciprioți. pentru <teriwiațte si poonFea 
dezvoltarea liberă și independentă a Gprxi— Seni 
asemenea, cu lupta activă a AJKXX. pepBni teteooM 
lor în vederea urgentării sohitionftrii poi&ăce. posaaee a arteatai •- 
tuații din Cipru, pe baza respectării independente- s— p
integrității teritoriale a țării, a asneurir. :- a 
celor două comunități, avind convingerea câ reaoivarea poMoaad 
cipriote pe calea tratativelor va coatribai sotataofltal ta tadezoa * 
dezvoltarea colaborării in regiunoa balcopâc^ pe ceara»e=x_ • . 
pean și în întreaga lume.

La marea sărbătoare a partidatai taaanBaaaata*. aa cwatataM 
satisfacția pentru bunele raporturi de gtataetae fi ta-
ternaționalistă existente între Partidul Coasnist Boaâa «K Kta*- 
dul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipr- «_ 
tărîrea de a acționa pentru dezvoltarea hx nr---
gaturi frățești, în folosul prietenie: și eoal-rrir^ 
român si cipriot, al întăririi unititii si Mfidaritata norii 
muniste și muncitorești, a tuturor fortekir ar:

'/t*- 'CW.-W-B V.

2Î OCTIM.

oudrnu*..
al Oxzm - 
le

ta. tehnoiona 
nucleare

simblnl 
african, 
țările cu cel mai înalt 
■ive! de 
Peste 95 
populația 
de virstă .____ __
cuprinsă intr-o formă 
sau aha a sistemului 
de învăța mint. In in- 
vâLimiatul primar, 
end? s-a iHregistrat o 
creștere de 23 la sută 
intre anii 1965 și 1970. 
numărul elevilor este 
de peste fia o
P^c!a tie de 1 3» 
de loeuîtorî). iar in 
invătămiaml secun
dar si tehnie au fost 
eeprinși in anul șco
lar trecut aprerimativ 
7 de elevi, prin 
cele 38 de institute 
specializate 
dintre ele : 
de 
agricol de la 
Liceu! agricol 
car Cabrai4* in 
piere de Brazzaville, 
Centrul forestier

(eiteva
Colegiul 

invățămint tehnic 
Sibiii. 
rAmil- 
apro-

formare profesională, 
instalat la Mossendjo, 
in provincia 
învățămintul 
rior cuprinde 
măr dc 1430 
denți. care învață Ia 
Universitatea națio
nală din capitala țârii, 
Institutul superior de 
științe pedagogice. In
stitutul de dezvoltare 
rurală și o Facultate 
de farmacie. în peri
oada următoare se are 
in vedere 
Institutului 
de științe 
precum și a Școlii po
litehnice. cu o capaci
tate de 400 de studenți 
anual. Paralel, 
continuă pe scară 
largă programul de 
alfabetizare a adulți- 
lor. in așa fel incit 
numărul neștiutorilor 
de carte din R. P. 
Congo descrește rapid.

Victoria in bătălia 
școlarizării se dato- 
rește, pe de o parte, 
preocupărilor perse
verente depuse de

Niari). 
supe- 

un nu
de stu-

inființarea 
superior 
medicale

se

se

stat, care a consacrat 
ani la rînd o parte 
însemnată din buget 
(25 la sută) învăță- 
rn intui ui, iar pe de 
altă parte eforturilor 
maselor populare. A- 
tunci cind a fost vor
ba de accesul copiilor 
la învățătură, poporul 
congolez și-a asumat, 
din proprie inițiativă, 
sarcina construirii de 
școli, contribuind la 
generalizarea învăță- 
mîntului.

în anul 196p. Ia nu
mai doi ani după vic
toria revoluției congo
leze, de la 15 august 
1963. a fost adoptată 
prima reformă a învă- 
țămîntului, deschizîn- 
du-se astfel calea de
mocratizării școlii la 
toate nivelurile. în
vățămintul a fost a- 
tunci integral națio
nalizat și laicizat. Tot
odată, reforma aminti
tă a angajat un pro
gram de descentrali
zare și regionalizarc a 
invățămintului secun-

dar, pînă atunci cir
cumscris celor 
importante orașe ale 
țării. Progrese remar
cabile au fost realiza
te și pe planul „con- 
golizăril" corpului 
profesoral î do la 10 
la sută in 1963, pro
centajul cadrelor di
dactice naționale din 
învățămintul general a 
atins 90 la sută.

Dc la începutul a- 
nuluî școlar 1975—1976 
continuă să fie editată 
o revistă pedagogică 
lunară, numită „Școa
la poporului", care 
dezbate proiectul de 
reorientare a învăță- 
mîntului spre practi
că. difuzat de Comis» j 
națională a scolii po
porului congolez, pro
iect ce are drept scop 
legarea învătămîntu- 
lui de producție, ast
fel incit acesta să 
răspundă prompt și 
eficient sarcinilor dez
voltării economico-so- 
ciale a tării.

RODICA ȚEPEȘ

mai

Reinstaurarea democrației in țară

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare 
ministrului congolez al 
lor externe, Theophile 
cu prilejul aniversării 
revoluției congoleze.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Populare Congo, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Joseph Gampouo. a rostit, 
duminică seara, o cuvântare la 
posturile noastre de radio si 
leviziune

Din inițiativa Comitetului 
detean Vîlcea al U.T.C.. la 
laborare cu Centrul județean de 
îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă și 
Școala populară de artă, la Lo
tru a fost deschisă in perioada 
9—15 august tabăra de pregăti
re a tinerilor constructori și 
creatori de artă. Cele două sec
ții — de instructori artistici 
pentru teatru, brigadă artistică, 
coregrafie, montaj literar și de 
creație literară, plastică, muzi
că — au cuprins peste 60 de ti
neri, elevi, muncitori, cadre di
dactice din întregul județ. Prin
cipalul scop al taberei: docu
mentarea pe șantier prin vizi
te la barajele Petrimanu. Gal- 
benu sau Vidra, la Uzinele e- 
lectrice Ciunget si Voineasa. va-

CULTURALE
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PISICILE ARISTROCRATE : Fa
vorit (orele 9,15 ; 11,30 ; 
Eforie (orele 9,30 ; 11.30 
16 ; 18,15 ; 20,15) ; Grivița
8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ;
18.30 ; 20,30) ; Parc Hotel 
20).

PINTEA : Favorit (orele 18; 
20,30) ; Patria — gala filmului — 
(orele 20) ; — Grădina Luceafărul 
(orele 20).

MELODIILE CARTIERULUI : 
Patria (orele 9) ; Capitol (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 13,15 ; 20,30) |
Grădina Capitol (orele 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW 
LEANS : Luceafărul (orele 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; "Festival (orele 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30) ; Modern 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; 
Grădina Modern (orele 19,45).

CE SE ÎNTÎMPLA CU TINE ? : 
Central (orele 10 ; 12 : 14 ; 16 ; 18 ; 
20).

FILIERA II : București (orele 
8,45 ; ll ; 13,15 ; 16 ; 13,15 ; 20,30) ; 
Grădina București (orele 20) ; 
Scala (orele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Grădina Dinamo (orele 20) ; Feroviar (orele 9 ; ” ’= ‘
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA : Buzești (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.15) ; Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 ; 18 ; 
20) ; Grădina Festival (orele 19.45)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN : Timpuri Noi (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 Î 15,45 ; 18 ; 20,15).

CAPRICIILE MĂRIEI : Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grădina 
Tomis (orele 20).

NOI AVENTURI CU TOM $1 
JERRY : Doina (orele 9,30 ; 11 ;
12.30 ; 14 ; 15,30 ; 17).

MASTODONTUL î Doina (orele 
,18,30 J 20,15).

CONVERSAȚIA î Cotrocenl (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15).

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII« 
Grădina Bucegi (orele 19,45).

PRIMA PAGINA : Victoria (ore-

Deooestrate a <
bune de

oameni’cr muncii pentru condiții mai 
► viață și de muncă

Comeatia Batiwală a
Republicai din S.IH

• PREȘEDINTELE FINLAN
DEI, Urho Kekkonen, a aprobat 
proiectul de lege privind inter
zicerea totală in țară a recla
melor comerciale făcute tutunu
lui și produselor din tutun, 
precum și reducerea substanția
lă a reclamelor la băuturi alcoo
lice.

Legea va intra în vigoare în 
luna martie a anului viitor.

scopul guvernului provizoriu în favoarea

căruia se pronunță opoziția din Spania
Interviu acordat ziarului „El Pais" din Madrid 

de către Santiago Carrillo
Intr-un 

rului „El 
cretarul „ 
Spania, Santiago Carrillo, a pre
cizat că. în cazul în care i se 
va permite să se întoarcă în 
tară, este dispus să se intilneas- 
că cu regele Juan Carlos și cu 
premierul Adolfo Suarez. El a 
confirmat că în ultimele luni a 
vizitat Spania in mod ilegal și, 
chiar dacă nu i se va acorda 
pașaport, va pleca din nou în 
patrie.

Râspunzind la o întrebare pri
vind rolul unui guvern provizo
riu în favoarea căruia se pro
nunță opoziția spaniolă. Santia
go Carrillo a subliniat că prin
cipalul scop al unui asemenea 
guvern trebuie să fie reinstau
rarea democrației în țară. Pe 
plan economic nu trebuie aș
teptat de la guvern să rezolve 
criza actuală, dar una din sar
cinile lui prioritare ar trebui să 
fie oprirea inflației și a crește
rii costului vieții.

Pe plan extern — a relevat 
Santiago Carrillo — guvernul 
provizoriu ar trebui să treacă 
la aplicarea cu consecvență a 
hotăririlor Conferinței pentru

interviu acordat zia- 
Pais" din Madrid, se- 
general al P. C. din

securitate și cooperare în Eu
ropa. Deși comuniștii spanioli 
sint împotriva prezențej milita
re americane. în Spania, guver
nul provizoriu ar urma să res
pecte prezența bazelor america
ne in această țară, insă cu con
diția ca americanii să nu se a- 
mestece în treburile interne ale 
țării.

Date privind 
conjunctura economică
in țările Pieței comune

PE SCURT«PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT
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• REPREZENTANTUL R.P.D. 
COREENE a protestat, in ulti
ma ședință a Comisiei militare 
de armistițiu, împotriva actelor 
de provocare și violență pe care 
patrulele sud-coreene continuă 
să le comită in zona comună de 
securitate.

• UN NUMĂR de 15 stații 
destinate să asigure un control 
permanent al gradului de po
luare a apelor Rinului urmează 
să fie instalate de specialiștii 
vest-germani de-a lungul cursu
ri; acestui fluviu. Aparatele din 
dotarea stațiilor amintite vor 
înregistra temperatura apei, mo
dificările in conținutul de să
ruri minerale și de oxigen și 
vor aprecia, totodată, dacă gra- 
dul de poluare depășește sau nu 

litele admise.
LA 17 SEPTEMBRIE ALEGERI 

LEGISLATIVE IN MALTA
După dizolvarea Adunării 

Marieze. hotărită simbătă de 
către președintele republicii, 

Mamo. guvernul din 
La Valletta a anunțat organiza
ți-- a de alegeri legislative la 17— 
1-5 septembrie ax. Peste 200 000 
de maltezi se vor prezenta cu 
acest prilej in fața urnelor. Pen
tru prima oară vor lua parte la 
alegeri si persoanele care au im- 
pixn.: v.rsta de 18 ani.

Noua adunare va avea 65 de 
fată de 55 cit număra

• APROXIMATIV 10 000 DE 
IT Ml 0 AFF au sîm-

bă-â U Lisa-bona. Porto și Evora 
ta senn de wotest față de eli- 

fostnlm șef al statu- 
onio de Spinola. revenit 
L și a unc-r agenți din 
fostei poliții salazariste 

D.E. Ager.-.ia A-N.O.P. pre- 
i câ daoans^aiiile au 

organ izate ce Comisia na- 
populară. 
serie de 

jinit caa-

xr Armate se nrectzea- 
inola a fost pus in ii- 
n linsa unor dovezi su
in legătură cu isopii- 
in evenimentele de la 

1975. cind a avut loc 
eșuată de lovitură

• O FETIȚA DE 12 ANI și-a 
pierdut viața simbătă în timp 
ce un grup de elemente extre
miste nord-irlandeze din comi
tatul South Armagh a dqschis 
focul asupra unei patrule mi
litare. Este cei de-al patrulea 
copii care cade victimă teroris
mului în Ulster în ultimele zile.

GUVERNU-• PREZIDIUL _________
LUI POLONEZ a examinat o 
informare -privind 
rea întreprinderilor, ___
le în perioada 1976—1980 — in
formează agenția P.A.P. Intre 
altele, se prevede creșterea cu 
70 la sută a producției de căr
bune prin modernizarea in
dustriei extractive-

moderniza- 
industria-

Comisia C.E.E. a dat pu
blicității, la. Bruxelles, un 
document conținind o serie 
de date privind conjunctura 
economică în cele nouă țări 
membre. Experții apreciază 
că se constată o redresare în 
industrie, după perioada de 
recesiune, dar pentru mo
ment, ritmul acestui proces 
este, mai scăzut decît cel în
registrat în primele luni ale 
anului. Totodată, se arată că 
in luna iunie tendința de 
scădere a numărului șome
rilor totali a marcat o stag
nare, ceea ce face ca în cele 
nouă țări ale C.E.E. să existe 
încă 4,7 milioane de per
soane fără locuri de muncă, 
reprezentând procentual 4,5 
la Șută din populația activă.

In ce privește evoluția pre
țurilor, experții comisiei fo
losesc cuvîntul „acalmie", 
dar nu ascund faptul că 
există încă „tensiuni infla
ționiste grave". Pe de altă 
parte, se menționează că ba
lanța comercială, pe ansam
blul țărilor' membre, înregis
trează un deficit mai mare 
decît cel din aceeași perioa
dă a anului trecut.
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• RECORD AL UNUI PORUMBEL CALATOR, Un porumbel 
călător, antrenat de un columbofil din R.D. Germană, a stabi
lit un record sui generis : el s-a înapoiat la posesorul său 
după o absență de... doi, ani. Porumbelul a parcurs distanța 
dintre Varșovia și comuna Zimmern, din regiunea Erfurt 
(R.D.G.), în doi ani, în loc de șapte ore, cum era de așteptat. 
Columbofilul crede că această întîrziere excesivă se datorește 
faptului că porumbelul a fost prins, de cineva și ținut în cap
tivitate, iar recordul lui este cu âtît mai remarcabil, cii cit, 
imediat eliberat, s-a înapoiat la destinație. • „CLUBUL ANTI- 
SUPERST1ȚIOȘILORW. Cei 313 de membri ai „Clubului antisu* 
perstițioșilor- din Chicago au avut vineri o zi încărcată. Au 
început prin a se reuni, la ora 16,13, cum le-ra fost obiceiul în 
toate zilele de vineri 13 care au trecut de la crearea clubului, în 1930 (an ale căruj cifre, adunate, dau numărul 13), pentru a 
degusta felurile unui meniu ce costa 13 dolari și 13 cenți. Toate 
acestea s-au petrecut, bineînțeles, la sediul clubului, care este 
situat in strada Huron 13 și are un număr de telefon ce începe 
cu 337 (cifre a căror sumă dau tot 13) si se încheie cu 13 ! a RE
CRUDESCENȚA ACTIVITĂȚII VULCANICE IN GUADELUPA. 
Aproape 30 000 de persoane au fost evacuate din trei localități 
aflate în apropierea vulcanului La Soufriere din Guadelupa, ca 
urmare a recrudescenței activității vulcanice. In prezent, aproa
pe in totalitate, populația din St. Claude (9 000 de persoane) și 
Baillif (6 00C de persoane), ca și două treimi din locuitorii din 
Basse Terre și-au părăsit locuințele. Evacuarea privește și sec
toarele cele mai expuse din Bourbeyre. în zona amenințată au 
rămas doar 8 000 de persoane pentru a asigura continuitatea ser- 
iciiior publice și activitățile economice strict necesare, în caz 

de evoluție nefavorabilă a situației, acestea urmînd să fie 
evacuai rapid. • COVOR FLORAL IMENS. Timp de trei zile, 
celebra ..Grand Place*- din Bruxelles a fost împodobită de un 
imens covor floral măsurind 76 de metri lungime și 26 lățime. 
Această operă de artă efemeră a fost creată cu prilejul tra- 
dmona’ei expoziții florale la care au participat 150 de florari. 
In centrul covorului se afla o „frescă** formată din 650 OdO de 
begoaiî de opt culori diferite, provenind de la 54 de sere din 
Gi - • PRĂBUȘIREA TREPTELOR UNEI ARENE IMPROVL
zate, ridicată pentru o corrida, organizată în orașul portughez 
Amareieja. a provocat moartea a trei persoane, în vreme ce 
afle 50. rănite, au fost internate de urgență la spitalele din lo- calitate.

Tiparul : Combinata! Poligrafic „Casa Scinteii-.
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