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Tineretul—factor activ in realizarea
cincinalului revoluției tehnico-științifice

CALITATEA PRODUSELOR- 
ARGUMENTUL ESENȚIAL 

AL PRESTIGIULUI 
UTECiSTILOR

Colectivul întreprinderii ,.'Ar- 
geșana" din Pitești a in- . 
trai in ritmul imiarilor exi’eijie. 
ale producțieimoderne, a ■de
pășit în câa Thai mare parte- 
neajunsurile începutului, aspi
rinei în prezent, cu îndreptățire, 
la un loc-fruntaș în ramura sa. 
Argumentul de ileferință il con
stituie. firește, bilanțul econo
mic cel mai boxat, cel mai con
vingător’ din scurta istorie a 
întreprinderii ..Argeșana". In 
primele opt luni ale acestui an, 
valoarea producției globale su
plimentare se’ ridică la 6.2 mi
lioane lei. iar- sarcinile la - ex- 
porț au fost depășite cu 11.1 ia 
sută. S-a obținut, de asemenea; 
un spor de productivitate de 
1483' lei pe o. persoană retribui
tă și o reducere a cheltuielilor 
materiale, cu 9.6 lei la 1 000 de 
lei producție marfă. Un sail 

, spectaculos s-a,, făcut în îmbu- 
* nătătirea calității produselor 

pentru care s-a, dat și se dă în 
continuare o bătălie neconteni-

tru calitatea' $i productivitatea 
. muncii sale, cea mâi; complexă, 
mai diversificată, $1 'de n^ai lun
gă ■durată, intervenție a orga
nizației U.T.C. Munca do edu
cație cu fiecare tinăr in parte, 
dezbaterile din adunările gene
rale ale organizației și din 
cercurile, de invățâmîm politie, 
propaganda vizuală, consfătui
rile săptăminale cu cei rămași 
sub normă, vitrinele calității ă'j 
devenit as4fel modaliîăți per
manente de antrenare a uie- | 
oiștilor ia efortul pentru caii- ; 
tata și eficiență economica rid:- j 
cată. De .mare popularitate se 
bucură gazelele organizației I 
U.T.C. din fiecare secție. IaTâ. j 
una dintre ele. intitulată: ..Bri- ’ 
gada anti-risipifori. prezintă-. | 
azi 3 septembrie : Bun: gosoo- ! 

‘dări (consumuri minime) Bi- :

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a lll-a) I

Doamnelor și domnilor,
Stimați prieteni și tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca, in numele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, să adresez un călduros salut 
oaspeților de peste hotare, tuturor participanților 
1?. lucrările celui de-al II-lea Congres interna
țional de tracologie.

Țara noastră este bucuroasă sâ găzduiască 
această importantă manifestare științifică inter
națională. care iși propune să dezbata probleme
le istoriei, limbii și civilizației tracilor, ale ro
lului lor in formarea popoarelor sud-esl euro
pene, ale moștenirii pe care ei au lâsat-o cultu
rii acestor popoare, să aducă, prin aceasta, no* 
contribuții la definirea locului ocupat de traci 
in istoria universală.

Este cunoscut că numeroasa populație a traci
lor, — cju adinei rădăcini in întregul spațiu ear- 
pato-balcanic — a intrat din cele mai vechi tim
puri in lumina istoriei. Incepind cu ,.Iliada‘* lui 
Homer, izvoarele literare și istorice au mențio
nat existența tracilor de-a lungul a mai bine de 
un mileniu, pină ia momentul cind. in urma unor 
complexe și îndelungate procese social-econo- 
micc, culturale și etnice, ei au trecut — pierzîn- 
du-și numele — in ființa popoarelor moderne 
ale acestui spațiu. Constituie un adevăr istoric 
de necontestat faptul că toate națiunile care tră
iesc astăzi in această zonă geografică au suferit, 
in trecutul îndepărtat, intr-o măsură mai mare 
sau mai mică, influența tracilor, care și-a pus 
pecetea pe însuși felul de a Ci al acestor popoa
re. a favorizat dezvoltarea contactelor și legătu
rilor dintre ele. Vechile populații migratoare 
care au venit și s-au stabilit in această parte a 
Europei au găsit aici o organizare socială și o 
civilizație constituită — cea a tracilor, respectiv 
a gcîo-dacilor — in spațiul căreia s-au format 
apoi și s-au afirmat ca unități distincte, de sine 
stătătoare, popoarele care trăiesc astăzi in aceas
tă parte a continentului.

Bogata' moștenire de cultură spirituală și ma
terială a tracilor și geto-daciîor. relevată atît de 
scrierile antice, cil și de descoperirile arheolo
gice, este astăzi un bun comun al tuturor pppo* 
relor din această zonă, și, am putea spune, al 
întregii civilizații europene. De aceea, studierea, 
aprofundarea și punerea in valoare a acestei 
prețioase moșteniri reprezintă o cauză nobilă, 
legată* nemijlocit de eforturile pentru adineirea 
cunoașterii reciproce dintre popoare, pentru în
țelegere, bună vecinătate și conlucrare pașnică 
intre ele. în acest spirit, noi credem că, punînd 
in evidență aportul considerabil cu care tracii 
s-au înscris — alături de vechii greci și latini, 
de eelti și iliri. de germani și slavi — in istoria 
mai veche a civilizației europene, dumneavoas
tră. exponenți de autoritate in acest domeniu, 
contribuiai efectiv la o mai bună înțelegere in
tre urmașii de azi ai acestor vechi popoare, la 
cauza nobilă a păcii și colaborării intre națiunile 
din această zonă.

Se cunoaște că pe aceste meleaguri daco-ge- 
tice au trăit oameni harnici și cutezători. Astfel. 
Hcrodot spunea despre geto-daci că „erau cei 
mai viteji și cei mai drepți dintre traci*4, iar 

i Strabon. că Burebista — care potrivit inscripției 
lui Acornion este „cel dinții și cel mai mare 

I__________________ _ _______________________

rege din Tracia“ — și-a ridicat atît de mult 
neamul său. „incit in cițiva ani a creat o mare 
domnie... și chiar de romani era temut”.

In țara noastră conștiința rolului hotăritor pe 
care tracii, respectiv geto-dacii, l-au jucat iu 
formarea poporului român a impulsionat incă 
din secolul trecut cercetările istorice, arheologica 
și lingvistice in domeniul tracologiei. Contribuții
le aduse in acest domeniu de iluștri savanți și 
oameni de cultură, ca B. P. Hașdeu, Gr. Toci- 
lescu. V. Pirvan. G. G. Mateescu, au îmbogății 
in egală măsură, atît realizările reprezentativa 
aâe științei românești, cit și patrimoniul cunoaș
terii universale. Continuind opera acestor îna
intași. oamenii de știință care activează astăzi in 
domeniile istoriei, lingvisticii, etnografiei, fol - 
clorului, antropologiei, istoriei artelor, al știin
țelor sociale și politice aduc o contribuție tot 
mai importantă la dezvoltarea tracologiei, a ști
ințelor istorice in general.

România manifestă o preocupare permanentă 
pentru dezvoltai ea cercetării istorice, a tuturor 
domeniilor științelor umaniste — inclusiv a tra
cologiei — pornind de la însemnătatea acestora 
pentru îmbogățirea culturii naționale și univer
sale. pentru educarea întregului popor in spiri
tul prieteniei și ai înțelegerii cu celelalte na
țiuni. al respectului și prețuirii marilor valori 
ale umanității. Statul nostru a încurajat și va 
incuraja și in viitor cercetarea arheologică sis
tematică a întregului teritoriu național. ■ lărgirea 
rețelei muzeale, dezvoltarea cercetărilor de 
lingvistică, antropologie și etnografie și valori
ficarea corespunzătoare a acestor cercetări.

In spiritul întregii politici externe a țării 
noastre, de colaborare largă cu toate statele, de 
participare activă la schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale, vom acorda in continuare 
toată atenția dezvoltării cooperării in domeniul 
științelor istorice — inclusiv al tracologiei —, 
stiniulind participarea cercetătorilor români la 
diferitele acțiuni și manifestări științifice cu ca
racter regional sau mondial. Sintom convinși că 
in acest fel vom contribui nu numai La apro
fundarea cercetărilor din acest domeniu, ci și 
lâ adineirea cunoașterii reciproce, la dezvoltarea 
și întărirea relațiilor de prietenie între popoare
le balcanice, intre toate națiunile europene.

Avem astăzi cu toții datoria dc înaltă răspun
dere de a adăuga noi și noi elemente de progres 
legăturilor care au unit din cele mai vechi tim
puri popoarele din această zonă, de a acționa, 
pe toate planurile, pentru dezvoltarea unor re
lații internaționale noi. bazate pe deplină egali
tate si colaborare, dc a face ca Balcanii și 
Europa să dețină, cu adevărat, zone ale păcii si 
securității, ale cooperării fructuoase intre n?-- 
țiuni.

Noi. românii trăind pe pămintul locuit, muncit 
și apărat odinioară de un mare popor, dc 03- 
meni viteji și drepți, dorim să tăcem totul pen
tru ca iu această zonă geografică, in Europa și 
in întreaga lume să domnească pacea și coope
rarea frățească, bunăstarea și fericirea po- 
poarc’or.

în încheiere, adresez, din toată inima, celui 
de-al Ii-lea Congres internațional de tracologie 
succes deplin in desfășurarea lucrărilor sale. 
Tuturor participanților ie doresc realizări dc 
seamă pe tărimul nobil al științei și o ședere cit 
mai plăcută in țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intilnit, în 
ziua de 4 septembrie, cu tova
rășul Rodney Arismendi, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uru
guay. care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R..

Tovarășul Rodney Arismendi 
si-a exprimat profunda satisfac
ție de a se intîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a mulțumit 
călduros pentru invitația de a vi
zita România, de a participa la 
festivitățile consacrate zilei de 
23 August, marea sărbătoare na
țională a poporului român. Pri
mul secretar al C.C. al P.C. din 
Uruguay a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute de Româ
nia socialistă, de poporul român, 
in construcția societății socialis
te multilateral dezvoltate, in 
promovarea pe arena-internatio- 
.nală a cauzei păcii, democrației 
și ințelegerii între națiurii.

In cursul întrevederii, s-a pro
cedat la un schimb de păreri 
privind activitatea și preocupă
rile Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Uru
guay, precum și in legătură cu 
unele aspecte ale situației inter
naționale. ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Rodney Arismendi și-au mani
festat satisfacția față de relațiile 
de strînsă prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C. din Uru
guay. precum și dorința de a le 
dezvolta în continuare, în inte
resul ambelor popoare, al cau
zei socialismului și păcii in lume.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Uruguay a exprimat recu
noștință pentru sprijinul și so
lidaritatea manifestate de P.C.R.. 
de poporul român, față de lupta 
comuniștilor, a tuturor forțelor 
democratice din Uruguay, pen
tru. salvgardarea libertăților de
mocratice. împotriva reacțiunii 
și imperialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că Partidul Comunist 
Român, poporul român iși vor 
manifesta și în viitor sprijinul și

solidaritatea cu lupta Partidului 
Comunist din Uruguay, a tutu
ror forțelor progresiste, demo
cratice, patriotice, pentru resta
bilirea drepturilor și libertăților 
democratice, pentru încetarea 
represiunilor și eliberarea deți- 
nuților politici uruguayeni. pen
tru apărarea drepturilor oame
nilor muncii, pentru înaintarea 
țării pe calea democrației și pro
gresului.

în timpul convorbirii s-a sub
liniat necesitatea conlucrării, pe 
plan național și internațional, a 
tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice, a in
tensificării acțiunilor lor in 
lupta pentru triumful cauzei 
păcii, democrației, libertății, in
dependenței naționale și pro
gresului.

în acest cadru a fost reafir
mată hotărîrea Partidului Comu
nist Român și Partidului Comu
nist din Uruguay de a milita 
pentru întărirea unității partide
lor’ comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor progresiste, de
mocratice. antiimperialiste.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. P. D. Coreene
Simbătă dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a, primit pe 
Pak Zung Guc, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul 
coreean a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie din partea tovarășului. 
Kim Ir Sen. Secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul 
său. tovarășului Kim Ir Son un 
sgiiit călduros. împreună cu cele 
mai bune urări.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu vor face o vizită oficială 

de prietenie în R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu vor

efectua, la invitația tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și a

tovarășei Iovanka Broz. o vizită 
oficială de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia. în perioada 8—11 
septembrie a.c.

tă. uteciștii făcând din . acest 
obiectiv un. rttotiiv de. fnindrie; 
un argument al prestigiului lor. 
Cum, prin ce modalități, prin 
ce acțiuni ? Au fost analizp’e 
mai întâi .amăniuntit cauzele 
care influențau negativ calita
tea.

— Cea mai . dificilă problemă 
pe care o aveam . de rezolvat, 
spunea Ileana Militam, secre
tara comitetului U.T.C. din 
secția Țesătorie, era aducerea 
materiei prime la parametrii 
calitativi ‘ stabiliți prin, norma
tive. Trebuiau făcute multe 
operații suplimentare și pentru 
aceasta aveam nevoie de oa
meni; și mașini în plus. Or, noi 
trebuia sâ ne descurcăm cu 
ceea ce aveam. Toată lina pe 
care o primeam de la unii fur
nizori trebuia repieptănată in 
atelierul nostru. Tocmai in acest 
atelier avâam să- reorganizăm 
și să intensificăm.' .activitatea. 
A înce.put să .se lucreze in 
„foc continuu'44, pentru că alt
fel nu se pii.tea. Cei 300 de ute- 
ciști care deservesc atelierul 
de repieptănat au înțeles .că 
acest efprt este absolut nece
sar și ei s-au angajat să recu
pereze . toatămateria primă 
care li se trihiite. pentru țesă
turi de cea mai bună calitate. 
$i într-iaxiev|r. -99 Ia sută din 
firul <>bțihut lUcum. din. lina're- 
pieptănată de ei se încadrează 
în categoria’ I.

O amplă acțiune s-a. desfă
șurat în procesul de ridicare a 
calificării tinerilor. Toți, fără 
excepție, pe specialități și ■ ca
tegorii au -fost anti'e-Oati intr-‘o 
intensă perfecționare profesio
nala. Anul trecut au frecventat 
cursurile . organizate în . acest 
scop 1 500 de tineri și în anul 
curent . sînt cuprinși, in. diverse- 
forme de. studiu peste 2 500. ;Nu 
mai există în -fabrică nici un 
tinăr necalificat. Pentru ca
drele tehnice, economice și' In
ginerești s-au organizat cursuri 
speciale de perfecționare cu 
concursul CEPECA, în cadrul 
întreprinderii. Alți 200 de maiș
tri. ajutori de maiștri si munci
tori cu mai multă experiență 
au fost invitați la o instruire 
care'avea în vedere pregătirea 
lor corespunzătoare pentru a 
preda la cursurile organizate cu 
tinerii. Li s-a predat psihologia, 
economia, organizarea produc
ției etc. întreprinderea dispune 
astfel de un „corp didactic44 de 
cea .mai mare competență.-

Mai rămin insă „deschise” 
problema disciplinei, a creșterii 
răspunderii fiecărui tinăr pen-

Șantiere paralele
Le întilnim pretutindeni. De 

la Suceava pină la Drobeta 
Turnu-Severin. de la Oradea 
pină pe malul mării.

Aici zidurile vechi :ale cetă
ții care evocă amintirea lui Ște
fan, dincolo zidirile socialiste ale 
Sucevei contemporane. Acolo 
cuptoarele in care clocotește 
oțelul Hunedoarei, iar in fata 
lor. ca un arc peste timp, ca 
o paralelă grăitoare a istoriei, 
castelul huniazilor. Vaste șan
tiere • inălțind adevărate conste
lații arhitecturale sub cerul Do- 
brogei și in vecinătatea lor șan
tiere arheologice care . scot din 
adincurile acestei vetre strămo
șești vestigiile unei străvechi 
civilizații, dovezi materiale in
contestabile ale continuității 
noastre pe tot rotundul pămin- 
tului românesc. Cartiere titani
ce, crescind ca o pădure tinără. 
luxuriantă in jurul cetății lui 
Bucur. Odată cu noile coloane 
de fier și beton imaginate de 
arhitecții contemporani.. colegii 
lor. arheologii. restauratorii 
ivesc ca din niște infolii îngăl
benite de vreme ale unor do
cumente rare. zidurile Bucu- 
reștiului de altă dată, nicicind 
cercetat și redat privirilor cu 
atita grijă, cu atita pricepere, 
cu atita dragoste ca in - zilele 
noastre.
. Țara întreagă un- vast șan
tier de' construcții ale socialis
mului. Țara întreagă reinven- 
tariindu-și cu migala și perse
verență. cu respect față . de ade
vărul dovezilor științifice, tre-

în pagina a 5-a

Constantin Vișan
cuiul glorios, monumentele de 
arhitectură și artă. încărcate cu - 
replicile unei istorii glorioase, 
mărturie elocventă despre per
manența noastră pe acest pă- 
mint. despre geniul constructor 
al poporului român. Schele 
pentru noile cetăți ale indus-, 
triei dar și schele pentru res
taurarea meterezelor de piatră 
și pămînt. de fier și aur. de 
culoare și poezie ale trecutului. 
Pe locul vechilor cuptoare da
cice de topit fierul din Cireșu 
Mehedinților, acolo unde’ se

TINERII DE PE STRADA
Strada este oglinda unui oraș 

nu numai prin curățenia ei sau 
prin virtuțile ei edilitare, ci și 
prin (și mai ales prin) compor
tamentul oamenilor. Există o 
psihologie și o sociologie a stră
zii. La ore de virf ale circulației 
sau cele de promenadă strada 
definește starea de spirit și ni
velul de educație ale cetățenilor. 
Să ne aducem aminte de stră
zile Capitalei din vremuri de 
greve sau de război. De străzile 
și cartierele rău famate din 
timpul capitalismului, cu pleava

înălța cunea lui Gelu sau s-a 
născut Em ine seu. de la Voro- - 
neț pină la Densuș, de la His
tria la Pâcuiul lui Soare, din 
Mirceștii lui Vasiie Alecsandri 
pină la Blajul lui Șincai și al 
lui Inochentie Micu. Sint în 
România peste o sută de șan
tiere de restaurare a monu
mentelor arhitecturale, punți de" 
lumină intre trecut și prezent, 
materializare strălucită a unei ’ 
concepții culturale derivind din 
politica generală a partidului 
nostru, concepție care valorifică 
întregul tezaur al patrimoniu
lui spiritualității românești, in- 
tegrindu-1 în mod armonios cu 
prezentul, cu idealurile noastre 
de viitor, inscriindu-1 in vasta 
operă de educație patriotică a 
generațiilor de constructori ai 
socialismului.

SPORT
IN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ

Al. Andrițoiu

Angajamentul solemn al membrului Uniunii

MOMENT POLITIC CU
Tineretului Comunist

PROFUNDE

„Cupa 
Scinteii tineretului la tenis" ; Cursa de mare fond

de pe Dunăre;

DIN ALTE SPORTURI - Handbal; Rugbi; Tenis 
Notație ; Oină «

SEMNIFICAȚII PENTRU ÎNTREAGAeste aceea a unei mari respon
sabilități îndeplinite, este un 
optimism in haine de lucru, cu 
toată eleganța pe care tineretul 
nostru o cere, o iubește și-o me
rită.

Pentru tineretul nostru stra
da nu este o simplă arteră de 
preumblare. deși și această 
funcție recreativă este necesară 
celui ce-și dăruie întreaga capa
citate muncii creatoare. Strada, 
pentru tineret, ca pentru . toate 
generațiile. înseamnă totodată 
teatre, cinematografe, muzee, 
librării, scuaruri, parcuri. Și 
restaurante, cită vreme ele nu 
dețin prioritatea in timpul liber 
al tinărului și sint vizitate in 
mod civilizat. Și frizerii pentru 
cei ce nu vor să ne atenționeze 

. că noi ne tragem din maimuțe. 
Cu o precizare : nimenea nu e 
împotriva bărbii, — deși e ridi
col să ne imbătrinim prematur. 
O barbă, ca o frizură, poate fi 
frumoasă sau dizgrațioasă. Dar ■ 
asistăm uneori la bărbi de căp
căuni', la modă 'in niște vremuri 
revolute, total neîngrijite și 
purtate ca o sfidare a opiniei 
publice. Și nici împotriva plete-, 
lor, dacă un tinăr crede că iese 
din comun pozind in Eminescu 
sau in plăieșii lui Ștefan cel 
Mare. Numai că exemplele ci
tate țineau cont de epocă și se 
supuneau unor rigori ale frumo
sului. Dar să trecem peste aces
te excepții extravagante, cu nă
dejdea. că nenumăratele exem
ple bune le vor, influența pe

ACID ITATE POLITICO-EDUCAT1VĂ
• Mai multă receptivitate 

față de propunerile tinerilor
• Este necesar un dialog 

exigent, responsabil
(ÎN PAG, A 2-A)

Din experiența Institutului politehnic București în domeniul

(Continuare in pag. a IV-a)

de

FOTBAL

înregistrate în divizia B

integrării invățămîntului cu cercetarea și producția
te cerșetori și 'pierde-vară, 
huligani și hoți de buzunare, de 
prostituate și escroci, și ne vom 
da seama de ce strada a fost și 
rămine o oglindă a vieții socia
le din orice așezare omenească, 
in orice perioadă de timp.

' Grosul cetățenilor de pe stra- ■ 
dă il formează tinerii, întii de 
toate, pentru că. statistic, ei re
prezintă majoritatea populației, 
și apoi că ei sint deținătorii de 
energie care solicită mișcarea, 
curiozitatea, schimbarea de de
cor și. romantic, promenada, 
idila: Și sint fericit că in Bucu
rești, și pretutindenea in țară,

■ străzile ne pun in contact cu 
un tineret sănătos, robust, opti
mist. Nu an optimism zimbăreț 
ca-n fața aparatelor de fotogra
fiat, ci unul funciar, sobru și 
meditativ. Aliura tinerilor noștri

Amfiteatrul celei mai depline
afirmări - producția

In vacanța la finele căreia ne aflăm, peste 13 0G3 
de studenți ai Institutului politehnic din București și-au 
efectuat practica in producție in 180 de întreprinderi 
din Capitală și din țară, precum și intr-o serie de 
institute de proiectare. în aceste zile incă mai sosesc 
scrisori.din partea conducerii întreprinderilor, majori
tatea pentru a mulțumi. Institutului politehnic pentru 
modul in care s-au comportat in uzină studenții și 
cadreie didactice care i-au însoțit, pentru felul cum 
s-au integrat in colectivul dc muncitori și au conți i- 

la realizarea • • ■ . _

Relatări ale
reporterilor noștri pre- 
zenți la cele opt partide 
disputate în cadrul eta
pei a 4-a a campionatu
lui diviziei A; Rezultate

planului economic. De aseme
nea. din scrisori se mai 
desprind o seamă de observa
ții interesante cu privire la 
practica studenților, ca și pro
puneri . vizînd îmbunătățirea 
continuă a sistemului de prac
tică pe linia .integrării cît mai 
eficiente a invățămîntului 
cercetarea 
propunem 
parte din ____  ...
si cele ale cadrelor din Poli
tehnică ce s-au ocupat direct 
de organizarea și îndrumarea 
practicii in producție din acest 
an.

..De fapt, practica de vară a 
studenților , noștri face parte

și producția, 
să consemnăm 

aceste concluzii.

CU.
Ne

o 
ca

dintr-o acțiune continuă pe li
nia integrării invățămintlilui cu 
producția.' care se desfășoară 
nu doar pe- parcursul anului 
universitar, ci in întreg anul 
calendaristic — spune tovară
șul prof. cir. ing. Constantin 
Bălă, prorector al Institutului 
politehnic. Desigur, in timpul 
verii, prin pătrunderea masivă 
a studenților in '-întreprinderi, 
ea are un caracter mai deosebit, 
atit prin aspectul său educativ, 
cu implicații in psihologia 
muncii, cit și datorită faptului 
că studenții au prilejul să 
participe nemijlocit la realiza
rea planului: economic al unită
ților. să-și cunoască îndeaproa
pe posibilul loc de muncă de 
după absolvire, să. se integreze 
incă de pe acum in specificul 
întreprinderii, al colectivului, 
al vieții productive; Tindem să 
realizăm in acest sens un de
ziderat de bază al învățămin
DRAGOMIR HOROMNEA

(Conlinuaie in pag. a H a)
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Amfiteatrul celei mai depline
MOMENT POLITIC CO PROFUNDE SEMNIFICAȚII 

PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE POLITICO EDUCATIVĂ
Mai multă receptivitate 

față de propunerile tinerilor
Este necesar un dialog 

exigent, responsabil

afirmări—producția

Pentru organizația județeană 
Ilfov a U.T.C.. discuțiile cu bi
rourile .organizațiilor, discuțiile 
individuale cu utecistii. adună
rile generale de semnare a An
gajamentului solemn s-au con
stituit — în marea lor maiori- 
tate — în autentice tribune ale 
exigentei și spiritului revoluțio
nar. de abordare lucidă, deschi
să a activității desfășurate de 
fiecare tînăr in cadrul organi
zației. In același timp, prin con
cluziile. propunerile si sugesti
ile pe care le-au determinat, a- 
ceste acțiuni au permis îmbogă
țirea efectivă, cu noi și impor
tante elemente, a planurilor de 
muncă ale organizațiilor U.T.C.

Așa cum a relevat și o recen
tă analiză întreprinsă în cadrul 
Biroului Comitetului județean al 
U.T.C.. pînă în prezent discu
țiile individuale s-au desfășu
rat în 40 la sută din organizații 
U.T.C.. în cadrul cărora a fost 
analizată activitatea a peste 54 
la sută dintre uteciști. De ase
menea. s-au desfășurat adună
rile generale în 34.5 la sută or
ganizații din cele planificate, cu 
o prezență medie de 95 la sută 
din numărul uteciștilor.

Majoritatea organizațiilor au 
înțeles în întreaga sa complexi
tate scopul și rolul acestui mo
ment politic în ansamblul vieții 
și muncii Uniunii Tineretului 
Comunist. Sînt organizații cum 
ar fi Filatura Oltenița. Fabrica 
de zahăr Giurgiu. Fabrica de 
ferite Urziceni. T.A.P.S. A.I.A. 
Buftea. Schela Cartojeni. I. L. 
Covoare Ciolpani si altele. în 
care, prin spiritul exigent în 
care s-au desfășurat discuțiile 
individuale si adunările U.T.C. 
prin cunoașterea temeinică a 
vieții si activității fiecărui utc- 
cist si stimularea largă».a ini
țiativelor si propunerilor .utecis- 
tilor. avem veritabile confirmări 
ale spiritului de maturitate si 
răspundere ce trebuie să defi
nească aceste evenimente. Pe a- 
ceastă bază a devenit posibilă 
si lansarea unor valoroase ini
tiative economice, politice, edu
cative si sociale, menite să îm
bogățească cu noi dimensiuni 
activitatea organizații Io- U.T.C. 
Așa sînt. de pildă, inițiativele 
de ridicare a pregătirii profe
sionale și de policalificare a ti
neretului (..Dunărea" Giurgiu. 
Șantierul naval — Giurgiu. Fa- 

.brica de ulei de soia Urziceni) 
acțiuni în sprijinul producției 
(I.A.P.S A.T.A. Buftea. Filatura 
Oltenița. Schela Cartoieni). De 
asemenea. în cadrul adunărilor 
generale au fost făcute nume
roase propuneri legate de huna 
desfășurare a învătămîntului 
politico-ideologic U.T.C.. de îm
bunătățire a activității educative 
în căminele de nefamiliști (Ol
tenița. Giurgiu), de perfecționa
rea muncii organizatorice la ni
velul de bază din fiecare orga
nizație.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Se spune. încă din bătrîni, că atunci cînd doi oameni se iubesc, 

nimic nu le poate sta în cale și se mai spune că orice greutate, cil 
de mare ar fi ea, sfîrșește prin a fi topită parcă io focul arzător 
al dragostei. Familia Doina și Adrian T. trăiește o asemenea iubire. 
Povestea lor de dragoste este pură, frumoasă și simplă cum poate 
or mai fi alte mii și mii. Pentru ei insă este unică, este numai si 
numai a lor, le aparține și, desigur, doar ei au dreptul să o poves
tească.

închideți, pentru o clipă, ochii.
Inchipuiți-vă că sinteți intr-o cameră modestă dintr-o clădire a 

unui consiliu popular, intr-o comună, hai să-i zicem Teremia Mare, 
undeva ia ud colt al tării, la mai mulți kilometri de Timișoara. O 
bancă de lemn, modestă. O masă de lemn, modestă. Pe bancă, doi 
tineri. Frumoși. Emoționați. Vorbesc, pe rind, completîndu-se une
ori unui pe celălalt. Ascultați, murmurată, povestea lor de dragoste...

. A fost odată, ca niciodată, 
așa ca un virtej. Cred că ne-am 
îndrăgostit de la prima vedere. 
O dragoste fulgerătoare. Nici 
nu pășisem bine pe treptele fa
cultății și iată-mă îndrăgostită, 
eu care nu concepeam că o să 
mi se întîmple așa curînd, câ 
am de învățat, că n-am să-mi 
scot nasul din * cărți și că abia 
pe urmă, după facultate, o să-mi 
adun gindurile și o să le în
drept și spre dragoste... Cind 
am văzut-o, subțire, frumoasă 
— încă o liceana — mi s-a oprit 
inima în loc. Apoi, totul s-a des
fășurat așa de rapid că și as
tăzi, in ceasuri de seară, cind ne 
adunăm, de la munca noastră, ne 
întrebăm ce vrajă ne-a cuprins. 
Oricum, eram în anul doi de fa
cultate și, sincer să fiu, pină să 
o intilnesc, nici prin gind nu-mi 
trecea să mă căsătoresc... Da
niel o venit pe lume chiar in 
primul an de căsnicie. O, n-aș 
zice că eu, ca femeie, și, deci, 
oricum mai realistă, nu-mi dă
deam seama cite griji aduce un 
copil. Dar l-am dorit, cu patimă, 
amîndoi. El era rodul minunat 
al iubirii noastre.., Să fiu 
sincer cind studiezi niște
cursuri grele și un prunc 
de citeva zile țipă și plinge in 
gura mare, oricit de mîndru ești 
ca tată și oricit de mult îl iu
bești, parcă tot ai dori să... 
doarmă cit mai profund. 11 legă
nam pe rind și el tot ținea să ne 
dovedească ce plămini puternici 
are... Descoperisem o metodă, 
nu prea grozavă, dar oricum ac
ceptabilă. Stăteam pe scaun, în- 
tindeam picioarele, îl așezam, 
înfășat așa, ca într-un pătuț, 
și-1 legănam, iar în timpul a- 
cesta învățam. Adică miinile le 
aveam ocupate cu cărțile, cu ca
ietele de notițe și mă trezeam 
din cînd în cînd murmurînd, 
„Nani, nani, puiul mamei" și 
iar mai întorceam o pagină. Așa. 
sute și sute de pagini. Cînd 
oboseam, intra în acțiune tatăl... 
Parcă anii s-au scurs intr-o cli-

Toate aceste rezultate ne în
dreptățesc să ne sporim exigen
ța față de calitatea acțiunilor 
organizate în perioada imediat 
următoare, să acordăm o sporită 
atenție pregătirii temeinice și 
desfășurării discuțiilor indivi
duale și adunărilor generale de 
semnare a Angajamentului so
lemn și în celelalte organizații 
U.T.C.

Nu putem. însă, omite faptul 
că se înregistrează și unele lip
suri în ce privește organizarea 

și desfășurarea corespunzătoare 
a acestor acțiuni. Astfel. în coo
perația meșteșugărească propor
ția organizațiilor în care s-au 
încheiat discuțiile individuale ca 
și a uteciștilor cu care s-au 
purtat discuțiile este încă scă
zută : de asemenea, prezenta u- 
teciștilor. a tinerilor la adunări 
este deficitară în special in or
ganizațiile din comerț si in cele 
sanitare.

Se mențin anumite carențe și 
în ce privește ritmul organiză
rii și desfășurării discuțiilor in
dividuale. caracterul formal al 
unor informări prezentate de bi
rourile organizațiilor U.T.C.. 
care nu întotdeauna rețin si 
transmit cele mai valoroase pro
puneri. scăzuta exigentă de care 
dau dovadă in anumite cazuri 
birourile atunci cind analizează 
activitatea și comportarea ute
ciștilor. fapt care duce la apre
cieri generale, simpliste, lipsite 
de forța de convingere, de in
fluenta educativă oe care tre
buie să o aibă ele fată de acti
vitatea u^cistilor. Asemenea si
tuații s-au întâlnit mai ales în 
organizațiile din unitățile : Fila
tura Balot ești. întreprinderea 
textilă ..Dunărea" Giurgiu. Coop, 
meșteșugărească Urziceni. Cooo. 
meșteșugărească ..Dunărea" Ol
tenița. I.F.R. Periș.

Tînitxd seama și de faptul că 
in perioada imediat următoare 
urmează ca această amplă ac
țiune sâ fie declanșată și în or
ganizațiile U.T.C. din unitățile 
agricole de stat si cooperatiste, 
ca si în cele din școli, si luind 
in considerație lipsurile ce s-au 
manifestat în organizarea și des
fășurarea ei în această primă 
etapă. Biroul Comitetului jude
țean Ilfov al U.T.C. a adoptat 
recent o serie de măsuri me
nite să asigure. în ansamblul di
namizării activității de organiza- 

pă. Nici nu știu cind au zburat 
și iată-mă posesor al diplomei 
de medic veterinar și cu repar
tiția în buzunar : direcția Tere- 
mia Mare. Am plecat singur. 
Doina mai avea un an de studii. 
A rămas in Timișoara cu copi
lul. Deși nu plecam peste lume, 
totuși despărțirea a fost grea... 
Știam că trebuie să se întîmple I 
Pentru prima oară ne despăr
țeam. Și iar vin și spun că, ori
cum, noi femeile, suportăm mai 

POVESTE DE DRAGOSTE
greu despărțirile. L-am condus 
și cred că am și plîns. Am 
plîns, apoi, și acasă. Dar îmi ră
măsese el, Daniel. El avea să 
umple golul lăsat de tată... 
In comuna Teremia Mare am 
sosit pe o vreme ciinoasă. Era 
prin decembrie. Frig. 
Noroi amestecat cu 
Fără multe formalități 
spus : „Uite, tovarășe 
noi te așteptam, noi avem ne
voie de dumneata și, ca să nu 
crezi că vorbim in vint, te nu
mim șeful fermei de bovine și 
de porcine ! Avem încredere în 
știința dumitale și vrem să pui 
lucrurile la punct". Da, erau 
multe de pus la punct ! Ferma 
era cam in paragină. Adăpostu
rile vkchi. Oamenii certați cu 
disciplina. Am înțeles in citeva 
ore că e nevoie să încep cu... 
începutul. Programul, ca la fer
mele zootehnice : deșteptarea la 
ora trei, sosirea la lucru la pa
tru jumătate dimineața, somnul 
de noapte cind se termina trea
ba. M-am învățat să mă scol de
vreme. Veneam primul, plecam 
ultimul. întîi am socotit necesar 
să cunosc oamenii. 55 de oa
meni 3 mulgători, îngrijitori. 

Zloată, 
zăpadă, 
mi s-a 
doctor.

tie. eliminarea rapidă a tuturor 
acestor neimpliniri și să permită 
desfășurarea discuțiilor indivi
duale și a adunărilor generale 
la nivelul impus de exigentele 
muncii noastre.

în acest scop, au fost consti
tuite colective alcătuite din 
membri ai biroului comitetului 
județean al U.T.C. și comitetelor 
orășenești, din alte cadre U.T.C.. 
care să sprijine și să îndrume 
nemijlocit această activitate, 
fiecare colectiv actionind intr-o 

zonă a județului și raportînd 
periodic secretariatului Comite
tului județean despre activitatea 
desfășurată. De asemenea, ne-am 
propus să continuăm clarificarea 
evidentei și a situației documen
telor de organizație, avînd în 
vedere lipsurile pe care le înre
gistrăm încă, asa cum este cazul 
municipiului Giurgiu, unde pe 
toată această perioadă nu a fost 
luat în evidentă nici un tînăr, 
sau al fabricii de vată din Gră
diștea unde abia*in această pe
rioadă s-a reușit clarificarea co
respunzătoare a efectivului or
ganizației. Ne-am propus, de a- 
semenea. ca în perioada urmă
toare să asigurăm instruirea co
respunzătoare a activelor pentru 
declanșarea acestei acțiuni în 
unitățile agrjcole ca și in cele 
școlare.

In încheiere, as vrea să men
ționez faptul că. dată fiind mul
titudinea propunerilor si suges
tiilor pe care le-au făcut și le 
vor face, fără îndoială si pe vii
tor. utecistii noștri, largul inte
res pe care o bună pane dintre 
aceste propuneri îl prezinți 
pentru activitatea organizației 
județene U.T.C.. ne propunem 
ca pe baza unui studiu atent si 
detaliat al acestora, să asigurăm 
cunoașterea și generalizarea ce
lor mai valoroase dintre ele. in
cluderea. desigur. în funcție de 
importanta k>r. in planul de 
muncă al Comitetului județean, 
contribuind astfel la asigurarea 
caracterului politic si mobiliza
tor al acestui autentic moment 
de referință din întreaga activi
tate a organizațiilor noastre 
U.T.C.

MIHAI BOȚOAGA, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Ilfov al U.T.C.

Trebuiau invitați cu disciplina. 
Plecau cind voiau, veneau And 
voiau și așa mai departe. Pa- 
tru-cinci luni a durat treaba cu 
disciplina. Introdusesem un pro
gram ferm și ceream să fie res
pectat la centimă. Primul care-l 
respecta întocmai eram chiar 
eu ! Seara, in camera oficială a 
Consiliului popular, aici am 
locuit citva timp, gindurile 
zburau către soția mea. li re
simțeam atit de puternic lipsa, 

cum

ineît, uneori, mă fulgera ideea 
să las totul baltă și să plec la 
Timișoara... Casa părea pustie. 
Venise peste mine așa, o tris
tețe grea. Pînă atunci trăisem 
numai clipe frumoase și acum, 
dintr-o dată, singură. Nu, nu 
singură, cu Daniel. Și totuși iu
birea cind e puternică nu se îm
pacă cu absența. Ne-am văzut, 
dar rar și, de fiecare dată, el 
îmi spunea tot ce făcea acolo în 
comună, cum încearcă sâ 
schimbe lucrurile în bine și bum 
se luptă cu concepțiile învechite 
ale unor oameni buni în fond, 
dar neîncrezători în metodele 
moderne de creștere a animale
lor. Acum, dacă judec bine cred 
că în acel an dragostea noastră 
a suportat primul examen de 
trăinicie. Am trecut, amîndoi, 
cu bine examenul... Treptat 
au apărut „noutățile". Mai 
întîi la fermă : niște pode
țe de beton, că înotăm in 
noroi, niște alei furajere be
tonate și ele, o improvizație 
care voia să se cheme profilac- 
tor de viței. Și pentru mine, 
șeful fermei, apăruseră noutăți : 
mă mutasem intr-o cămăruță 
dintr-o casă și eram fericit 3

Am intrat în cea de-a patra 
lună de cind a fost declanșată 
acțiunea de semnare a Angaja
mentului solemn in organiza
țiile U.T.C. în unitățile indus
triale din industrie, construcții, 
comerț, cooperație au loc discu
ții individuale cu uteciștii, se 
desfășoară adunări generale de
dicate; acestui eveniment. A- 
ceastă acțiune constituie un ex
celent prilej de consolidare po
litică și organizatorică a orga
nizațiilor noastre, de întărire a 

muncii politice directe cu ute
ciștii, cu tinerii, de creștere a 
răspunderii fiecărui utecist față 
de calitatea sa politică și 
morală.

Concluziile ce se desprind din 
adunările desfășurate pînă în 
prezent, în cadrul cărora au fost 
cuprinși peste 70 la sută din 
efectivul tinerilor planificați, 
atestă că acționînd cu spirit de 
răspundere și competență bi
rourile organizațiilor U.T.C. au 
căutat — și au reușit în cea mai 
mare parte — să depășească 
momentul unor simple întîlniri 
și să abordeze o largă gamă de 
probleme legate direct de mun
că și de viața uteciștilor, să pri
mească și să rezolve multiple 
propuneri și sugestii. Bineînțe
les, această acțiune a pus în 
fața Comitetului județean Olt al 
U.T.C. sarcini și răspunderi 
deosebit de complexe.

La început, datorită unor de
ficiențe organizatorice, au . fost 
cazuri in care planificarea dis
cuțiilor era încă defectuoasă, se 
menținea paralelismul sau aces
te discuții aveau un caracter 
formal. De pildă, Comitetul ju
dețean al U.T.C. a fost nevoit să 
solicite unui comitet orășenesc — 
Balș — reprogramarea discu
țiilor tocmai în ideea de a asi
gura cuprinderea efectivă a 
tuturor uteciștilor la aceste 
dezbateri, pentru a le oferi pri
lejul să-și spună punctul de ve
dere in cadrul unor discuții sin
cere. deschise. S-a verificat 
astfel încă o dată că numai de- 
marind cu toată exigența o ase
menea acțiune, putem avea cer
titudinea reușitei lor. Sînt. desi

oricum, nu mai locuiam în „Ca
mera oficială". Seara tot cu gin- 
durile acasă. Mi-era un dor 
cumplit și de soție, și de fiu... 
Anul a trecut ! A trecut și. gata, 
iată-mă și pe mine cu diplomă : 
ingineră zootehnistă. Și cu re
partiție în buzunar, o repartiție 
pe care nu as fi schimbat-o 
cu nimic pe lume : ea mă du
cea la Teremia Mare ! Fac ba
gajele. îl iau de mină pe Da
niel și mai mult zburind ajun

gem în comună. Noiembrie. 
Frig. Zloată. Intilnirea cu soțul 
meu. Bucurie. Și uitarea : de 
frig, de zloată și chiar de cămă
ruța aceea în care nu aveam loc 
toți trei. Pentru mine era soare, 
era frumos ! Pe urmă, nici nu 
apucasem să-mi revin bine și 
mi s-a spus : „Tovarășe ingine
ră, noi te primim cu brațele des
chise. Avem mare nevoie de 
dumneata. Te numim șefă de 
fermă la... purcei 1“ Am încre
menit. Eu. din anul al treilea, 
mă specializasem în creșterea 
păsărilor. Cind m-am recules 
știam ce am de făcut : ia cărțile 
și reîmprospătează-ți cunoștin
țele despre creșterea porcilor. 
Asta noaptea, că ziua ești șef de 
ferma și ești tu „sex slab", dar 
nimeni nu-ți dă dispensă de la 
muncă. Dar ce mai conta, cind 
eram iar toți împreună. Ce mai 
conta, cînd exista, peste orice, 
puternică, dragostea. Cred că 
fără ea, dragostea, n-aș fi depă
șit acele momente grele ale în
ceputului de muncă în produc
ție... Veniseră ei și mă simțeam 
mai puternic. Viața mea de 
„burlac" reintra pe făgașul nor
mal 3 o mincare caldă pregătită 

gur. multiple aspecte care și-au 
găsit cu acest prilej,' rezolvarea. 
Cei aproape 400 de tineri care 
au luat cuvintul în cadrul 
adunărilor generale de semnare 
a Angajamentului solemn au fă
cut în jur de 300 de propuneri, 
multe dintre ele cu o largă apli
care practică. De pildă, la în
treprinderea de aluminiu Slati
na, la întreprinderea de osii și 
boghiuri din Balș, la Șantierele 
de construcții din Slatina s-au 
purtat discuții- legate de opera
tivitatea și calitatea rezolvării 
problemelor de muncă și de 
viață ale tineretului. Totodată, 
la întreprinderea de osii și bo
ghiuri din Balș. la întreprinde
rea de vagoane din Caracal, la 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului și întreprinderea tex
tilă Slatina, tinerii au făcut nu
meroase propuneri de creștere 
a contribuției organizațiilor 
U.T.C. de preluare a unor ac
țiuni în sprijinul producției. Au 
fost și cazuri — la organizațiile 
Sănătatea și Comerț Slatina, la 
I.J.C.M. — în care birourile au 
fost puse să decidă asupra ca
lității de uteciști a celor cu care 
s-a discutat, pornindu-se de la 
unele abateri de la disciplina de 
organizație, de ia normele noas
tre de muncă și de viață. Pu
tem, de asemenea, să apreciem 
că la multe organizații s-a în
cetățenit cu acest prilej iniția
tiva ca fiecare dintre propune
rile făcute de tineri în cadrul 
discuțiilor individuale, în raport, 
desigur, de importanța jși calita
tea ei, să fie înscrisă în planul 
de măsuri al organizației U.T.C., 
iar tînărului care a ridicat a- 
ceastă propunere să-i fie în
credințată drept sarcină de or
ganizație, la a cărui rezolvare 
să fie desigur sprijinit de biroul 
organizației U.T.C. respective. 
’ Pentru perioada următoare, 
analizînd și unele carențe care 
se mențin în organizarea și des
fășurarea discuțiilor individua
le și adunărilor generale, ne-am 
propus să continuăm activitatea 
colectivelor de îndrumare și 
control ale comitetului județean 
U.T.C. în toate zonele județului, 
să intervenim pentru a înlătura 
unele cazuri de slabă partici
pare, de stereotipie în realiza
rea unor materiale, să acționăm 
cu mai multă hotărire pentru 
ca aceste momente să se înscrie 
în viața organizațiilor U.T.C. ca 
momente ale unui dialog exi
gent și responsabil.

CONSTANTIN NEACȘU, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Olt al U.T.C.

de soția mea, o cămașă spălată 
de miinile ei, se luminase și că
măruța aceea așa că ne devenise 
dragă și, după două săptămini, 
cind am primit apartament in
tr-un bloc al I.A.S.-ului, ne-am 
despărțit cu greu de ea. însem
na ceva in viața noastră 1 In ea 
ne reintilnisem... Povestea noas
tră de dragoste este și o poveste 
de dragoste pentru muncă, pen
tru profesiile noastre. Nu sînt 
două : una singură ! însă, în 
muncă, ne împlineam fericirea. 
Și era, slavă domnului, de mun
cit. V-am spus că intrasem iar 
în cărți și dacă la facultate 
timpul ținea cu mine, aici, în 
comună, timpul devenise un ti
ran. Trebuia să uit că sint fe
meie, să uit că sînt foarte tînără 
și să mă impun în fața bărbați
lor pe care-i conduceam. La fel 
ca și Adrian, soseam prima la 
fermă, plecam ultima. Ne-am 
sfătuit împreună și am ajuns la 
concluzia că iarna care urma 
trebuia să găsească fermele în 
condiții mai bune. Prima pro
blemă : furajele. Puține. îngri

jorător de puține. Apoi, condi
țiile de creștere a purceilor: 
grajd neîncăpător, maternitate 
lipsă și cite și mai cite. Am a- 
lergat în dreapta, în stingă, am 
mai bătut și cu pumnul în masă, 
am mai și ridicat tonul, l-am 
mai uns și cu miere și, pînă la 
urmă, s-a reamenajat grajdul, 
s-au construit noi boxe pentru 
creșterea purceilor și a apărut 
și maternitatea. în sfîrșit, altă 
realizare mare-mare : am supli
mentat instalațiile de încălzire... 
Problema numărul unu răminea 
problema furajelor. Eu sînt me
dic veterinar, cunoșteam destule 
despre furaje, dar nu cunoș
team totul. M-am sfătuit cu 
soția mea : cum să facem, cum 
să facem să iasă bine. Iarna nu 
bătea la ușă, dar pentru noi 
bate din vară. Planul nu se rea
lizase. Eram cătrăniți rău de tot. 
Am sucit pe toate fețele fel și 
fel de soluții. Nu mergea ! 
Atunci m-am gindit să fac apel 
la... profesorii mei din facultate. 
Așa a, apărut in comuna noastră 
conferențiarul universitar Ma
rin Miloș, de la Institutul agro
nomic din Timișoara. Am discu
tat, am analizat situația la fața

(Urmare din pag. I)

tului politehnic, prin ridicarea 
treptată a practicii productive 
la nivelul specialistului, depă- 
șindu-l pe cel al simplului 
meșteșugar".

Trecem în revistă citeva re
zultate. Notabile sînt realizări
le studenților din anii mari, 
care, lucrînd în proiectare, au 
contribuit substanțial la rezol
varea unor probleme importan
te de investiții ale acestui cin
cinal. cum sînt : dezvoltarea 
noilor capacități în unitățile 
metalurgice din Tirgoviște și 
Galați, extinderea de re
țele feroviare, dezvoltarea cen
trului de materiale pentru 
energetica nucleară, proiecta
rea de noi linii de ciment, pu
nerea la punct a unor tehnolo
gii neconvenționale. proiectarea 
de mașini-unelte si agregate, a 
unor utilaje pentru industria 
ușoară, a cîtorva linii automa
te pentru panouri PAL ș.a. Un 
alt aspect, dintre cele mai sem
nificative pentru seriozitatea și 
responsabilitatea cu care stu
denții înțeleg să se pregătească 
pentru profesie, pentru viată : 
în vacanța aceasta, peste 1000 
de studenți au hotărit să efec
tueze o practică prelungită în 
vederea aprofundării cunoștin
țelor practice și a sprijinirii 
mai substanțiale a realizării 
programelor de investiții în 
unitățile industriale si de pro
iectare. Un prim rezultat : mai 
mult de 200 000 de ore de prac
tică. efectuate peste cifra pre
văzută inițial.

Radiografiind practica de 
vară și din alte unghiuri, mai 
aflăm însă că uneori între
prinderile nu vin de la bun în
ceput în întâmpinarea dorinței 
studenților de a participa efec
tiv la procesul de producție. 
Tovarășul conf. dr. ing. Dolfi 
Drimer. șeful catedrei de teh
nologia metalelor și responsa
bil coordonator al practicii stu
denților. pe instituit. amintea, 
astfel, că aiu fost situații cînd 
studenții din anii IV, în loc să 

| IMPORTANT 
i PENTRU 
j PĂRINȚI!

Timpul zboară, un nou an de 
i învățământ se apropie. Pentru 
< copiii dv., elevi mari, mici sau 
1 preșcolari, magazinele si raioa- 
i nele specializate ale COMER- 
* TULUI DE STAT vă pun I» 

dispoziție un bogat sortiment de 
uniforme școlare :

PENTRU FETE : rochițe pen- 
i tru preșcolari : rochițe din zefir 

caro (cl. I—IV); sortulete din 
) olandină (cl. I—IV); bluze din 
L olandină (cl. I—XII); sarafane 
J din stofă (cl. V-XII): bluze si 
I fuste plisate pentru pioniere : 

halate de protecție din olan- 
dină.

J PENTRU BATETI - pantaloni 
1 «curți din doc <cl. I—VIII): că- 
ț măsi din zefir caro (cl. I—IV): 
l cămăși pentru pionieri : costu- 
/ me din stofă (cl. I—XII); pan- 
J taloni din stofă (cl. I—XII).

locului și am hotărit să facem 
o experiență pe un lot de 17 
vaci, cele mai pricăjite. Să le 
pregătim un „meniu" special din 
extract de lucernă combinat cu 
cobalt, cupru, magneziu și uree. 
Soluția obținută am amestecat-o 
în bazinul bucătăriei furajere. 
Am stropit tuleii tocați cu a-, 
ceastă soluție. Era un eveniment 
pentru toată suflarea din fer
mă. Ceva nou, nou pentru oa
menii mei și ei participau și cu 
curiozitate și cu... neîncredere. 
Am dat „meniul" vacilor din lo
tul experimental și au început 
sâ se scurgă zilele. După trei 
săptămini, mai că n-am chiuit 
de bucurie : producția de lapte 
s-a dublat, procentul de gră
sime a crescut, am economisit și 
furaje și, anul acesta, extindem 
experimentul la toate bovinele... 
Succesul soțului meu mi-a dat 
parcă aripi. Am îndrăznit și eu. 
Facem împreună experiențe: Am 
ochit o cămăruță la capătul, 
grajdului. Nu-i ea prea arătoasă, 
dar cu o mină pricepută de fe
meie poate fi făcută lună. Acolo 
o să instalăm un laborator, tin 
mic laborator. Făceam proiecte 
seară de seară. La altele nu ne 
prea gîndeam. Nu ne răminea 
timp. Daniel era instalat la gră
dinița din comună și doar serile 
se reunea familia în plen. Pă
rea că merge totul ca pe roate 
cînd, într-o zi, își anunță vizita 
socrii mei : să vadă cum ne-am 
instalat, cum o ducem cu mun
ca, cu serviciul, să-și vadă ne
potul, că se topeau de dorul lui. 
Am început să mă pregătesc să-i 
primim cum se cuvine. Gătisem 
mîncăruri, aranjasem cu dormi
tul, în sfîrșit, ca atunci cînd vin 
musafirii. Ei ce ziceți că am ui
tat. am scăpat din vedere tacâ
murile. Uitasem să vă spun că 
noi am pornit de la lingură, 
cum se zice, și aveam doar două 
tacîmuri. Acum avem patru. 
Asta o datorăm vizitei socrilor ! 
Sigur, ne-am cumpărat, pe rind, 
de toate, încet-încet : și mobilă 
și televizor, și covoare, mă rog, 
ce-i nevoie la o casă de gospo
dari. Aș minți să spun că a 
fost ușor. Nu ne-a picat nimic 
din cer, dar am depășit și aceste 
„mici amănunte". O să par idi
lică dacă o să susțin că dragos
tea, ea ne-a ajutat să izbîndim 
în orice ne-am propus să facem, 
și așa mai departe pînă Ia a- 
dînci bătrînețe, cînd poveștii 
noastre de iubire, îi vom adăuga 
alte și alte întîmplări mai mă
runte sau mai mari, făcind-o, 
de ce nu. nemuritoare... ?

TEODOR POGOCEANU 

participe efectiv Ia activitatea 
de proiectare în colective co
mune cu specialiștii din unită
țile respective au fost puși să 
copieze desene. instrucțiuni, 
tabele. Studenții din anii I. II 
si III din mai multe facultăți 
au fost puși să sape șanțuri în 
incinta întreprinderii de utilaj 
chimic ..Grivița Roșie" sau. la 
„Policolor", să împacheteze 
produsele întreprinderii în 
pungi de polietilenă. Desigur, 
și aceste munci sint necesare, 
dar în perioada de practică, 
si asa destul de scurtă, oare 
cea mai bună soluție feste de 
a-1 pune pe student să presteze 
muncă necalificată ? De fapt, 
în această lună el ar trebui să 
cunoască fluxul producției, 
tehnologia, subtilitățile speciali
tății în care se pregătește și. 
în același timp, să producă el 
însuși, să i se dea pe mină uti
laje. astfel incit, la primirea 
titlului de inginer, să fi trecut 
cu succesul cuvenit toate pro
bele de- muncitor cu înaltă ca
lificare.

Este justificată reținerea unor 
întreprinderi de a-i trata pe 
studenții praeticanți ca munci
tori ? Cu siguranță, nu ! Un 
argument este și faptul că la 
întreprinderea „Autobuzul", 
după numai trei zile de la lua
rea în primire a utilajelor, 
multi studenți au început să 
depășească cu regularitate nor
mele de producție, ale unui 
muncitor cu experiență. Dealt
fel. pentru aceasta pledează 
înseși rezultatele obținute de 
studenți chiar la întreprinderi
le „Policolor" și „Grivița Ro
sie". după ce. în urma repeta
telor insistente ale conducerii 
Institutului politehnic, o bună 
parte din ei au fost transferați 
..de lâ împachetat și săpat".

Interlocutorii noștri au insis
tat asupra fluxului neîntrerupt 
al practicii productive. așa 

•cum :se realizează ea astăzi în 
Politehnica bucureșteană. Din 
ce în ce mai mult, activitatea 
productivă în institut este 

CASA DE CULTURA, SECTOR I,

Strada Slâtineanu nr. 16 - tel : 11 98 68 
UNIVERSITATEA POPULARA

ANUNȚA :
deschiderea următoarelor cursuri :

• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT : 15 zile, o luna și 2 
luni (încep la; data înscrierii).

• CROITORIE
• COSMETICĂ
• ACORDEON, CHITARA, BATERIE
• FOTO
• BALET
• DEPANARE RADIO-T.V.
• AUTOAPĂRARE, procedee tehnice din A.I.K.I.D.O., KA 

RATE, JUDO
• LIMBI STRĂINE engleza - germana (copii și adulți),

ORCHESTRA DE ESTRADA „CONTRAPUNCT" 
primește INSTRUMENTIȘTI (amatori)

• FLAUT ; OBOI ; CLARINET ; FAGOT ; CORN ; TROMPE 
TA ; TROMBON ; SAXOFON ; BATERIE ; VIOLINA ; VIOLA ; 
CHITARA; PIAN.

MICROSTUDIOUL DE TEATRU „TONI BULANDRA"

ANUNȚA ;
ORGANIZAREA UNUI CONCURS DE APTITUDINI ARTISTICE- 
ACTORIE (băieți și fete) in ziua de 14 SEPTEMBRIE a.c. orele 
16-20, la Sediul Casei de Cultura Sect. I.

Informații zilnic între orele 10-20.

STAȚIA UTILAJ TRANSPORT

BUCUREȘTI - B-dul Preciziei nr. 13-15, Sectorul 7 
Cartierul Militari - tramvaie 13, 25, autobuz 74.

Recrutează tineri absolvenți a 8 clase generale, care au 
împlinit vîrsta de 16 ani pînâ la data de 15 V11976 și tineri 
între 18-35 ani, necalificați, în vederea calificării la locul de 
muncă, prin cursuri de scurtă durată, în meseriile de :

— mașiniști la mașini pentru terasamente.

Solicitanții trebuie să prezinte următoarele acte :

— certificat de studii (original șî copie) ;
— certificat de naștere (original și copie) J
— fișă medicală ;
— adeverință C.A.P, (pentru cei din provincie).

Pe timpul școlarizării se asigură cazarea gratuită și maso 
Ia cantină contra cost

INFORMAȚII : Serviciul Personal-Invățămînt-Retrlbulre -

axată, pentru anii mici, pe pro
blemele complexe care conduc 
la realizarea unor produse de 
mare tehnicitate. La rîndul lor, 
studenții din anii mari își con
centrează eforturile spre acti
vitatea de proiectare. în scopul 
realizării unor importante o- 
biective ale economiei naționa
le. Institutul realizează, in pre
zent, mai multe contracte, de 
ordinul zecilor de milioane de 
lei. Totodată, aproape^ fiecare 
catedră este angrenata într-un 
program din planul de stat al 
cercetării științifice, existând în 
acest sens o colaborare tot mai 
strînsă între cadrele didactice 
și studenți pe de o parte și spe
cialiștii din întreprinderi și in
stitute de cercetări și proiec
tări. Mai mult: s-a încetățenit 
obiceiul ca și -sesiunile de sus
ținere a proiectului de diplo
mă să aibă Ioc în întreprinderi, 
în fata beneficiarului, care. în 
urma acestei veritabile între
ceri pentru calitate, pentru nou,,., 
este în măsură să accepte cele 
mai bune lucrări.

N-am putea încheia fără a a- 
minti că acum. în preajma des
chiderii noului an universitar, 
zestrea Institutului politehnic 
din București — considerată a 
fi. în unele domenii, la nivelul 
tehnicii mondiale. — s-a îm
bogățit cu noi standuri, insta
lații și utilaje, realizate în ca
drul practicii studenților, prin 
acțiunea de autodotare. De a- 
semenea, sînt în curs de rea
lizare și alte investiții împor- 
tante pentru dotări cu ..utilaje." 
cu sprijinul ministerelor eco
nomice. în vederea construirii 
și punerii în funcțiune a. unei 
importante secții de producție 
în incinta institutului, unde vor 
putea lucra în flux: peste 8 000 
de studenți. aceasta contribuind 
la o și mai strînsă apropiere a 
viitorilor specialiști de proble
mele complexe ale producției, 
ca și la sporirea aportului ti
neretului studios la îndeplini
rea sarcinilor economiei națio
nale.
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VA PROPUNEM ACEASTĂ INIȚIATIVĂ

//Utilaj luat în păstrare
și exploatare de către

organizația U
Se împlinește anul de cind pe străzile lașului au apărut primele 

mașini purtind această inscripție. Trecătorii le-au privit cu oarecare 
interes, dar și cu detașarea specifică ochiului care aproape zilnic 
înregistrează ceva nou, intr-un peisaj el însuși aflat în continuă 
schimbare. Citeva mii de oameni însă cunosc bine aceste mașini, 
adeseori le așteaptă cu nerăbdare. Sînt constructorii care. împin- 
zind orașul, înalță cetăți demne dc vrednicia și cutezanța mește
rului Manole. Aceștia ii cunosc bine și pe mînuitorii volanului. Cu 
nereținulă bucurie ei exclamă : „Este Tăbăcaru Constantin !“. Sau : 
„Popa Vasile !”, „Neagu Gheorghe !“, „Ungureanu Constantin !“, 
..Dascălu Ion Sint și Haraciuc Ion, Ionescu Mihai, Cirdei Nico- 
Jae, Pădureț Vaier, Voicu Ion, Vițel Constantin, Sîrbu Alexandru. 
Chiscop Constantin, Mitrică Vasile, toți cei 14 „meșteri mari", cu 
Acasandrei Petru cincisprezece, „care-i și întrece44. Cincisprezece 
„meșteri mari“, ași ai volanului, care de un an de zile străbat lașul 
într-o harnică și grăbită cărăușie a muncii, purtind pe portiera 
basculantelor „Buccgi“ de 5,5 tone emblema : „Utilaj luat in păstra
re și exploatare de către organizația U.T.C.”.

Cum și de unde a apărut 
ideea, ce-a rodit ea in acest 
interval de timp ? Un prim iz
vor, o primă cheie se afla în în
suși specificul muncii. în anu
mite cerințe ale activității din 
construcții. Nu' s-ar putea spune 
că lucrurile Au mergeau bine 
pe șantierele Trustului județean 
de construcții Iași. Mergeau 
bine, dar puteau să meargă și 
mai bine. Iată, stația de utilaj - 
transport din cadrul trustului, 
deși posesoafd a peste 200 de 
autocamioane și alte agregate, 
nu reușea să asigure totdeauna, 
materialul necesar constructori
lor (mortar, ciment etc). Se 
iveau probleme mai ales in une
le zile de sărbătoare și, îndeo
sebi, noaptea țîhd, la anumite 
blocuri, (deloc ^puține), datorită 
1 ehnologiilor modeme folosite, 
se lucrează intens la lumina re- 
llectoarelor. Pe lingă aceasta, se 
știe că mai dăinuie un obicei în 
lumea oamenilor, de la volan : 
șoferul nu-și dă mașina pe mina 
altuia. Se întimplă. deci. ca 
după orele de program, acesta 
să tragă mașina la garaj, să 
scoată cheia din, contact și să-și 
vadă de-ale lui? Dacă vine sau 
nu un alt șofer (cu mașina lui!) 
— mai puțin ințeigsa.

Atunci, cunoscînd această sta
re de lucruri, tinerii de la trus
tul de construcții au stat la 
chibzuială, au gîndit. s-au ho- 
tărît. Și «•-au angajat. în adu
narea generală U.T.C. din oc
tombrie anul trecut, Acasandrei 
Petru, secretarul organizației 
U.T.C. de la stația de utilaje- 
transport, anunța : „Propun in-

ființarea unei brigăzi de tme- 
rct alcătuită din șoferi uteciști, 
care să răspundă la toate soli
citările producției. Mâ înscriu 
primul Cine mâ urmează 
L-au urmat toți cei 14 „meșteri 
mari”, pe care i-am numit la 
începutul acestor rinduri. Bri
gada. alcătuită in cinstea Con
gresului al X-iea al U.T.C.. și-a 
propus angajamente trainice, de 
durată. Acum, după un an de 
existență^ refacem bilanțul a- 
cestei inițiative. Reținem ast
fel faptul câ lunar cei 15 au 
făcut economii de 300—400 litri 
de carburant. Mașinile purtind 
emblema „Utilaj luat in păs
trare și exploatare de către or
ganizația U.T.C." nu intră în 
reparații capitale mai devreme 
de parcurgerea a 125 000 km. în 
totalitate, sarcinile de producție 
sint depășite, lună de lună, cu 
10 procente. Și lucru foarte im
portant. niciodată pe șantier. Ia 
blocuri unde munca a continuat 
pină noaptea tîrziu. nu s-a sim
țit lipsa de material. Totdeau
na, unul din cei 15 a fost gata 
de drum.

Dar tinerii angajați în aceas
tă inițiativă au mai făcut un 
lucru demn de menționat : au 
demonstrat că se poate lucra în 
schimburi pe aceeași mașină, 
îngrijită cu aceeași atenție și 
răspundere de fiecare șofer. S-a 
creat, astfel, climatul propice de 
încredere, răspundere colectivă, 
eliminînd vechea, falsa tradiție, 
clădind baza adevăratei tradiții 
de muncă și solidaritate munci
torească.

Efectul firesc al acestei
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Aveți in imagine brigada de tineret condusă 
de utecistul Ion Sojin. Componenții acestui 
colectiv de muncă se bucură de un bun re
nume printre constructorii de nave de la

Recoltatul florii-soarelui
Foto : VASILE RANGA

SAT ÎN CÎMP

Se impun măsuri

IMPUNE PREZENȚA

țiative ni-1 împărtășește 
rășul Cătărău Ion, secretarul 
comitetului U.T.C. pe trust : 
„Tot mai multi sint tinerii care 
vin să se intereseze de rezulta
tele celor 15. care cer să facă 
parte din echipa lor. In scurt 
timp vom mari efectivul brigă
zii uteciste sau vom crea alta, 
sau altele".

Astfel, celor 15 li se vor adău
ga alți și alți ..meșteri mari", 
veritabili ași ai volanului, care 
— convinși de succesul autori
lor acestei inițiative — vor să 
poarte cu mândrie (și răspunde
re) pe mașinile lor emblema : 
„Utilaj luat in păstrare și ex
ploatare de către organizația 
U.T.C".

în țară, pe alte șantiere, la 
diferite locuri de muncă poate 
avea ecou o astfel de inițiativă? 
Așteptăm.

PORTRET COLECTIV AL TINEREȚII ȘI HĂRNICIEI
Turnu Severin, pentru rezultatele dobîndite 
în activitatea productiva, pentru frumoasa lor 
ținuta morală.

Foto : O. PLEC AN

SATU MARE

Indice superior
Oamenii muncii din unită

țile industriale ale județului 
Satu Mare au înregistrat la 
sfârșitul celor 8 luni scurse 
din acest an cele mai mari 
realizări și depășiri la tqți 
indicatorii de plan : 125 mi
lioane lei Ia producția glo
bală industrială, cu 771 mili
oane lei mai mult decit iu 
perioada similară a anului 
trecut. Totodată, industria 
sătmăreană a înregistrat un 
indice superior de producti
vitate. 120 000 mp țesături de 
bumbac, confecții textile in

BRAȘOV

A fost depășit angajamentul anual

de productivitate
valoare de 45 milioane 
peste 220 mc cherestea 
fag, însemnate cantități 
produse alimentare —
citeva din mărfurile livrate 
suplimentar în această pe
rioadă economiei naționale 
dc unitățile economice săt
mărene. Un bilanț remarca
bil îl reprezintă realizările 
obținute de oamenii muncii 
sătmăreni și în ceea ce pri
vește onoarea contractelor 
cu parteneri externi, fiind 
livrate la export produse su
plimentare în valoare de 20 
milioane lei valută.

CAMPANIA AGRICOLA
VOLUMUL MARE DE LUCRĂRI

începutul lunii septembrie a marcat pentru lu
crătorii ogoarelor o nouă campanie agricolă. S-a 
declanșat recoltatul la o serie de culturi dintre 
care cele mai importante sînt sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui. Datorită condițiilor climatice, 
culesul se restrînge pe. o perioadă de timp;.de 
mai puțin de o lună de zile, perioadă în care 
se desfășoară un volum mare de lucrări. Chiar 
din primele zile ale lunii în unitățile agricole din 
întreaga țară se lucrează intens la strîngerea 
legumelor, inului pentru fibră, fasolei, tutunului, 
a furajelor, se execută arăturile, se pregătește 
terenul in vederea însămînțării griului de toamnă.

Dat fiind numărul mare de lucrări ce trebuie 
efectuate, precum și încheierea lor în timpul, op
tim, se cere ca în fiecare unitate agricolă (C.A.P., 
I.A.S., S.M.A.) să se organizeze bine munca, iar 
mijloacele mecanice să fie folosite la întreaga 
lor capacitate. Specialiștii unităților trebuie să 
exercite un control permanent astfel ca produ
sele culese să ajungă în adăpost în timpul cel 
mai scurt. Totodată, trebuie să se urmărească 
îndeaproape calitatea lucrărilor executate, în 
special la arături și însămînțări - lucrări de cea 
mai mare importanță - pentru, viitoarele recolte 
de griu.

La finele primelor opt luni 
ale cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, și oame
nii muncii din industria ju
dețului Brașov s-au prezen
tat cu rezultate deosebite în 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan : 624 mili
oane lei la producția globa
lă peste prevederile planului.

Colectivele de oameni ai 
muncii din acest județ au li
vrat peste prevederi 1 543 
tractoare, 1 674 tone oțel, 1110

kW motoare electrice, 4 182 
tone îngrășăminte chimice și 
altele.

De relevat este faptul că 
sporul de producție a fost 
obținut în cea mai mare 
parte pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Colectivele de oameni ai 
muncii din industria județu
lui Brașov și-au îndeplinit si 
depășii, totodată, angajamen
tele anuale asumate în în
trecerea socialistă.

MAI TINARCEL

Desigur, la strângerea recol
telor, la celelalte lucrări de pe 
ogoare participă un mare nu
măr de tineri atit de la sate. %cit 
și din întreprinderile industria
le. Organizațiile U.T.C. au dato
ria să mobilizeze pe toți tinerii 
pentru efectuarea la timp și_ de 
cea mai bună calitate a lucrări
lor respective. în acest sens, 
pină in prezent, veștile primite 
la redacție anunță că un nu
măr mare de uteciști din jude
țele Vrancea, Constanța, Alba. 
Vilcea au participat la culesul 
strugurilor de masă și la strin
ger ea și depozitarea furajelor. 
Iată, pe scurt, citeva acțiuni mai 
importante din campania de 
toamnă și modul cum se desfă
șoară.

Recoltatul sfeclei de zahăr, 
lucrare declanșată in 28 de ju
dețe ale țării, s-a efectuat p« 
circa 4 000 hectare, conform pro
gramului întocmit pentru aceas
tă perioadă. în cele mai multe 
județe ale țării producția de ră
dăcini a și fost expediată spre 
fabricile de zahăr, iar in cimp 
frunzele și coletele sint strir.se 
cu grijă, deoarece reprezintă un 
valoros ftîraj.

în ultimele zile, in Bărăgan 
s-a declanșa: și culesul florii- 
soarelui. realizindu-se pină acum 
numai in județele Ilfov și Te
leorman aproape 6 000 hectare. 
De remarcat faptul câ și la a- 
ceastă culturi există preocupa
re pentru strânsul capitalelor, 
după treieratul semințelor, des
tinate tot bazei furajere.

Constanța. Galați. Dolj și Olt 
numără printre prime-
județe care au început re-

, coltatul cartofilor de toamnă.
Numai in județul Galați, spre 
exemplu, prin . organizarea 
muncii în două schimburi și 
pregătirea din timp a utilajelor, 
se preiau și se depozitează zil
nic circa 600 tone cartofi.

Pentru asigurarea unui volum 
sporit de hrană animalelor în 
perioada de iarnă, lucrătorii 
ogoarelor iși concentrează aten-

ția la recoltatul și însilozatul 
furajelor. Cu toate că in unele 
județe cum ar fi Mehedinți, Te
leorman, Iași și Suceava pro
centul de realizări depășește 90 
la sută. în altele —- Arad, 
Neamț, Bacău, Maramureș, nu 
s-au insilozat nici jumătate din 
cantitățile planificate.

Recoltarea sfeclei de zahăr
DOLJ ILFOV

Maximă atenție
respectării graficelor CIM LE JUSTIFICĂ ?
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de livrare...

în urmă cu patru 
ani de zile, cind 
la Turceni, pe șan
tierul celei mai 
mari termocentrale 
din tară, se batea 
primul țăruș, in 
amfiteatrele Insti
tutului politehnic 
bucureștean, Pavel 
Roșea trăia emo
țiile ultimului mare 
examen din viața 
de student. Era. exa
menul* de diplomă. 
Proaspătul s'ubihgi- 
ner, absolvent al 
Facultății de tran
sporturi, cere comi
siei de repartizare 
să plece in județul 
Gorj, acolo unde se 
va înălța o nouă 
cetate a luminii. își 
amintește, cu emo
ție, de primul con
tact cu șantierul, de 
greutățile inerente 
ale începutului, de 
vremea cind lua în 
primire utilajele 
fără de care viitoa
rele turnuri ale ce
tății mi s-ar fi pu
tut înălța pe albas
trul cerului gorjean. 
Excavatoare, bul
dozere, tractoare 
rutiere, remorci si 
autobasculante, ma
carale cu pneuri și 
șenile, diverse uti-

laje terasiere, tone 
de combustibil, zeci 
și sute de munci
tori, grafice precare 
de lucru, muncă in
tensă, activitatea de 
organizație U.T.C. 
toate aceste. . 
bleme“ formează u- 
niversul său, munca 
sa de zi cu zi, timp 
de aproape patru 
ani. Luna aceasta 
Pavel Roșea, bucu
reștean get-beget, 
împlinește 25 de 
ani de viață, dintre 
care patru se con
fundă cu munca și 
viața șantierului. 
Munca și viața șan
tierului contopite cu 
munca și viața sa 
intr-o simbioză per
fectă pentru că 
Turceniul repre
zintă „primul meu 
loc de muncă, locul 
unde am trăit 
trăiesc
muncii, locul unde 
mi-am 
soția, __
mi-am găsit rostul 
in viață, unde m-am 
împlinit moral șl 
profesional".

Secretar al orga
nizației U.T.C. „e- 
nergoutilaj", loc
țiitor al comandan
tului șantierului

Avind în vedere că pină 
Ia această dată, in județul 
Bacău mai sînt de balotat și 
transportat paiele de ne cir
ca 10 000 hectare, că arăturile 
de vară s-au efectuat doar 
în procent de 71 la sută din 
cele 38 000 hectare planifica
te, iar cele de toamnă pe 65 
la sută din cele 28 000 hec
tare. că pregătirea terenuri
lor în vederea însămîntărilor 
s-a efectuat numai pe 6 000 
hectare din cele peste 57 000 
hectare destinate pentru se
mănatul de toamnă, rezultă 
clar eforturile deosebite pe 
care cooperatorii și mecani
zatorii sînt datori să le de
pună pentru încheierea lor 
cit mai grabnică.

Stăm de vorbă cu Constan
tin Vătămanu. primarul co
munei Traian. „Am făcut pe 
cit posibil ca mașinile agri
cole. în special tractoarele, 
să le folosim numai acolo 
unde era strict necesar. Bă
ieții de paie, gunoiul de 
grajd (peste 5 000 tone), o 
parte din griu l-am transpor
tat cu atelajele noastre, dind 
posibilitatea mecanizatorilor 
să efectueze celelalte opera
ții. S-au revizuit tractoarele, 
plugurile, discurile. s-au 
montat dispozitivele de re
coltat floarea soarelui si po
rumbul. s-au pregătit dislo
catoarele ce în Curând vor.fi 
folosite la recoltatul sfeclei44, 
în plus, așa cum aveam să 
aflăm de la maistrul Dumi
tru Antohi, stadiul avansat 
al lucrărilor se da tor este și 
folosirii 'din plin a fiecărei 
ere bune de lucru. „Și la 
noi a plouat — ne spune a- 
cesta — dar mecanizatorii au 
stat cu tractoarele la capă
tul tarlalei. Pe mecanizatorul 
Ștefan ’ Agache l-am întîlnit 
pe una din tarlalele C.A.P. 
Tamaș. balotind paiele de 
pe ultimele 20 hectare. Pe 
Constantin Tuțuianu și Con
stantin Nutu i-am găsit in 
punctul „Poiana cu meri” a 
C.A.P. Buhoci, efectuind ară
turile pe o solă de 50 hec
tare. Mecanicii Valerian Du- 
dău și Constantin Iosebică, 
împreună cu mecanizatorii 
Anton Ștoc și Andrei Ambro
zie. aflați in incinta S.M.A.- 
ului î'aceau ultimele verifi
cări la cele 9 combine Gloria.

un ajutor prețios in aceas
tă campanie l-au adus și cei 
eu uteciști. elevi la diierite 
școli din județ, care pe tim
pul vacanței de vară, in a- 
iară de practica făcută la 
școala au muncit zi de zi la 
C.A.P. In ziua raidului nos-. 
tru Vasile Grigoraș, Gheor
ghe Girbulet. Fabian Burcu- 
ța lucrau la selectorul de 
griu. Marcel Diumea, Cecilia 
Burcă, Paula Adam, 
Mates transportau ____
pentru animale. Alți colegi 
de-ai lor. alături de cei 150 
dc membri cooperatori, ac
ționau pe cele 100 hectare 
legumicole ale C.A.P. Pră
jești, la recoltatul tomatelor 
,șt ardeilor.

Zilele care au mai rămas 
pină la declanșarea campa
niei de însămînțări și a celei 
de recoltare a sfeclei de za
hăr. florii-soarelui și porum
bului trebuie folosite din 
plin, mașinile exploatate la 
întreaga capacitate, mai cu 
seamă în acele unități agri
cole unde, datorită timpului 
nefavorabil, dar și insufici
entei preocupări din partea 
conducerilor, se înregistrează 
mari rămâneri în urmă. Prin 
antrenarea tuturor locuitori
lor șalelor la lucrările 
câmpului, printr-o bună or
ganizare a muncii în fiecare 
echipă, aceste restante pot si 
trebuie să fie grabnic recu
perate creînd astfel posibili
tatea efectuării la timp și de 
calitate a celorlalte lucrări 
din campania de toamnă.

Odată cu prima zi a lunii septembrie. în județele din sudul 
țării a fost declanșată campania de recoltare a sfeclei de zahăr. 
Pornind de la experiența bună acumulată in anul trecut, dar si 
de la o serie de neajunsuri înregistrate, Direcția agricolă pentru 
agricultură și industrie alimentară Ilfov a stabilit o serie de 
măsuri menite să asigure încheierea cit mai grabnică a acestei 
importante lucrări. Reținem dintre acestea necesitatea respec
tării întocmai a ritmului zilnic de recoltare, corelarea forțelor de 
muncă in așa fel incit cantitatea de sfeclă de zahăr să fie trans
portată in aceeași zi la bazele de recepție, asigurarea din timp, 
pe baza unor grafice riguroase, a mijloacelor de transport, ș.a. 
In ce măsură se regăsesc toate aceste recomandări în activitatea 
practică a unităților agricole ?

Prima zi a lunii septembrie, C.A.P. Tărtășești. De la pre
ședinta unității. Lucia Lache, aflăm că aici au fost luate toate 
măsurile in vederea recoltării grabnice a celor 60 ha cultivate 
cu sfeclă de zahăr și transportului operativ la bazele de recep
ție. Printr-o riguroasă organizare a muncii aici, din prima zi. 
graficul livrărilor a fost întocmai respectat.

La C.A.P. Crevedia situația se prezintă deosebită. Deși și in 
această unitate au fost organizate din timp echipele și a început 
recoltatul, pină in seara zilei de 2 septembrie, din cimp nu se 
efectuase nici măcar un singur transport de sfeclă de zahăr. 
Motivul ? Din nou problema mijloacelor de transport. Nu că 
n-ar exista astfel de mijloace, ci pur și simplu pentru că trans
portul n-a fost corelat cu ritmul de recoltare. Tinărul ing. Cos- 
tică Tuțan consideră că întârzierea, nu prea mare, poate fi recu
perată in timp. Este adevărat că in zilele următoare, au fost 
livrate cantitățile, conform graficului, dar de restanța de 30 de 
tone de la 1 septembrie și de costul vagoanelor care așteptau să 
fie încărcate cine este răspunzător ?

După felul in care se prezintă lucrurile, la C.A.P. Buftea par
că nici nu ne-am afla in plină campanie de recoltare a sfeclei 
de zahăr. Lipsesc graficele dc lucru, nu sint asigurate mijloa
cele de transport. In lipsa președintelui, am discutat cu tovarăși* 
Aurica Ștefănescu. contabil șef al C.A.P. Justificările nu lip
sesc : „Oamenii sint la recoltarea coriandrului, cartofilor si la 
furaje. Coriandrul nu poate aștepta, fiindcă conform graficelor 
trebuia de mult livrat. Cartofii nu pot aștepta nici ei și nici fu
rajele—". Brigadiera Eugenia Florea afirmă însă că oamenii din 
echipă sint pregătiți, dar nu s-a fixat un grafic de recoltare 
și nu s-au asigurat mijloacele de transport. De trei zile, vagoa
nele din stația C.F.R. Săbăreni așteaptă sfecla. Cine va plăti 
staționarea ? Numai că și in privința amenajării rampei de de
pozitare a sfeclei de zahăr .de la Săbăreni și a drumului de 
acces lucrurile nu stau încă bine. Rampa de încărcare nu este 
beionată decit pe jumătate, iar drumul de acces impracticabil. 
Există un tractor al Fabricii de zahăr de la Giurgiu, dar care 
nu face mare lucru atita timp cit lipsește pietrișul.

Multitudinea aspectelor negative intilnite in raidul nostru a 
evidențiat faptul că pentru campania de recoltare a sfeclei de 
zahăr nu peste tot s-au făcut pregătirile necesare. Orice comen
tariu este de prisos. Mai eficient ar fi luarea unor hotărîte mă
suri pentru îndreptarea situației.

..Am organizat în așa fel acti
vitatea. ne spunea tovarășul 
Fiorin Bâdeancă. primarul co
munei. incit să recoltăm zilnic 
cite 15 hectare, iar întreaga 
producție să fie predată in a- 
ceeași zi la baza de recepție. 
Pentru ca producția 
sâ nu 
noapte, 
pierderi, 
tulul 20

In unirâțile agricole coopera
tiste cu soiuri nisipoase din ju
dețul Dolj recoltatul sfeclei de 
zahăr. început de citeva zile, se 
desfășoară in ritm intens. în 
peste 40 de cooperative agri
cole de producție — intre care 
și cele din Cioroiași. Afumați. 
Segarcea. Horezu. Poienari. 
Grecești. Lipov. Cerăt. Calopăr 
și Panghia — la efectuarea £- 
cestei lucrări, au fost concen
trate importante forțe mecanice 
și umane. O atenție deosebi :â 
este acordată respectării întoc
mai a graficelor de livrare dina
inte stabilite, organizării temei
nice a recoltării și transportării 
din cimp a sfeclei de zahăr.

Cele două cooperative agri
cole de producție de la Goicea 
au 391 de hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr. Recoltatul a 
început incâ din 25 august- Ac
ționând cu patru mașini de diz- 
.ocat și cu un număr corespun
zător de cooperatori care sâ 
curețe, să încarce și sâ descarce 
producția, unitățile de aici rea
lizează o viteză medie zilnică 
de circa 20 hectare. Aceleași 
măsuri au fost luate și in coo
perativa vecină, cea de la Du
năreni. unde viteza zilnică de 
lucru este de 12 hectare. Pri
mând comunei, tovarășul Ion 
Bâlașa. insista în discuția pe 
care am avut-o a=upra preocu
pării tuturor fac .ori lor pentru 
respectarea graficului de pre
dare. pentru calitatea sfeclei de 
zahăr care trebuie să ajungă la 
fabricile de zahăr bine curățată 
și fără pămint.

La fel se acționează și în co
muna Birca unde mecanizatorii 
Bobolea Constantin si Vlădoi 
Ion asigură, cu cele două ma
șini de dislocat, suficient front 
de lucra cooperatorilor care 
vin din urmă pentru a reteza 
frunzele și a curăța sfecla de 
pământ. Transportul din cimp 
la baza de predare se face ime
diat pe măsură ce sfecla este 
•coasă din pămint ji curățată.

recoltată 
rămână in cimp peste 
pentru a evita orice 

am afectat transpor- 
de autocamioane și 12 

reactoare cu cite 2 remorci fie
care. De la 26 august, cind am 
început recoltatul si pină azi 
nu am înregistrat nici o abate
re de la graficul pe care ni 
l-am propus. Ceea ce trebuia 
să lucrăm in zilele cind a plo
uat. am recuperat in zilele ur
mătoare”.

în sfârșit, deși au început 
mai târziu, munca este la fel 
de bine organizată și in coope
rativa agricolă de producție din 
Măceșu de Sus. Pentru cele 180 
hectare cultivate, cooperativa 
dispune de două dislocatoare 
pe care au fost desemnați să 
lucreze mecanizatorii Gheorghe 
Segărceanu și Virgil Enache. 
.Întreaga suprafață, ne spunea 
primarjl comunei, tovarășul Ni- 
coiae Ionașcu. este lucrată in 
acord global. în stabilirea gra
ficului de recoltat în organiza
rea muncii am ținut seama de 
starea culturilor și de dotarea 
tehnică, asigurând astfel frontul 
de lucru, incit, fiecare echipă 
să poată acționa cu întregul 
potențial*4. Am vizitat împreună 
tarlalele și intr-adevăr am con
statat că. de pildă, echipele 
conduse de Mircea Croitoru. 
Emil Croitoru. Buzănescu Vasi
le. Arsenie Iepure lucrau cu 
soor încă de la primele ore ale 
dimineții. Dislocatoarele sco
seseră sfecla la suprafață și 
echipele de cooperatori, fiecare 
pe loturile lucrate in acord glo
bal. o curățau și încărcau in 
mijloacele de transport.

Calitatea
național al tinere
tului, subingineru- 
lui Pavel Roșea, la 
cei numai 25 de ani 
ai săi, i se încre
dințează, în iunie 
1976, conducerea 

„pro- secției „energouti- 
laj“. Este cel mai 
tinăr șef de secție 
de pe șantier. Îmi 
vorbește despre ac
tivitatea sa și a ti
nerilor din organi
zație cu mindrie re
ținută, cu bucurie. 
Majoritatea șoferi
lor șantierului sint 
tineri 
tineri.
noastră ,Să lucrăm 
o zi pe lună cu ma
terial economisit^ 
s-a concretizat de 
la începutul anului 
in economisirea a 
600 litri ulei motor 
și 4 tone motorină. 
Dar poate cea mai 
de seamă realizare 
este aceea că reu
șim să răspundem 
tuturor solicitărilor, 
că despre „noi. șo
ferii” se vorbește 
frumos și cu res
pect.

produselor
(Urmare din pag. I)

și foarte 
Inițiativa

și
bucuria

cunoscut 
locul unde

D. VASILESCU

Foto :
O. PLECAN

b Iscata Tudora. Margareta Mi- 
clea. Constanța Aîbu. Mana 
Drăgușir.. Slab: gospodari (con
sumuri depășite) : Maria Su
rugiu. Valeria Tioreanu. Vetuța 
Vasiievschi. Constanța Tomes- 
cu. Alături, altă gazetă eviden
țiind fruntașii și codașii in rea
lizarea sarcinilor zilnice in în
de plinirea caii tații. In hoiu 1 
mare de la intrarea muncitori
lor in întreprindere, atrage de 
asemenea atenția o gazetă 
aparte, in fața căreia se opresc 
toți cei care trec pe aici : ..Ne 
mândrim cu ea”. In vitrină sint 
expuse fotografia-portret a ute- 
cistei Lucia Dumitrescu. ciști- 
gătoarea locului iutii la con
cursul internațional de la Mos
cova — ..Miini măiestre” — 
ținut intre 7—12 iunie 1976. 
diploma primită acolo, eșarfa 
roșie a premiantei, pagina I a 
ziarului ..Trud” in care se scrie 
despre succesul ei. lista câștigă
toarelor de pe locurile urmă
toare. Pentru că. organizațiile

așa
uteciști 
colecti- 
și să-i 
urmat.

Maria- 
furaje

U.T.C. știu sâ stimuleze 
cum trebuie pe acei 
care sporesc prestigiul 
vului $i ai fabricii lor, 
prezinte ca modele de D. ALEXANDRU

CONSTANȚA TODEROIU
DUMITRU DUCA

strir.se
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Un succes de prestigiu
Pictorița Sevastița

0 MONOGRAFIE LIRICA A HORIțEI
Foto : GHEORGHE CUCU

„Fizica ionilor grei“ de la Predeal

Simbâtâ, 4 august, s-au închis cursurile Școlii internaționale 
de fizica nucleara „Fizica ionilor grei”, desfășurate timp de 10 
zile la Predeal. Reportajul care urmeazâ iți propune sâ explice 
cititorului ce este aceasta forma a dialogului intre generații, 
specifica științei secolului nostru.

o apreciere unanimă

Școala internațională de fizică nucleară

intilnirea reprezentanților 

organizațiilor de tineret din

capitale ale țărilor socialiste

O scoală internațională are, 
de regulă, ca temă unul dintre 
acele domenii restrinse ce pola
rizează într-o anumită perioadă 
preocupările unui larg cerc de 

’ cercetători. Domeniu pe care-și 
propune să-l răscolească de la 
un capăt Ia altul, atât pe ori
zontala problematicii sale cit și 
pe verticala aprofundării sale. 
Și face acest lucru într-o ma
nieră care permite, deopotrivă, 
formarea avansată a unor noi 
tineri cercetători, cit și lansa
rea unor ipoteze si căi de in
vestigație care pornesc din pis
curile cele mai Înalte atinse în 
domeniul respectiv. Propunîn- 
du-și asemenea obiective, este 
lesne de înțeles că o astfel de 
școală nu poate să aibă loc de
cît acolo unde rezultatele cer
cetării se situează la nivelul de 
vîrf atins pe plan mondial. Iar 
faptul că România găzduiește de 
11 ani consecutiv cursurile unei 
școli de vară în domeniul fizicii 
— care, anual. î$l alternează te
matica sa pe probleme de fizică 
nucleară si fizica solidului — 
este una dintre cele mai eloc
vente dovezi a prestigiului de 

I care se bucură cercetarea fizică 
| românească.
, Dar să revenim, după această 

punere generală în temă, la 
ediția din acest an. al cărei su
biect de discuție l-a constituit 

| fizica ionilor grei. De ce toc
mai acesta ? Ne oferă explica
țiile necesare tânărul cercetător 
ANDREI DOROBANȚU, secre
tarul Școlii: „Fizica ionilor 
grei este unul dintre cele mai 
importante domenii ale fizicii 
nucleare contemporane, iar ul
timul an a fost martorul cîtorva 
evenimente științifice remarca
bile care deschid perspectiva 
de a se descoperi si studia par
ticulele supergrele. ionii super
grei. Se știe că elementele post- 
uranice sînt în general insta
bile. Teoretic s-a prezis insă 
că elementul cu numărul de or
dine 126 și cele situate in jurul 
lui 160 ar fi stabile. Recent, s-a 
descoperit un element, care nu 
a căpătat îniă o denumire, des
pre care s-ar crede că ar fi 126. 
ceea ce. în scurt timp, a deter
minat un maximum de ocupație 
a fizicienilor din numeroase 
țări ale lumii pe probleme de 
ioni grei și supergrei : preocu
pări. ample și avansate și la noi 
în tară. Cît despre importanta 
studierii si aprofundării acestui 
domeniu, este suficient să amin
tesc că el poate duce la : în
țelegerea mai bună a probleme
lor teoretice privind structura 
nucleului si mecanismele reac
țiilor nucleare: dezvoltarea 
substanțială a tehnicilor și In
stalațiilor de cercetare per.tru 
întreaga fizică nucleară : irn- 

. portante aplicații în tehr.o’ocia 
semiconductorilor. cristalelor li
chide. în microbiologie si in
dustria medicamentelor".

O zi obișnuită de lucru la o

EDITORIALE
Prestigioasei reuniuni interna

ționale găzduite de tara noastră 
— al II-lea Congres de tracoio- 
gie — îi sînt dedicate o serie de 
lucrări de o aleasă ținută știin
țifică. volume ieșite zilele aces
tea de sub tipar la Editura A- 
eademiei.

Una dintre ele este ..Thraoo- 
dacica”. o amplă culegere de 
studii de istorie, arheologie, nu
mismatică. lingvistică, semnate 
de circa 30 de oameni de ști
ință români — academicieni, 
profesori, cercetători. Studiile, 
realizate în lumina celor mai 
noi cercetări arheologice, ooartă 
nota originalității. Sînt inserate 
aici date privind istoria cercetă
rilor tracologice în tara noastră, 
rele legate de debutul civiliza
ției trace, de epoca bronzului, 
un loc aparte revenind geto-da- 
cilor, rolului acestei mari familii 
a tracilor.

O contribuție la descifrarea 
istoriei tracilor, a procesului de 
romanizare a acestora este a- 
dusă de volumul „Elemente tra- 
co-getice în Imperiul roman si 
în Byzantium" (sec. III-VII) de 
I. I. Russu. Din cercetarea unui 
volum impresionant de docu
mente — texte istorico-literare. 
epigrafice și papirologice privind 
vechii traci —. ca si din faptele 
de natură lingvistică, autorul 
evidențiază rolul jucat de traco 
romani în cadrul imperiului. A- 
flăm astfel date noi despre ro
lul tracilor în organizarea mi
litară a Imperiului roman, apor
tul lor la dezvoltarea lumii an
tice greco-romane.

Aceeași dedicație poartă si lu
crarea lui Emilian Popescu ..In
scripțiile grecești și latine din 
sec. IV-XIII descoperite în 
România”. Cele aproape 450 de 
inscripții prezentate în original, 
traduse si comentate sînt ele
mente de o incontestabilă va
loare care atestă, o dată în plus, 
continuitatea vieții poporului 
român pe teritoriul tării. Sînt 
prezentate, rînd pe rînd. 
ții dăltuite în piatră ori 
în metal, lemn sau os.

Editura Academiei a
cu același prilej, o sinteză de 
mari proporții. ..Studia thraco- 
logicâ”. semnată de Radu Vul
pe, președintele Comitetului na
țional român de organizare a 
congresului. — o trecere în re
vistă a istoriei popoarelor tra
cice, a bogatei lor civilizații —« 
precum si volumele „Cultura 
„Cotofeni”, de Petre Roman, si

inscrip- 
incizate

tipărit.

I.F.A.» 
(R.F.G.), 

ZUrich.

școală internațională înseamnă.. 
cu scurtul răgaz impus de orele’ 
de masă, o succesiune de con
ferințe ținute de personalități 
științifice de seamă, alternate 
cu scurte comunicări ale tineri
lor participant!. Așa a fost și 
la Predeal. în fata a peste 100 
de tineri cercetători din țara 
noastră si din alte țări cu o 
bogată tradiție în domeniul fi
zicii nucleare — printre care 
Belgia. Franța, R.D.G.. R.F.G., 
Polonia, U.R.S.S. — a fost adusă 
experiența unora dintre cele 
mai cunoscute centre ale fizicii 
nucleare — Dubna, 
Frankfurt și Jiilich 
Rossendorf (R.D.G.), 
Grenoble etc. Savanți eu nume 
de prestigiu în fizica nucleară 
mondială, care lucrează in aces
te laboratoare, au pus în fata 
tinerilor participant! nu atât 
problemele bine cunoscute ale 
științei de ieri, cît mai ales 
acelea aflate încă sub semnul 
întrebării, ale științei de azi și 
de miine. Era interesant să vezi 
cum aceste conferințe se trans
formă de fapt în adevărate dia
loguri. în care cei ce întrebau 
sau chiar puneau în discuție 
ideile emise erau. deopotrivă, 
tinerii și personalitățile științi
fice. aflati în aceeași bancă, 
unii alături de ceilalți, demon- 
strind că în știința de azi îm
părțirea tradițională în invătati 
și învățăcei este complet depă
șită. Să vezi cum scurtele co
municări ale tinerilor cercetă
tori se bucurau de același inte
res ca și amplele conferințe ale 
prestigioșilor profesori. Iată si 
o explicație a acestui fenomen 
din știința contemporană, pe 
care ne-o oferă prof. AMAND 
FAESSLER (R.F.G.). unul din
tre cei mai mari specialiști in 
fizica ionilor grei : ..Am fost 
plăcu: surprins de calitaxea co
municărilor colegilor foarte ti
neri din România si din alte 
țări. Tinerii cercetători gindesc 
de mul:e ori altfel deci: cei 
care lucrează de multă vreme, 
părăsind drumurile bătătorite, 
devenite traditionale si reușind 
să găsească noi căi de investi
gație. Au exista: o mulțime de 
contribuții ale tinerilor. care, 
chiar dacă nu vor conduce la 
lucrări pentru Premiul Nobel, 
aduc noi accente in acest do
meniu. Fără acești tineri care 
să aducă suflul nou intr-un do
meniu de 
știință n-ar 
țuiască-.

Nu maj .____ __
s-au exprimat tinerii înșiși des
pre această școală. VALERIU 
ZORAN. cercetător la I-F.A- 
participă pentru a cincea oară, 
în 1968. cind a participat prima 
dală, avea 24 de ani : „Multe 
dintre ideile care la edițiile an
terioare constituiau doar ipo
teze plauzibile de cercetare, au 
devenit ulterior fapte certe în 
corpul științei. Iar discuțiile di

cercecare. nici o 
pu:«a să suorav.e-

„Un cimitir dacic din epoca ro
mană la Soporu de Cimpie. 
Contribuție in problema conti
nuității in Dada”, de D. Protase.

SOSIRE
La invitația Ministerului Mi

nelor. Petrolului și Geologiei a 
sosi: la București o delegație 
turcă condusă de Nejdet Secki- 
noz. subsecretar de stat In Mi
nisterul Resurselor Naturale si 
Energiei din Republica Turcia.

Oaspeții vor face vizite și 
vor purta discuții pentru con
cretizarea unor acțiuni de coo
perare economică în 
resurselor naturale si

domeniu! 
energiei.

SPECTACOL

DE GALĂ
careP*în cadrul turneului 

îl întreprinde in țara noastră, 
formația națională de dansuri 
din Republica Unită Tanzania 
a oferit, duminică seara, in 
sala Ansamblului „Rapsodia 
Română-, un spectacol de gală.

Publicul bucureștean a făcut 
o primire călduroasă acestei 
formații care, prin programul 
său original valorifică bogatul 
tezaur folcloric tanzanian. Cin- 
tecele și dansurile tematice, au 
dovedit virtuozitatea artiștilor 
tanzanieni care au fost răs
plătiți cu îndelungi aplauze.

La spectacol au participat 
reprezentanți ai conducerii 
Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură, un numeros public.

SERBARE
CÎMPENEASCĂ

în organizarea Comitetului 
județean Cluj de cultură si edu
cație socialistă în împrejurimile 
pitorești ale localității Măgoaja 
s-a desfășurat duminică tradi
ționala serbare cîmpenească de
dicată cinstirii memoriei haidu
cului Pintea Viteazul. La reu
șita manifestării și-au dat con
cursul formațiile artistice ale 
căminelor culturale din Chiuiesti 
și Măgoaja și cele ale caselor 
de cultură din Dej si Gherla. 
Cu același prilej a fost prezen
tat noul film românesc „Pintea”. 

recte cu mari'le personalități 
științifice asupra rezultatelor 
celor mai avansate ne. permit,. 
dincolo de dobîndirea unor noi 
cunoștințe, să învățăm experi
ența de lucru a acestora, acel 
Know-how” (a ști cum), indis

pensabil apropierii tinerilor 
cercetători de culmile de virf 
ale științei”. în aceeași ordine 
de idei. tânărul cercetător 
EVGHENI MARCHEV. de la 
Institutul de cercetări nucleare 
al Academiei Bulgare de Știință 
afirma : „Școala internațională 
de la Predeal m-a impresionat 
în mod deosebit pentru că. spre 
deosebire de alte manifestări 
similare, nu s-a mărginit a fi

• doar un cadru de dialog între 
generațiile de cercetători, ci a 
întrunit și caracteristicile spe
cifice importantelor congrese”. 
Nu putem pune punct acestor 
opinii referitoare la succesul 
școlii, fără a consemna o păre
re care, dincolo de faptele 
obiective, se sprijină pe expe
riența și prestigiul științific ale 
autorului său. De aceea vom 
consemna ceea ce prof. A. 
FAESSLER a ținut neapărat să 
adauge la cele spuse anterior : 
„Școala de la Predeal a pus o 
întrebare fundamentală pentru 
domeniul de care ne ocupăm : 
cum s-ar putea detecta ionii 
supergrei stabili, a căror exis
tentă este bănuită, deocamdată, 
doar teoretic ? Și a oferit și 
soluții, unele, deosebit de valo
roase. venind din partea cerce
tătorilor români. Este doar o 
chestiune de timp sâ reușim să 
detectăm aceste elemente prin 
experiențele prezise la această 
scoală. Ca oaspeți, veniți la 
Predeal în primul rînd ca să 
discutam problemele științei — 
dar care ne-am bucurat, insă, 
din plin, de tot ceea ce poate 
oferi binecunoscuta ospitalitate 
românească — ținem să mulțu
mim directorului Școlii, dr. 
VALENTIN CEAUȘESCU. în
tregului colectiv de organizare, 
care au realizat un program de 
înalt profesionalism. aducind 
aici savanți de renume mon
dial. unele dintre ceie mai mar
cante personalități ale științei 
internaționale și românești și 
a si guri nd. in modul cel mai 
strălucit, condițiile de desfășu
rare ale acestei importante re
uniuni științifice-.

VIRGIL SIMION

'soptorhina*

CIKEiUATOGRAFICÂ
Petrecere la

actualitatea
Un ascuțit realism 

în conturarea ți dez
văluirea unor carac
tere. in surprinderea 
ți demascarea unui 
anume mod de a 
gindi, dovedește re
gizorul bulgar Edu
ard Zahariev in al 
său Petrecere la vilă. 
Țesătura dramatică 
este simplă — ’ cu 
prilejul plecării in 
armată a unicului 
fiu, părinții organi
zează o petrecere in 
vila lor cea nouă — 
dar tocmai această 
simplitate ii permi
te realizatorului să 
facă radiografia mo
rală a unui tip uman 
nu arareori intilnit 
in societatea contem
porană. Filmul 
cepe intr-un 
lent, punctind 
zant detalii ce 
sâ definească 
tonajele

in- 
ritm 

amu- 
incep 
per- 

„conversg-

Nebună de legat
Ar fi multe de spus 

despre acest film 
realizat An regia lui 
Yves Boisseî. despre 
măiestria, inteligența 
cu care este condus, 
despre modalitatea 
de creare a suspens- 
ului, despre frumoa
sele imagini, despre 
ritm. Dar cred că 
ceea ce impresionea
ză cel mai mult, ceea 
ce •'» dă o notă cu 
totul aparte este per
sonajul acela modest 
și uluitor, reținut și 
ferm, puțin speriat, 
poetic, incercind să 
priceapă necazurile 
iumii, de o puritate 
ce n-a fost intingtă

ția" celor două fe
mei, ritualul imbri
cării toaletelor, a- 
ranjarea mesei (mulți 
dintre spectatori își 
vor fi amintit, poate, 
ticuri și gesturi ale 
Tanței lui Băieșu). 
Apoi, odată cu so
sirea oaspeților, de
rularea prinde un alt 
ritm: de la *“ 
penibile ale 
ților ce sint 
stinjeniți de 
cămintea „de 
ce vădește o 
cu totul personală a 
revistelor de modă 
la discuțiile aproape 
absurde ce se leagă, 
de la vocile de sten- 
tori ale 
anunță 
mincare 
aduc la 
osturile _ .. __
dința, de la melodiile 
de dans 
te" de

tăcerile 
oaspe- 

evident 
imbră- 
seară" 
citire

gazdelor 
felurile 

pe care 
masă, la 
cu iz de

ce 
de 
le 

to- 
șe-

„folcloriza- 
acordeonis-

nici de cel mai o- 
dios gest cu putință, 
suferind de nebunia 
adevărului și frumu
seții, acea neglijabi
lă oază de cinste, 
devotament $i iubire, 
dacă poate fi negli
jabilă o asemenea 
oază in deșertul a- 
septic al blocurilor- 
lamă^al milionarilor 
criminali, al tropi
celor mimate la eta
jul infinit, al copii
lor deveniți cinici din 
lipsă de dragoste. A- 
cest personaj are 
puterea uluitoare de 
a recupera toată urî
țenia lumii de crimă 
și nebunie în care

PE DRUMUL DE LUPTA
In dorința de a cunoaș

te citeva dintre preocupă
rile agenției B.T.T. Neamț 
ne-am adresat tovarășului Petre 
Bourean, vicepreședinte al a- 
cestei agenții.

— Care este acțiunea turistică 
organizată de Agenția B.T.T. 
Neamț, pe care o socotiți repre
zentativă sub raportul influenței 
educative ?

— Acționînd în direcția rolu
lui pe care-1 are turismul pen
tru tineret, acela de a asigura 
prin toate formele și mijloacele 
specifice organizației noastre o 
înaltă eficientă educativă și ve
nind în întâmpinarea dorinței ti
nerilor muncitori, țărani, elevi 
din județul Neamț, ne-am gin- 
dit să organizăm pe aceste me
leaguri, străveche și statornică 
vatră de patriotism și istorie, 
o formă proprie în cadrul ciclu
lui tematic „Tineri — să ne cu
noaștem patria socialistă”. Dună 
cum este știut. în acest an s-au 
sărbătorit 500 de ani de la lup-

cind s-a hotărît a trăi mal 
multă vreme în ambianța Ro
bitei și a-și așterne în. culoare 
impresiile, cu aproape trei ani 
în urmă, pictorița Sevastița
Stan nu reflectase asupra unei 
expoziții omagiale Brâncuși.
Dorea, atunci, numai să înțe
leagă și să surprindă infinite
le nuanțe ale mediului în care 
a copilărit marele nostru sculp
tor. să cerceteze sufletul si 
traiul oamenilor, să fixeze ca
drul natural. de o severă si 
bărbătească frumusețe, matri
cea, orizontul fizic și -spiritual 
în care s-a format personalita
tea artistului. Ori de cîte ori 
s-a evocat vatra strămoșească 
a lui Brâncuși, în lucrări di
verse. cu caracter documentar 
sau artistic, referințele la arta 
populară tradițională au re
ținut aproape pe de-a-ntregul 
interesul autorilor. Firește, în
dreptățit, ca substanțială si 
realistă perspectivă în inter
pretarea operei și a evoluției 
sale ulterioare. Mai puțini au 
fost înclinați, într-o formă sau 
alta, către studiul psihologic, 
să zicem, al mediului, care a 
contopit ceva din specificitatea 
sa în caracterul, sensibilitatea, 
viziunea despre lume 
viitorului artist.

Vreme de aproape 
nictorita Sevastita 
străbătut Hobita în lung și în 
lat. cum se spune, a întârziat in 
locurile sale de joacă, de vo
ioasă expansiune colectivă si 
solitară retragere în sine, a co
pilului Brâncuși. pe punțile din 
zăvoaie, la moara Seimenilor, 
pe dealurile satului ori lingă 
albia Bistricioarei. Ea a refă
cut. anotimp după anotimp, a- 
celeași fascinante imagini vi
zuale care au impresionat pri
mii ani de viață ai sculptorului. 
Castanii, duzii ori sakimii. din 
propria ogradă sau din împre
jurimi. mereu aceiași și mereu 
alții, ceasornice și calendare 
viL marchează in pînze acum, 
ca si atunci, scurgerea calmă 
si maiestuoasă a timpuîuf. Pri
vesc pe îndelete lucrările. Case, 
ulițe, ogrăzi, drumuri. crin guri, 
albii de riuri si piriiașe. oe 

si viată a

tul improvizat la a- 
nimația produsă de 
păhărelele ce se go
lesc din ce in ce mai 
repede — totul punc
tat de îngrijorarea 
crescindă a părinți
lor care nu știu cum 
să acopere lipsa săr
bătoritului — subli
niază mereu mai pă
trunzător tipul aces
tui gen de parveniți 
ai bunăstării. Dar 
Eduard Zahariev re
nunță la gama co
micului spumos pen
tru a crea citeva mo
mente amare, drama
tice, pentru a dezvă
lui tocmai pericolul 
ce-l reprezintă pen
tru societatea noas
tră asemenea carac
tere. Un film ce do
vedește subtilitate și 
inteligență, jucat ex
celent de Katia Pas- 
kaleva, Isak Finți 
Naum Sopov.

și

drepturi, 
asemenea 

tocmai 
este sim-

trăiește. are puterea 
de a-l face pe spec
tator să-și infringă 
teama și greața pri
vind o asemenea lu
me, are puterea de a 
repune in adevărate
le sale 
omul. Un 
rol, dificil 
pentru că __  _
piu și firesc, tocmai 
pentru că este cel 
mai uman cu putin
ță, a fost interpretat 
de o mare actriță, 
singura, cred, care 
i-ar fi putut da via
ță :--------------------  Mariane Jobert

MIRUNA 
IONESCU

La Agenția B.T.T. Neamț, noi trasee turistice

tele purtate de domnitorul Ște
fan cel Mare la Războieni. Am 
socotit aceasta un bun prilej 
pentru ca prin intermediul unui 
nou traseu turistic — Piatra 
Neamț. Ștefan cel Mare, Războ
ieni. Tg. Neamț — tinerii noș
tri să asiste la o autentică lec
ție de patriotism. Astfel, peste 
2 800 tineri au putut vizita an
samblul arhitectonic de la Răz
boieni. construit în vecinătatea 
locului unde s-a desfășurat bă
tălia, ruinele Cetății Neamțului, 
alte monumente istorice și de 
artă din această zonă. Dealtfel, 
trebuie să remarc și o premieră, 
Mausoleul, recent descoperit pe 
aceste locuri a avut ca primi 
vizitatori pe excursioniștii din 
grupurile organizate 'de Agenția 
B.T.T. Neamț. Tot cu acest pri
lej în diverse puncte ale traseu
lui. cu concursul actorilor de la 
„Teatrul tineretului” din Piatra 
Neamț și al unor formații de 
amatori din Piatra Neamț, Tg. 
Neamț sau din comunele Răz- 

timp de iarnă ori vară, de 
toamnă ori primăvară, care la 
un loc, au constituit, cindva, 
pentru Brâncuși. lumea. uni
versul. Ne aflăm în fata unei 
monografii lirice a satului Ho- 
bița, întreprinsă de autoare, 
prin ochii copilăriei lui Brân
cuși, parcă. Observăm, în lu
crări. o remarcabilă simplitate, 
o lipsă de afectare și fetișizare 
a existentei comune, facilitând 
un dialog direct și firesc între 
noi și mediul evocat, la care 
pictorița își impune a asista 
numai, modest, undeva în um
bră. ce emoționează profund. 
Ea nu-și propune deci a vedea 
mai mult decît se poate vedea, 
a îngroșa realitatea cu un lest 
sentimental și idolatru. De fl
ee ea. pe lingă reala valoare 
plastică, picturală a multor 
pînze, avem senzația că asis
tăm la o delicată reconstituire 
documentară, cu ajutorul unor 
detalii concrete. Reluarea in
sistentă a unui motiv, de pildă, 
o fîntină, cu cumpănă, lucrare 
de dulgher conștiincios, cu 
muchii și suprafețe riguros 
cioplite, așa cum sînt multe în 
Gorj, ne sugerează insistenta 
altei priviri, care a încheiat și 
descheiat. în imaginație, de a- C. R. CONSTANTINESCV

LA GURA VĂII S-A DESCHIS IERI

Tabăra de instruire a Consiliului
elevilor din
Ieri dimineață, s-a deschis ta

băra de instruire a Consiliului 
elevilor din cadrul C.C. wal 
U.T.C. în pitorescul decor al sta
țiunii B.T.T. de la Gura Văii, 
județul Mehedinți, au fost pre- 
zenți la festivitatea de deschi
dere peste 300 de elevi din li
cee. membri ai consiliilor elevi
lor de la nivelul județelor, mu
nicipiilor și orașelor, activiști ai 
Uniunii Tineretului Comunist.

Ora 10,00. Participanții la in
struire — de fapt o veritabilă 
consfătuire a elevilor, devenită 
tradițională — sînt adunați in 
careu. Eleva Anca Co joi Danie
la, membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C., comandanta ta
berei, prezintă raportul. Apoi, în 
sunetele „Tricolorului” pe catarg 
este înălțat drapelul sub ale că
rui falduri se va desfășura ac
tivitatea taberei.

Reprezentanții elevilor din în
treaga țară aflați în aceste zile 
la Gura Văii vor dezbate cu 
responsabilitate sarcinile care 
revin școlii românești, organi
zației noastre de tineret în lu
mina documentelor Congresului 
al XI-lea al partidului. Congre
sului al X-lea al U.T.C. și Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste, din îndem
nurile adresate tinerei generații 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind ridicarea continuă a ni
velului de pregătire politică $i 
profesională, sporirea eficientei 
întregului proces de învățămînt 
și mobilizarea exemplară pen
tru integrarea în mai mare mă
sură a învățămintului cu cerce
tarea și producția, în vederea 
finalității lui sociale.

Timp de cinci zile, aici, la 
Gura Văii, se vor analiza rezul
tatele muncii de pină acum ale

SI EROISMy
boieni și Ștefan cel Mare, am 
organizat seri de poezie patrio
tică, evocări istorice.

— Ce vă propuneți, în per
spectiva sărbătoririi celor 100 
de ani de la dobîndirea Inde
pendenței de Stat a României ?

— Ținind seama de experien
ța acumulată, agenția noastră 
își propune, în cadrul ciclului 
tematic amintit, să organizeze, 
începind încă din această toam
nă, două trasee : unul va fi 
consacrat vizitării locurilor is
torice legate de ofensiva ostași
lor români pe malul românesc 
al Dunării, în Războiul pentru 
independentă ; tot un caracter 
evocator are și cel de-al doilea 
traseu care va permite tinerilor 
o întîlnire in localitățile jude
țene ce și-au legat numele de 
Răscoala țăranilor din 1907 pe 
care o vom celebra tot în anul 
viitor.

CONSTANȚA TODEROIU

tîtea ori, lemnăria satului. Pic
torița s-a mai aplecat cu a- 
ceeași caldă afecțiune asupra 
oamenilor satului (realizînd 
portretele unor țărani, ale unor 
urmași ai lui Brâncuși, ca ne
poata sa, Veronica), a unor per
sonalități culturale care l-au 
cunoscut îndeaproape (G.V. Pa- 
leolog), asupra cunoscutelor 
monumente de la Tg. Jiu. pe 
care le-a surprins, sub aceeași 
hlamidă rotitoare a diverselor 
anotimpuri. Rodul acestei docu
mentări. peste 50 de pînze, vor 
alcătui acum, o amplă expozi
ție care se va organiza la Mu
zeul de istorie a municipiului 
București. 50 de pînze care ne 
vor evoca prin semnele stator
nice ale locului, prin atmosfera 
lui specifică, copilăria unuia 
dintre cei mai însemnați artiști 
români, tocmai în anul sărbă
toririi nașterii sale. Alături de 
alte manifestări artistice, ce-i 
vor fi consacrate, această ex
poziție personală a Sevastitei 
Stan, un fel de jurnal în ima
gini al memoriei vetrei natale, 
va aduce, amintirii sculptoru
lui. delicatul și vibrantul său 
omagiu.

cadrul C. C.
consiliilor elevilor; totodată 
vor fi dezbătute formele și me
todele specifice de acțiune a 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
care, sub îndrumarea organelor 
de partid, cu sprijinul cadrelor 
didactice, să conducă la crește
rea contribuției elevilor, la îm
bunătățirea procesului instruc- 
tiv-educativ. Vor fi organizate, 
de asemenea, dezbateri cu pri
vire la eficiența activității 
organizațiilor U.T.C. pentru 
legarea organică a învățămîntu- 
lui de cercetare și producție, de
finitivarea statutului cadrului de 
desfășurare a activității micro- 
întreprinderilor și microferme- 
lor școlare, definitivarea regu
lamentului cercurilor $1 socie
tăților elevilor, precum și in
formări. analize cu privire la 
activitatea desfășurată de birou
rile consiliilor elevilor în do
meniul pregătirii profesionale

PRIMA BIENALA A FILATELIEI POLARE
Gruparea temati

că de filatelie po
lară din cadrul Aso
ciației Filateliștilor 
din R.S.R. și Cercul 
filatelic „Centenarul11 
din municipiul Călă
rași (județul Ialomi
ța) au organizat pen
tru perioada 5—19 
septembrie, in sălile 
Muzeului de istorie 
„Ialomița" din Călă
rași, expoziția de fi
latelie tematică PRI
MA BIENALA A FI
LATELIEI POLARE, 
precum și alte două 
manifestări adiacen
te de filatelie tema
tică polară. Vor fi 
expuse colecții fila-

ln parcul din Dru
mul Taberei, cunos
cut sub 
de Cișmigiu II, 
fost inaugurat 
ștrand, cel mai 
din Capitală. El 
prinde bazine de 
pentru copii

denumirea 
a 

un 
nou 
cu- 
inot 

r------  și
adulți, vestiare, locuri 
pentru plajă. Meri
torie este, desigur, 
preocuparea edililor 
sectorului de a oferi 
locuitorilor acestui 
cartier cit mai mul
te locuri de agre
ment. Meritorii sint 
eforturile care s-au 
făcut de către ti
neri, locuitori, mun
citori, ingineri, teh
nicieni din întreprin
derile sectorului. Lu
crarea a fost execu
tată prin muncă pa
triotică. Timp de

telice totalizind 720 
file de album pre
zentate pe 60 de pa
nouri : 21 de colecții 
in clasa „A" — fila- 
teliști maturi ; 4 co
lecții în clasa „B“ — 
tineri sub 18 ani; 14 
lucrări românești de 
filatelie polară in 
clasa „C" — literatu
ră. Exponatele pro
vin din județele: 
Cluj, Ialomița, Con
stanța, Teleorman, 
Timiș, Alba, Brașov, 
Buzău, Botoșani, Iași, 
Mehedinți și muni
cipiul București. Pri
mele două zile vor 
fi dedicate lucrărilor 
Simpozionului tema-

trei luni peste 10 000 
de elevi, tineri de 
la ,Semănătoarea", 
IREMOAS, Fabrica 
de confecții și trico
taje, CESAROM, Fri- 
gocom, Electroteh
nica și-au dovedit 
hărnicia și pricepe
rea. Materialele cu 
care este dotat ștran
dul au fost puse la 
dispoziție de între
prinderile IREMOAS, 
CESAROM, „Semă
nătoarea" și altele. 
Alături de tineri, de 
ceilalți oameni care 
au lucrat pe șantier 
s-au aflat activiștii 
comitetului sectoru
lui 7 al U.T.C. și in 
primul rînd secretarii 
acestuia și cei ai or
ganizațiilor U.T.C. 
din întreprinderi.

In sectorul 7 mun

Sîmbătă șl duminică. Intilni
rea organizațiilor de tineret din 
capitale ale tarilor socialiste a 
continuat cu un program bogat 
de activități politice si educati
ve. atît în București cit și în 
alte localități din. tară.

în dimineața zilei de sîmbă
tă, au avut loc lucrările semi
narului cu tema „Forme și me
tode folosite în educarea tinerei 
generații în spiritul marxism- 
leninismului și al internaționa
lismului proletar. în lupta pen
tru înfăptuirea idealurilor de 
pace, prietenie, solidaritate si 
înțelegere între popoare". In 
după-amiaza zilei, delegațiile au 
vizitat Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România. Sea
ra. participants la Festivalul 
cintecului politic au susținut 
concerte pe scenele caselor de 
cultură ale tineretului.

Ziua de ieri a fost dedicată 
cunoașterii frumuseților de pe 
Valea Prahovei. Excursia a pri
lejuit vizitarea Muzeului Dof- 
tana și a orașului Sinaia.

însoțindu-i pe reprezentanții 
organizațiilor de tineret din ca
pitale ale țărilor socialiste, re
porterii ziarului nostru consem
nează cîteva din opiniile altor 
participant! la întîlnire.

% Szabo Lâszlo. membru al 
organizației orășenești Budapes
ta a Uniunii Tineretului Comu
nist : ..Pot afirma de pe acum 
că Intilnirea va fi deosebit de 
utilă în activitatea fiecărei or
ganizații de tineret reprezentate 
la București. Pentru că aici a 
fost un schimb sincer, rodnic de 
opinii în legătură cu formele și 
metodele folosite de organiza
țiile de tineret din capitale ale 
țărilor socialiste în educarea re
voluționară. prin muncă a tine
rilor. în antrenarea lor la dez
voltarea creației științifice si 
tehnice”.

□

al U.T.C.
(teoretice și practice), activita
tea politico-ideologică, educația 
materialist-științifică și moral- 
cetățenești.

Ziua de miercuri va fi dedica
tă în întregime colaborării din
tre Uniunea Tineretului Comu
nist și Organizația Pionierilor. 
De asemenea, din program nu 
vor lipsi întîlnirile cu activiști 
de partid și de stat, vizitarea 
unor importante obiective in
dustriale, excursiile pe Dunăre, 
participarea la diferite acțiuni 
cultural-artistice și sportive, fo
cul de tabără.

Aici, în imediata vecinătate a 
cetății de lumină, Porțile de 
Fier, elevii uteeiști își petrec, 
astfel, ultimele zile de vacanță 
la înalta tensiune pe care o cere 
pregătirea responsabilă a noului 
an școlar.

D. HOROMNEA

tic de filatelie polară 
unde vor prezenta 
comunicări filateliș- 
tii polari din țară, 

în ziua închiderii 
expoziției, cu spriji
nul C.C.E.S. al mu
nicipiului Călărași și 
al Inspectoratului 
Îcolar al municipiu- 
ui Călărași la Casa 

de cultură va fi or
ganizată o masă ro
tundă pentru tinere
tul școlar cu tema 
„Cercetările polare și 
lilatelia”.

ILEANA 
PODOLEANU

un 
se

munci- 
Fabrica 
„Nufă-

ca patriotică este 
capitol la care 
înscriu multe succe
se. Peste 100 de e- 
levi au participat, 
timp de două săp- 
tămini, la lucrările 
de restaurare a Com
plexului muzeal de 
la Văcărești, zeci de 
tineri, elevi, 
tori de la 
de motoare, ____
rul" se ocupă de gos
podărirea Bd. Apu
sului, autostradă 
„carte" de vizită la 
intrarea în Bucu
rești. Pe artera Bu- 
joreni, tinerii plivesc 
plantele medicinale. 
„Sectorul nostru cel 
mai frumos" este o 
deviză care se con
cretizează zilnic în 
fapte.

LIDIA POPESCU

• Roman Smejkal, membru al 
delegației orășenești Praga a U- 
niunii Socialiste a Tineretului : 
„Am fost plăcut impresionat de 
ambianta orașului București, cu 
cromatica sa dominantă de ver
dele parcurilor și mulțimea de 
flori, de ospitalitatea oamenilor, 
a tinerilor români, de modul 
cum știu să-și organizeze tim
pul liber. Schimbul de opinii 
din cadrul seminariilor. întîlni- 
rilor cu tinerii români, celelalte 
acțiuni organizate s-au desfășu
rat sub semnul prieteniei, al 
dialogului deschis. Intilnirea 
noastră constituind un real pri
lej de cunoaștere reciprocă”.

• Neculai Iordanov, membru 
al delegației orășenești Sofia a* 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist : „Avem aici posibi
litatea unui larg schimb de opi
nii pe problemele muncii de e- 
ducație a tineretului și aceasta 
este foarte important pentru fie
care delegație participantă, pen
tru cunoașterea mai bună a re
zultatelor în activitatea educati
vă a organizațiilor noastre, a o- 
biectivelor și preocupărilor noas
tre de viitor”.

• Jahaliha Săli, membru al 
delegației orășenești Ulan Ba
tor a Uniunii Tineretului Revo
luționar : „La Intilnirea noas
tră am cunoscut realizările ti
nerilor participanta am făcut 
cunoscute rezultatele obținute 
do noi în toate domeniile de 
activitate. Apreciez că desfășu
rarea de pină acum a întâlnirii 
contribuie la întărirea relațiilor 
prietenești, a colaborării dintre 
organizațiile noastre”.

• Cristian Niculescu, membru 
al delegației municipale Bucu
rești a Uniunii Tineretului Co
munist : „Intilnirea este un bun 
prilej de a cunoaște aspecte 
multiple din viața și activitatea 
organizațiilor de tineret din ță
rile noastre. Discuțiile, schimbu
rile de păreri au scos în evi
dență participarea activă a ti
neretului din orașele noastre la 
înfăptuirea obiectivelor de dez
voltare economico-socială. preo
cuparea organizațiilor de tineret 
pentru educarea și formarea co
munistă. revoluționară a tinerei 
generații, contribuind la mai 
buna cunoaștere reciprocă a ac
tivității și experienței fiecărei 
organizații, la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare".

TINERII
DE PE 

STRADĂ
(Urmare din pag. I)

cele rele și puține și că. odată, 
nu peste multă vreme, vom ar 
sista, pe stradă, și acasă, la o 
regulă cit mai general posibilă 
a bunului simț.

Vorbeam de tinerii adevărați 
ai străzilor. Mulți, foarte mulți 
seamănă leit cu cei care, la te
levizor sau în ziare, sînt portre
tizați literar sau își dau cu pă
rerea despre problemele de că
petenie ale muncii și ale vieții 
noastre publice. Așadar, tinerii 
din for. Uteciștii, generația de 
nădejde a patriei, viitorii loca
tari ai comunismului. Ei popo
sesc la standurile de cărți ieșite 
în întâmpinare, au o carte in 
mină sau la subțioară, duc cu ei 
planșe, scule muzicale, aparate 
de fotografiat sau filmat și, fi
rește, flori. Este sezonul nunți
lor, simbăta și duminica găsești 
cu greu un loc la restaurant sau 
pe scaunul atelierelor de foto
grafiat, taximetrele sint in mina 
nuntașilor. Se aud fragmente de 
„mulți ani trăiască", tinerii noș
tri își întemeiază familii. Prin 
parcuri, tineri părinți împing 
cărucioare cu odrasle bucălate. 
O liniște stenică plutește peste 
zonele de verdeață. Virstnicii, 
pensionarii citesc în ziare des
pre brigăzi de tineret, despre ti
neri inovatori și inventatori, 
medaliați ai concursurilor națio
nale și internaționale de mate
matici, fizică, literatură, elec
tronică, sport. Exemplul Nadiei 
Comăneci strălucește ca o me
dalie tutelară. Ei sint. de fapt, 
tinerii de pe stradă, reflexivi, 
cu aer de cărturari, astăzi cind 
munca devine inginerie și lim
bajul devine literar, ca la carte. 
Mens sana in corpore sano, iese 
din chenarele proverbului în lu
mea mare, ca un numitor co
mun.

Tocmai de aceea umbrele, a- 
titea cite sint, pomenite la ru
brica faptului divers sau para
fate în dosarele tribunalelor, 
împletite cu trîndăvia, cu fecio
rii de bani gata, sînt o par
te dureroasă a străzilor, a socie
tății. Noul decret care obligă 
pe toți cetățenii teferi la mun
că, la justificarea socială a e- 
xistenței, vine astfel să asaneze 
partea neplăcută, jenantă a tine
rilor care văd în stradă numai 
asfaltul, numai aventura, petre
cerea și chivemisirea ilicită. 
Anticorpii societății vor expulza, 
pină la urma urmei, aceste tare 
pe care, e adevărat, le moște
nim de la trecut, dar prea mult 
le moștenim și prea mult tole
răm această moștenire că doar 
n-o fi de aur s-o ținem ca 
pe-un chivot făcător de minuni.
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Astăzi sosesc fa Costinești reprezentanții tuturor județelor țării 

și ai municipiului București in întrecerile turneului final pentru

„CUPA SCINTEII TINERETULUI EA TENIS"
Cei 240 de campioni județeni și ai Capitalei țârii, reprezentanții celor peste 220 000 de sportivi care 
au luat startul în etapa de masa, sosesc astâzi pe litoralul Marii Negre, la Costinești, unde timp de 
cinci zile> în cadrul întrecerilor finale, iși vor disputa șansele pentru cucerirea titlului de campioni ai 

competiției de masa, cu caracter republican, „Cupa Scînteii tinere tului la tenis"

DOLJ: Finalîștîi desemnați
după 3 zile de întreceri

FOTBAL IV. Spectatori, pe opt stadioane — nici ciți la ultimul cuplaj interbucureștean

DAR PLOAIA NU-I SINGURA DE VINĂ!
• Dinamo a devenit lider, însă Sportul studențesc n-a jucat Ieri! • Din nou o întrebare pentru cluburi 

și federație : de ce feriți juniorii de ochiul și încurajarea tribunelor ?
campionatului nu a adun 
Meciurile s-au desfășurat 
comun — mediocritatea.

între ultimii care și-au de
semnat reprezentanții pentru fi
nalele de la Costinești ale „Cupei 
Scînieii tineretului la tenis“ se 
numără craiovenii. deținătorii 
trofeului de anul trecut. Faza 
de masă a antrenat un număr 
record de participant : peste 
1 200 de tineri iubitori ai teni
sului de cîmp și-au încercat 
șansele de a se califica în etapa 
județeană. Dealtfel, popularita
tea de care se bucură tenisul 
in județul Dolj, ca si interesul 
'crescând pentru practicarea a- 
cestui sport; este stimulată de 
cistigarea trofeului suprem în 
finala de anul trecut si atestată 
de faptul că numai în ultimul 
an au fost amenajate 76 de noi 
terenuri de joc (49 în comune și 
27 în Craiova). Pentru faza ju
dețeană s-au calificat la toate 
cele trei categorii 110 sportivi, 
întrecerile 
foarte viu ___ _____ _____
obligat pe organizatori să pre
lungească . . _____
pentru a putea fi cunoscuti cîș- 
tigătorii. O bună impresie au 
lăsat partidele dintre O. Pisi
că —- L. Constantinescu : 6—4.
5— 7. 6—3 (categoria 10—14 ani) ; 
I. Fojică — M. Rădulescu : 6—8,
6— 6—1 și M. Oprea — M. 
Bâdeancâ : 6—4, 0—6. 6—4 (ca-

au fost echilibrate, 
disputate, fapt ce a

cu o zi competiția

tegoria 15—19 ani) î I. Cojan —- 
R. Hurezeanu : 7—5, 11—9. O. 
Popescu — C. Pădureanu : 10—8. 
6—1, și Z. Diamandis — D. Go- 
runescu : 6—3, 7—5 (categoria
20—25 ani), partide de un bun 
•nivel tehnic, făcînd o bună pro
pagandă tenisului, îndelung a- 
plaudate de numeroșii spectatori 
aflați pe terenurile Stadionului 
central din Craiova.

Ca și anul trecut, frații Dia
mandis au reușit să se califice 
pe primele locuri. Monica Dia
mandis. finalistă în 1975 la Cos
tinești. speră ca anul acesta să 
facă un pas înainte și să urce pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului. iar fratele ei. Zizis Dia
mandis. să reediteze succesul de 
anul trecut cind a obținut locul 
I ,și mult rîvnitul trofeu. Așa
dar. la ora cind citiți aceste 
rînduri. spre Costinesti a pornit 
și reprezentativa județului Dolj, 
formată din : Narcisa Ionescu, 
elevă la Liceul ,nr. 3. si Radu 
Mîrșan, elev la Școala generală 
22 (categoria 10—14 ani) : Mo
nica Diamandis. elevă la Liceul 
..Tudor Arghezi" și Marius Begu. 
elev la liceul ..Nicolae Bălcescu" 
(categoria 15—19 ani) : Droc Ta
tiana. muncitoare la Fabrica de 
confecții si Zizis Diamandis. 
student la medicină (categoria

20—25 ani). O echipă calificată 
intr-un turneu greu, cu adver
sari numeroși și de valoare, ace
eași care va încerca să păstreze 
prețiosul trofeu încă un an în 
Cetatea Băniei.

AL. DOBRE

REȘIȚA - un

promițător centru

pentru notație
• LA REȘIȚA, unde înotul 

este unul din sporturile prefe
rate ale tineretului, peste 600 
de fete și băieți, majoritatea 
de vîrstă preșcolară, au învă
țat în această vară primele e- 
lemente ale înotului. Dealtfel, 
lecțiile de natație organizate în 
ultimii ani în cadrul bazei 
nautice din cartierul Lunca Po- 
mostului au fost frecventate de 
peste 10 000 de cursanți — copii 
preșcolari, elevi, muncitori și 
alți tineri reșițeni. Mulți dintre 
ei au devenit campioni și re- 
cordmeni naționali de înot. în 
vederea cuprinderii unui număr 
mai mare de tineri dornici să 
practice înotul, la Reșița se 
prevede unor noi spații care 
vor fi puse la dispoziția, atit a 
începătorilor, cit și a înnotăto- 
rilor de performanță.

Expediția nautică pentru tineret

CURSA DE MARE FOND PE DUNĂRE
Astăzi, ultima etapă

GALAȚI (prin telefon de la 
trimisul nostru).

— Vint bun din pupa ! Tradi
ționala urare marinărească a 

(fost rostită din inimă la Corabia 
cu 10 zile în urmă celor 160 de 
temerari navigatori care s-au 
lansat în 40 de ambarcațiuni 
(bărci universale cu rame) în
tr-o deosebit de interesantă 
„aventură"; Cursa ue mare fond 
pe Dunăre. Dedicată întîmpină- 
rii Centenarului Independenței 
de stat a României, expediția 
s-a împlinit nu numai ca un 
omagiu adus marelui eveniment 
cu profunde semnificații patrio
tice, ci, deopotrivă, prin obiec
tive dintre cele mai atractive 
pentru tineret : studierea intro
ducerii în circuitul turistic a 
porturilor dunărene. Această 
expediție care a oferit dilect, 
la fața locului, cunoașterea po
tențialului turistic al Dunării 
este in fapt o primă măsură 
dintr-un plan mai complex care 
prevede antrenarea unui număr 
mai mare de tineri la practica
rea turismului nautic. Un lucru 
e de pe acum cert : Dunărea, 
porturile sale, cu împrejurimi 
deosebit de atractive, pot oferi 
tineretului multiple posibilități 
pentru inițierea unor acțiuni de 
recreere activă, de formare a 
unor deprinderi utile pentru 
muncă și viață, de întărire a să
nătății și dezvoltării curajului, 
voinței, dirzeniei.

In premieră absolută, expedi
ția temerarilor Dunării ne-a de
monstrat calitățile de care dis
pun tinerii, nefructificate încă 
în măsura cuvenită- în această 
direcție. Semnificativ în acest 
sens e faptul că din cei 160 de 
vislași doar 8 echipaje au mai 
„navigat" pină acum pe anumi
te porțiuni ale fluviului. Așadar, 
prima ediție a Cursei de mare 
fond pe Dunăre a înscris și pri
ma mare reușită. Vislind mai 
bine de la o zi la alta pot spu
ne acum, inaintea .ultimei etape: 
Galați-Tulcea, că toate echipa
jele vor termina cu bine între
gul traseu de aproape 600 km. 
Așa cum arătam cu alt prilej.

expediția nu a urmărit, în pri
mul rind, stabilirea cu orice 
preț a unor învingători. Se cu
vine de astă dată să precizăm 
că — evident — au existat, în 
această destul de dură confrun
tare cu capriciile Dunării, vâslași 
dispuși în formații mai omogene 
(cele ale județelor Neamț, Olt, 
Brăila, Timiș. Hunedoara, Har
ghita) și altele formate realmen
te din debutanți. dar care acum, 
în ultimele etape, s-au dovedit 
vislași încercați, alcătuind echi
paje bine sudate. Și să amintim 
aici pe reprezentanții județelor 
Maramureș, Botoșani, Tulcea, 
Sălaj, Galați, Caraș-Severin.

Dincolo de această apreciere 
oarecum tehnică, ni se pare in
teresant de prezentat „cartea 
comună de vizită" a temerarilor 
Dunării : cel mai tînăr vîslaș 
are 14 ani. iar cel mai... 
„virstnic" 30 de ani. 74 dintre ei 
sint muncitori, 21 — tineri de 
la sate, 15 — intelectuali, iar 40 
— elevi și studenți. în acest mod 
plăcut și util ei și-au petrecut 
o parte a concediului de odih
nă, o parte a vacanței.

Astăzi, la Tulcea, se scrie ul
tima pagină a jurnalului de bord 
al expediției Cursa de mare 
fond pe Dunăre. Este, in același 
timp, ultima etapă care finali
zează o suită de alte acțiuni re
publicane de turism specializat, 
inițiate pentru tineret în acest 
an, în care au fost cuprinși ti
neri din toată țara, și anume 
acțiunile cu un larg răsunet : 
„Drumeție și orientare turisti
că" și, respectiv, „Circuitul ci- 
clo-turistic pentru tineret".

— Vint bun din pupa I Aceas
tă tradițională urare marină
rească a căpătat, dacă vreți, 
prin inițierea și organizarea de 
către C.C. al U.T.C. — Biroul de 
turism pentru tineret, a unor 
asemenea acțiuni, noi valențe, 
în sensul continuării lor, a lăr
girii caracterului de masă. E un 
salut simbolic și o chemare a- 
dresată deopotrivă organizato
rilor, tinerilor de a-și îndrepta 
pasiunile către drumeție, ciclo
turism sau turism nautic.

V. RANGA

TG. MUREȘ-Finala „Cupei UNCAP"

la oină
• ÎN ZILELE DE 10, H ȘI 

12 SEi 1EMBRIE se va desfă
șura la Tg. Mureș finala „Cu
pei Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție" la oină. Aflată la cea de-a 
treia ediție, această competi
ție sportivă de masă se în
scrie ca o contribuție valoroa
să a U.N.C.A.P. și a unități
lor agricole cooperatiste în 
propagarea și dezvoltarea spor
tului nostru național. La în-

trecerile locale și județene au 
participat peste 60 de echipe 
nou-constituite ’ 
ral, din care 
dreptul să se 
nala pe țară.

La întrecerile finale participă 
cele mai bune echipe din ju
dețele Arad, Bacău (cîstigăt.oa- 
rea ediției a Il-a), Bistrița- 
Năsăud, Bihor, Cluj, Mlireș, 
Maramureș, Satu-Mare, Sălaj 
și Timiș.

în mediul ru-
10 au obținut 
întreacă în fi-

A patra etapă a 
nici un reviriment, 
la același numitor _____ ___________
In toate localitățile gazde ăle partidelor s-a 
înregistrat o scădere sensibilă a numărului 
spectatoriloi : la București, stadioanele 
Steaua și Republicii, la Arad, Craiova, etc. 
Ar fi o amăgire să credem că absența supor
terilor se datorează exclusiv vremii ploioase, 
nefavorabile. Explicația — limpede pentru 
oricine — este in primul rind calitatea slabă 
a fotbalului practicat de majoritatea echipe
lor noastre din prima divizie. Ceea ce am 
văzut pe micul ecran (meciul U.T.A. — Ra
pid), pe stadionul Republicii (Progresul — 
S. C. Bacău), pe stadionul Steaua (Steaua — 
Corvinul), ceea ce au văzut trimișii „Scinteii 
tineretului" la celelalte partide nu este fot
balul pretins astăzi intr-o competiție de nivel 
național. Predomină intimplarea, jocul hao
tic, se simte lipsa asimilării ideilor moderne 
de joc. Nici gradul de tehnicitate pe care-l 
au unii jucători nu este pus in 
asemenea condiții.

valoare in

Spiritul de fair-play, disciplina, conduita pe 
terenul de sport au avut și in această etapă 
de suferit. Prea multe cartonașe galbene, 
unele din ele, dacă n-ar fi indulgența și lip
sa de consecvență a arbitrilor, s-ar fi putut 
transforma in... eliminări. E de datoria clu
burilor și a antrenorilor să găsească mijloa
cele — evident cele educative — de stăvilire 
a recrudescenței durităților.

Un calificativ de ne satisfăcător trebuie, 
apoi, acordat multora dintre arbitraje. Cro
nicile partidelor semnalează pe cele mai fla
grante. Dintre acestea culmea etapei a atin
s-o arbitrul Fr. Coloși — conducătorul jocu
lui de la Petroșani — unde a fost nevoie să 
intervină observatorul federal pentru a res
tabili ordinea etică și morală in prestația 
cavalerului fluierului, care, prin maniera de 
a conduce partida, se declarase al 12-lea ju
cător, și cel mai periculos, al oaspeților. Ca
zul trebuie analizat in toate implicațiile lui.

Campionatul juniorilor reține, in continua
re, atenția prin o suită de neajunsuri și as
pecte negative. Meciurile juniorilor continuă

să fie tratate cu o indiferență condamnabilă 
exact de către cluburi, adică de cei care 
ar trebui să fie primii interesați de reușita 
lor. Din nou clubul Steaua a programat me
ciul pe un alt teren decit cel pe care au evo
luat echipele mari. Clubul Jiul a procedat și 
mai ciudat: l-a transferat in altă localitate, 
la Lonea, in condiții cu totul necorespunză
toare. Atitudine ce explică intr-un fel faptul 
că in prima echipă aproape nu descoperi de 
loc pepiniera proprie ! De neconceput, cind 
Federația a hotărit un lucru din rațiuni care 
nu pot să ne scape, printre care și aceea ca 
juniorii să evolueze in fața publicului, să-i 
oblige astfel să se pregătească, să joace și 
să se comporte frumos pe teren.

Tot in ce-i privește pe juniori, adresăm o 
invitație comisiei de disciplină, Federației 
chiar, să analizeze serios comportamentul 
acestora pe terenul de sport, întrucit actele 
de indisciplină proliferează de la etapă Ja 
etapă. Este o problemă care nu suportă 
aminarea

Este o problemă 
și indiferența. (C. V.),

0-2 (0-2)
Diferență de clasă prea mare. 

Mult așteptata cotitură în com
portarea fotbaliștilor de la 
F.C.M. Galați nu s-a produs 
nici ieri. Gălățenii au evoluat 
din nou dezlînat, cu pase im
precise, fără dăruirea totală 
de atitea ori promisă miilor 
de spectatori care au umplut 
iarăși, pină la refuz, stadionul, 
în schimb, Dinamo București a 
demonstrat din nou că e o e- 
chipă puternică, matură, care 
poate învinge și în deplasare 
fără a se solicita prea mult. 
La Galați a acționat cu calm, 
s-a apărat inteligent, a pătruns 
prin apărarea ’ adversă cu pase 
subtile și a înscris două goluri 
frumoase prin Dudu Georgescu 
în min. 13 și Dinu în min. 21. 
Sigur, a avut cîteva ocazii și 
F.C.M. Galați, dar le-a risipit 
șutind pe lingă poartă sau 
creindu-i posibilități lui Ștefan 
să se afirme. Linia de mijloc a 
acestei echipe se pare că nu 
știe să construiască decit faze 
șablon. După această etapă a- 
pare tot mai clară direcția spre 
care se îndreaptă echipa gălă- 
țeană. Să nu se găsească, oare, 
un remediu ? (I. CHIRIC).

a meciului 
mică 
una pentru 
alta pentru 
Steaua a-obținut ______
jocul ei încă nu convinge. (C. V.)

mult mai dina- 
am notat și două bare : 

oaspeți (Bucur) și 
gazde (Năstase). 

victoria, dar

Steaua — Corvinul Hunedoara .1

3-0 (0-0)
Nu mulți prevedeau — din 

cei circa 12 000 de spectatori — 
o victorie la scor pentru cam
pioni după primele 45 de mi
nute de joc. cind pe teren a 
existat un perfect echilibru, 
desigur al mediocrității, expri
mat de prea numeroasele faze 
și acțiuni confuze. După pauză 
lucrurile se schimbă, în bine, 
pentru Steaua și în rău. pentru 
hunedoreni. Un rău pe care și 
l-au făcut singuri. Pentru că ei 
n-au avut altceva în intenție 
decit să se apere. Asaltul dez
lănțuit al ș-teliștilop din partea 
a doua a meciului n-a mai pu
tut fi stăvilit și. în min. 50. o 
centrare a lui Troi. la firul 

-ierbii, ajunge..în cealaltă parte, 
la Vigu. și 1—0. Al doilea gol 
a rezultat, — un 11 m — acordat 
cu ușurință de arbitrul Mihai 
Feciuc la o cădere în careu a Iui 
Troi. A executat, perfect, Rădu- 
canu în min. 61. Cel mai frumos 
gol al meciului (min. 69) a fost 
opera lui Troi. în această parte

4-2 (2-0)
Stadionul Republicii, sîmbătă, 

circa 10 000 sp-ectatori. Gazdele 
obțin prima victorie, și încă la 
scor mare, au.pă ce, cu o seară 
înainte, clubul din str. Dr. Stai
covici, a hotărit ca V. Mateianu 
să se ocupe de pepiniera de co
pii, lăsînd la conducerea tehni
că a echipei pe secundul Baboic. 
Deocamdată. Succesul a venit nu 
pentru că nu mai era Mateia
nu. la marginea terenului, ci 
pentru că a întilnit un adversar 
slab. Nu văd cum, prin ce au 
cucerit atâtea puncte băcăuanii? 
Deci, Mateianu „plătește" pen
tru consecvență, pentru hotări- 
rea lui de a nu renunța la niște 
idei. Bune, proaste, nu discu
tăm asta, acum. Meciul, de fac
tură mediocră — nu de divizia 
A — a plăcut, pe alocuri, poate 
și pentru numărul mare de go
luri. Firește, aproape toate din 
greșeli flagrante ale apărători
lor, nu din acțiuni de fotbal ve
ritabil. Scorul putea fi și mai 
mare, dar Țevi, în două rinduri, 
singur în fața porții, a ratat 
credibil. Reproșuri nu i se 
aduce acestui tânăr talentat 
cam lent, uneori, în mișcări 
care a înscris ultimele două 
luri (min. 66 și 85). Primele 
două goluri pentru găzde au ca 
autori pe Iatan (min. 12) și A- 
postol (min. 22 — din ofsaid). 
Oaspeții au redus din handicap 
(min. 78 și 90) prin Munteanu, 
un bun... șahist !). C. Vasile).

în apropierea careului „ _ 
dar deschide defectuos și min
gea iese în afara terenului de 
joc. Repriza secundă începe 
furtunos și de două ori, în min. 
48 și 53, jucătorii constănțeni 
reușesc cu greu să scoată balo
nul de pe linia porții. Sîntem, 
apoi, martorii unei frumoase in
tervenții a portarului Cristian, 
care apără un gol gata făcut în 
urma unei greșeli a fundașilor 
argeșeni. Jocul capătă și mai 
multă frumusețe pe măsură ce 
se scurge timpul. După ce in 
min. 71 notăm o bară la poarta 
constănțenilor. iar în min. 72 o 
alta la poarta apărată de Cris
tian. asistăm la deschiderea 
scorului în min. 76 cînd funda
șul argeșean Constantin Olteanu 
primește balonul în careul de 
16 m de unde șutează sec, în 
plasă. După 8 minute, Doru 
Nicolae centrează înalt de pe 
partea stingă, in fața porții con- 
stănțene și de aici Leșeanu șu
tează și înscrie al doilea gol al 
formației sale. (N. Militarul.

de 16 m,

A.5.A. Tț. M. - Poli. Timișoaia

in- 
pot

go-

2-0 (0-0)
Meciul a plăcut, în gene

ral, celor aproximativ 10 000 
spectatori care au luat loc du
minică în tribunele Stadionului 
„1 Mai". Prima fază mai fier
binte a partidei o consemnăm 
abia în min. 42. cînd Radu II, 
deschis bine în adîncime, ajunge 
cu mingea pină în apropierea 
punctului de la 11 m de unde 
șutează peste poarta apărată de 
Popa. După 3 min. argeșenii 
ratează din nou prin același 
Radu II care primește balonul

3-1 (2-0)
în ciuda ploii, 6 000 de spec

tatori, iubitori ai fotbalului și-au 
ocupat sub umbrele locurile în 
tribune cu speranța ca echipa 
favorită să învingă. Era de aș
teptat după 2 etape care n-au 
adus nici un zîmbet mureșeni
lor. Speranțele nu s-au lăsat 
așteptate. Ocazii de a înscrie 
s-au ivit de ambele părți încă 
din primele minute. Dar cum 
fotbalul nu se joacă pe ocazii, 
ci pe goluri, prima explozie de 
bucurie din tribune a fost 
min. 23 cînd Boldni — cel ___
bun de pe teren — șutează pu
ternic de la 30 m in bară. Min
gea ricoșează in piciorul lui 
Nagy care înscrie. în min. 40 
același Boldni. execută o lovi
tură de la 17 m de poartă, spar
ge zidul timișorean, și mingea 
se oprește în colțul de jos al fi- 
leului apărat de Catona. Prima 
parte a jocului se sfirșește cu 
2—0 pentru A.S.A. Timișorenii 
nu se pot împăca cu rezultatul, 
luptă cu ardoare punînd de mai 
multe ori în pericol poarta a- 
părată de Solyom. In min. 80, 
la o greșeală a apărării tirgmu- 
reșene, Păltinișan — foarte bun 
în meciul de ieri — înscrie : 
2—1. Timișorenii speră o egala- 
re. Elevii lui Tiberiu Bone nu 
o pot accepta. Victoria gazdelor 
este pecetluită în min. 89 de

în 
mai

HANDBAL în etapa inaugurală RUGBI Cine-î încurajează pe tinerii
evoluții modeste și scoruri de fotbal

După o vacanță prelungită, 
handbalul a reintrat in actuali
tate. De ieri, formațiile din ca
tegoriile A și B au început o 
nouă și pasionantă cursă pentru 
cucerirea pozițiilor fruntașe în 
cele două eșaloane. Este vorba 
de o întrecere de lungă durată, 
care se va încheia in primăva
ra anului 1977. Timpul nefavo
rabil a influențat buna desfășu
rare a jocurilor din etapa inau
gurală, programate în mai mul
te localități din țară. în Capi
tală. pe Stadionul Tineretului, 
handbalistele de la I.E.F.S. au 
primit replica formației Mure
șul din ■" 
fost la 
care au

Tg. Mureș. Partida a 
discreția studentelor, 

repurtat o victorie ca-

FOREST HILLS-Virginia 
Ruzici la a treia victorie

• TENISMANA ROMANCA 
VIRGINIA RUZICI a obținut 
a doua victorie în turneul de 
la Forest Hills, reușind să o 
elimine cu 3—6, 7—6, 7—5 pe
cunoscuta jucătoare americană 
Nancy Richey, a 5-a favorită 
a concursului. Comentatorii a- 
gențiilor de presă consideră 
succesul româncei ca una din 
marile surprize ale turului doi, 
apreciind, totodată, jocul fru
mos și dirzenia cu care Ruzici 
și-a apărat șansa într-o partidă 
extenuantă, dar de mare spec
tacol. O altă surpriză a reali
zat* jucătoarea iugoslavă Mima 
Jausovec, învingătoare cu 6—3,
6— 3 in partida cu Virginia 
Wade, favorita nr.

în turul trei al probei de sim
plu femei din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Fo
rest Hills, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu
7— 6. 6—2 pe Ingrid Bentzer 
(Suedia).

Alte rezultate : Evert — Coles
6— 0, 6—0 ; Kuykendall — Mo
rozova 6—4, 6—4 ; Casals —
Bueno 7—5, 6—0.

★
în turul trei al probei de 

simplu bărbați, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—2,
7— 5, pe Marty Riessen (S.U.A.).
Alte rezultate: Orantes — Stone 
6—2, 6—4; Velasco — Scanlon 
6—4, 6—2; Stockton — Ray
Moore 6—4, 7—6.

tegorică, cu scorul de 20—11 
(10—5). în vervă de joc s-au a- 
rătat Doina Radu — a „semnat“ 
9 goluri — Valentina Ionescu, 
Georgeta Lăcustă, gol-keeper-a 
Viorica Ionica, iar de la oaspe
te s-a remarcat Rozalia Șoos, 
componentă a lotului național. 
în. Giulești, după un meci echi
librat, Rapid a terminat la ega
litate, 9—9. cu Voința Odorhei, 
medaliată cu bronz la ediția 
precedentă. Un interesant pro
gram handbalistic a avut loc la 
Complexul sportiv Steaua, unde 
s-au disputat trei partide de ca
tegoria A. Un rezultat mai pu
țin’scontat s-a înregistrat in 
meciul feminin Confecția — 
Progresul București. Vicecam- 
pioana republicană, formația din 
str. dr. Staicovici, a cedat cu un 
scor de... fotbal : 2—4 (1—1). O 
evoluție modestă au avut hand- 
baliștii de la Universitatea 
București în confruntarea cu 
Știința Bacău. Conduși la pauză 
cu 3—1, studenții din Capitală 
au reușit cu greu să obțină un 
rezultat de egalitate : 4—4. E- 
chipa reputaților internaționali 
Cristian Gațu și Ștefan Birta- 
lan a obținut o victorie netă, 
întrecînd C.S.U. Galați cu sco
rul de 14—8 (6—4).

M. LERESCU

4.

MAMAIA — S-a încheiat 
„Cupa Speranțelor"
PE TERENURILE ARENEI 

„PELICAN" din Mamaia s-au 
încheiat, ieri, întrecerile com
petiției internaționale de tenis 
pentru tineret „Cupa Speran
țelor", la care au participat ju
cători și jucătoare din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, S.U.A., Tu
nisia și România.

O frumoasă victorie a obținut 
tînărul tenisman român Andrei 
Dîrzu, care în finala probei de 
simplu băieți (categ. 17—18 ani) 
l-a întrecut cu 4—6, 6—1, 6—1 
pe Thomas Arnold (R. D. Ger
mană). A fost o partidă spec
taculoasă, în care jocul ofensiv 
practicat de Andrei Dîrzu în 
ultimele două seturi i-a adus 
acestuia un succes meritat.

în finala categoriei 15—16 
ani, Florin Segărceanu (Româ
nia) l-a învins cu 6—4, 7—5, pe 
cehoslovacul Gabriel Bognar.

Rapidului
Există în Giulești- o tradiție 

bună in promovarea tinerelor 
talente dornice să facă sport și 
să îmbrace tricoul cu însemnele 
clubului Rapid, indiferent că 
vor fi fotbaliști, luptători, hal
terofili sau rugbiști. Noua pro
movată în prima divizie a tării. 
Rapidul, echipă în componenta 
căreia găsim în majoritate ti
neri din liceele și școlile pro
fesionale din cartier, aduce ne 
terenurile de rugbi, acolo unde 
joacă, garanția unui spectacol 
plăcut, antrenant și corect, cu 
lipsurile inerente ale unui XV... 
destul de crud. Și în partida 
cu redutabila echipă Steaua, 
câștigătoare merituoasă și de 
necontestat în jocul cu Rapid 
de sâmbătă (scor 43—10 pentru 
steliști), tinerii rapidiști au de
monstrat talentul, buna lor pre
gătire fizică și o orientare tac
tică matură, în ciuda scorului 
foarte sever, imp-resionind plă
cut publicul prezent pe stadio
nul Giulești. Am consemnat 
aceste rinduri despre tânăra 
formație de rugbi a Rapidului, 
pentru că această echipă „exis- 
tă“ numai datorită eforturilor, 
aproape singulare, ale inimosu
lui antrenor, ing. Teodorescu 
Ion. șef de secție la I.M.M.R. 
Grivița Roșie, și ale unor foști 
jucători și susținători care do-

resc și se străduiesc. în ciuda 
indiferenței conducerii clubului 
Rapid, să continue frumoasele 
tradiții ale rugbiștilor fero
viari.

în celelalte partide din Capi
tală. Olimpia, după -ce a fost 
condusă pe teren propriu de 
Gloria* cu 3—7. a reușit în final 
să cîștige cu 13—10. Pe Parcul 
copilului, la rindul ei Grivița 
Roșie, pe un teren, alunecos, 
(a plouat tot timpul meciului) a 
dispus de Gloria Buzău cu sco
rul de 15—4. Cu toate că for
mația grivițeană a fost alcătuită 
numai din jucători promovați 
de la echipa de juniori — fără 
nici un „veteran" — partida a 
plăcut pentru elanul și dorința 
de afirmare a tinerilor rugbiști, 
conjugată cu o prestație foarte 
bună a partenerilor buzoieni.

Celelalte partide din etapa a 
doua a campionatului s-au sol
dat cu următoarele rezultate : 
C.S.M. Sibiu — Farul 3—18 ; 
Universitatea Timișoara — Poli
tehnica Iași 13—0 ; Rulmentul 
Birlad — Sportul studențesc 
6—4 (!) ; Agronomia Cluj-Napo-

Știința Petroșeni 0—6 și
Dinamo — Minerul Gura Humo
rului 36—3.

ca

GABRIEL FLOREA

către Pîslaru, care după 
driblează pe Bathori, intrat în 
repriza secundă. în locul lui Ca- 
tona, înscrie ; 3—1, In ciuda te
renului greu, am asistat la un 
joc frumos, cu multe faze fier
binți in fața ambelor porți. (M. 
Bor da).

ce-1

2-1 (0-1)
Stadionul Jiul, spectatori 

6 000, teren moale. Au marcat : 
Kun II (min. 44). Dumitrache 
(min. 72), Mulțescu (min. 88). Au 
primit cartonașe galbene Bădin 
și Sălăgean, ambii de la Jiul.

Meci aprig disputat, dur pe 
alocuri, desfășurat pe fundalul 
unei dominări insistente a gaz

elelor. Bihorenii s-au apărat cu 
siguranță, au contraatacat perir 
culos, deschizînd scorul în mi
nutul 44 prin Kun II și condu
când o bună bucată de vreme, 
în prima repriză, pină la inter
venția observatorului federal, 
arbitrul Francisc Coloși a con
dus părtinitor, fiind al 12-lea 
jucător al oaspeților, a fluierat 
deseori fără rost, a fragmentat 
jocul, neacordind legea avanta
jului. El a refuzat gazdelor un 
11 m (Toma a fost trîntit în 
careu) și nu a arătat oaspeților 
cartonașul galben la unele inter
venții, care au depășit limita 
regulamentului. Gazdele au ob
ținut in extremis o victorie la 
limită, dar pe deplin meritată. 
Mulțescu a ratat o lovitură de 
la 11 m. (Al. Bălgrădean)

>;tl" Crai ova — Poli, lași

1-0 (1-0)
Studenții din Bănie, hotăriți 

să se reabiliteze in fața inimo
șilor lor suporteri — și ieri în tri
bunele Centralului din Craiova 
cu toate că timpul a fost nefa
vorabil au luat loc peste 15 000 
spectatori — pentru eșecurile 
suferite în ultimele două întâl
niri, au abordat cu multă serio
zitate partida cu colegii lor din 
Iași. Scorul minim realizat de 
Universitatea, nu reflectă însă 
adevărata situație din teren. 
Desfășurînd un joc combinativ, 
craiovenii și-au creat situații 
excelente de a înscrie, dar rind 
pe rind șuturile expediate de 
Oblemenco, Pițurcă, Cirțu, Ște- 
fănescu și Tilihoi au întilnit 
bara porții, sau au fost respin
se în extremis de portarul Cos- 
taș, inspirat în intervențiile 
sale din această partidă. Golul 
victoriei a fost realizat de „ve
teranul" Oblemenco în minutul 
34 dintr-un șut puternic — spe
cialitatea sa — de la marginea 
careului de 16 m. Modest arbi
trajul prestat de Carol Zilaghi 
(Baia Mare), (ne)ajutat la li
nie de Stelian Marian (Sighi
șoara) și Ioan Soos (Tg. Mu
reș). (ION CUCU) 9

INTRE 6 ȘI 12 SEPTEM
BRIE. în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul sărbăto
ririi ziarului „L’Humanite" se 
va desfășura, la Paris, un con
curs demonstrativ de gimnas
tică, la care vor participa și 
gimnastele românce Luminița 
Milea, Iuliana Marcu și Mari- 
lena Neacșu.

Tot in această săptămînă va 
avea loc la Neapole un festival 
sportiv cu prilejul sărbătoririi 
ziarului „L’Unita“. La compe
tițiile demonstrative de gim
nastică au fost invitați să par
ticipe și sportivii români Anca 
Grigoraș, Gabriela Trușcă, Cris
tina Itu„ Dorel Marin și Au
relian Georgescu.

cicliști din 
România, 
sportivului 
Kolmakov.
Ion Bobîlneanu s-a clasat pe 
locul trei.

U.R.S.S., Ungaria și 
Victoria a revenit 
sovietic Vladimir 

Motociclistul român

MARȚI, 7 SEPTEMBRIE, în
cep la Snagov campionatele 
naționale individuale de caiac- 
canoe. La întreceri și-au a- 
nunțat participarea peste 400 
de sportivi. La această compe
tiție vor fi prezenți și laurea- 
ții Jocurilor Olimpice de la 
Montreal — Vasile Dîba, Gheor- 
ghe Danilov și Gheorghe 
mionov, Larion Serghei și 
licarp Malîhin.

Si- 
Po-

LA ARAD s-a disputat du
minică un concurs internațio
nal de dirt-track, la startul 
căruia au fost prezenți moto-

ORAȘUL ORADEA va găzdui 
în zilele de 6 și 7 septembrie 
campionatele republicane de 
sărituri în apă pentru seniori 
«i senioare.

1-0 (1-0)
Insuccesele din primele etape 

ale formației lui Domide și 
Broșovschi. firește, i-au deza
măgit pe iubitorii fotbalului din 
orașul de pe Mureș. Așa se 
face că ieri mai puțin de 4 000 
de spectatori au fost prezenți 
la întrecerea dintre cele două 
echipe cu un frumos palmares, 
U.T.A. și Rapid, jocuri care în 
campionatele precedente erau 
așteptate cu viu interes și atră
geau o asistentă numeroasă. In 
partida de ieri, arădenii au lup
tat cu multă ardoare, reușind, 
in fine, să „semneze" primul 
gol și să obțină prima victorie 
după cele 360 de minute de joc 
susținute în. acest sezon. O vic
torie muncita și meritată, dar 
nici de data aceasta jocul pres
tat de gazde nu s-a ridicat la 
un nivel mulțumitor, dorit de 
entuziaștii suporteri arădeni. 
U.T.A. a atacat continuu, însă 
componenții liniei ofensive 
n-au reușit să-1 învingă, decit 
o singură dată, pe inimosul 
portar Ionițăs care a avut o 
serie de intervenții bune. Golul 
victoriei a fost realizat de Bro- 
sovschi. in prima repriză (min. 
21). La fel ca și în partidele 
anterioare, atacanții 'arădeni 
s-au dovedit imprecis! în sutu
rile pe poartă. Nedelcu II, 
Domide, Giurgiu și Tisa au ra
tat mai multe ocazii favorabile. 
Replica atacanților feroviari a 
fost destul de palidă, pe linia 
ultimelor lor evoluții. (M. LE
RESCU).

8
F.C.M. GALAȚI — DINAMO î 

0—1. A fost un joc mediocru, 
cu nici o fază electrizantă. Pe 
gălățeni i-am urmărit cu aten
ție căutînd să remarcăm pe cei 
ce ar merita să fie promovați. 
Se pare însă că echipa mare, 
F.C.M. Galați, are și o pepinieră 
destul de slabă.

. STEAUA - CORVINUL 1-1 
(0—1). Clubul Steaua din nou 
ne-a rezervat surpriza de a nu 
vedea jocul juniorilor, in des
chidere. Terenul, chiar după 
ploaie, arăta așa de bine, incit 
nu credem că tinerii fotbaliști 
l-ar fi deteriorat. Dealtfel, du
pă consumarea meciului „senio
rilor", arăta ca și nefolosit. De 
ce. atunci, atîta desconsiderație 
pentru cei care vor fi mîine 
marile vedete ale balonului ro
tund ?

JIUL — F. C. BIHOR ! 0—1.
Meciul s-a disputat la Lonea, 
pe 'un teren necorespunzător 
(negazonat, nemarcat), fără 
spectatori, intr-un anonimat to
tal. Se pare că partidele ju
niorilor vor avea la Petroșani 
soarta celor de tineret-speranțe 
din campionatul trecut. Au ciști- 
gat, ca de obicei, oaspeții, prin 
golul marcat de Cios. Pină în 
momentul de față juniorii Jiu
lui au înregistrat patru infrîn- 
geri, din tot atîtea meciuri, ne- 
inscriind — după cite știm — 
nici un gol, profilîndu-se ca 
cea mai slabă formație din cam
pionat.

PROGRESUL — S.C. BACĂU: 
1—3. Meciul, desfășurat pe fru
mosul gazon al stadionului Re
publicii, în deschidere, a fost 
un reușit spectacol, uneori a- 
plaudat la scenă deschisă, pen
tru jocul bun al oaspeților. E- 
chipa din finala campionatului 
de juniori — S.C. Bacău — are 
cîteva valori certe. Un gest fru
mos: la fluierul final „nr. 3", 
accidentat, a vrut să iasă mai 
repede. Vătafu l-a trimis la cer
cul de var din mijlocul terenu
lui să salute publicul mai întîi !

U.T.A. — RAPID 4—(ț (3—0). 
în partida de ieri, tineri fotba
liști din Arad au prestat un joc 
superior și în final au cîștigat ou 
scorul de 4—0 (3—0), în fața ju
niorilor feroviari, care cunosc 
primul eșec din acest sezon.

A.S.A. TG. MUREȘ — POLI. 
TIMIȘOARA 0—0. Terenul des
fundat a pus la grea încercare 
ambele echipe. Hotăriți să ciști- 
ge un punct, timișorenii s-au 
apărat cu tenacitate. Intenția 
le-a reușit. Gazdele, deși au do
minat spațiul de joc, au trebuit 
să se mulțumească cu un meci 
nul.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— POLITEHNICA IAȘI 2—1 
(2—0). Victorie meritată a ti
nerilor fotbaliști din Craiova, 
care au dominat cu autoritate 
aproape întreaga partidă. Ei au 
reușit să se desprindă în. cîști- 
gatori, în prima repriză, prin 
două goluri spectaculoase rea
lizate de talentatul vîrf de atac 
Buică (min. 20 si 23). Ieșenii au 
avut puține faze la poarta e- 
chipei Universitatea, dar au 
reușit să fructifice una dintre 
ele prin Florean în min. 69.

F.C. ARGEȘ — F.C. CON
STANȚA 3—0 (1—0). S-a ob
servat multă dăruire și am
biție din partea jucătorilor 
ambelor echipe dar am consem
nat și foarte multe durități pe 
întreg parcursul partidei. Drept 
urmare arbitrul Marin Stan i-a 
eliminat de pe teren pe jucăto
rii Cârâc (oaspeți), Stoica (gaz
de) și a acordat cartonașe gal
bene constănțenilor Voiculeț, 
Stoica și Anuțescu.

Etapa viitoare
A.S.A. Tîrgu Mureș — Steaua 

(se dispută joi, 9 septembrie), 
Dinamo — F.C. Constanța și 
Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova (programate 
sîmbătă, 11 septembrie), Poli
tehnica Timișoara — F.C. Ar
geș, S.C. Bacău — Corvinul 
Hunedoara, Rapid — F.C.M. 
Galați, Jiul — F.C.M. Reșița, 
Politehnica Iași — Progresul și 
U.T.A. — F.C. Bihor, progra
mate duminică, 12 septenibrie.

CLASAMENT
Dinamo 4 3 0 1 15- S 4
Sp. studențesc 3 3 0 0 8— 1 6
Steaua 4 3 0 1 8— 5 6
S.C. Bacău 4 2 11 8— 4 5
Jiul 4 2 11 4— 5 5
Rapid 4 2 0 2 5— 2 4
„U“ Craiova 4 2 0 2 4— 4 4
A.S.A. Tg. Mureș 4 2 0 2 5— 3 4
Poli Timișoara 4 2 0 2 5— 5 4
F.C. Bihor 4 2 0 2 3- 4 4
F.C. Argeș 4 2 0 2 3- 4 4
Corvinul 4 112 7— 6 3
F.C. Constanța 4 11 2 3- 3 3
Poli Iași 4 112 4— 5 3
F.C.M. Reșița 3 111 8— 8 3
Progresul 4 112 5—11 3
U.T.A. 4 112 1—10 3
V.CM, Galați 4 • 04 1-12 0

DIVIZIA B
SERIA I

Metalul Plopeni — Unirea 
Focșani 2—1 ; Petrolul Ploiești
— Celuloza Călărași 2—1 ; Por
tul Constanța — Ceahlăul P. 
Neamț 5—0 ; Relonul Săvinești 
Prahova Ploiești 1—0 ; Minerul 
Gura Humorului — Oltul Sf. 
Gheorghe 2—1 ; Victoria Tecuci
— C.S.U. Galați 2—1 ; C.S.M. 
Suceava — C.F.R. Pașcani 1—0 ; 
C.S.M. Borzești — Gloria Bu
zău 0—0 ; Olimpia Rm. Sărat
— F.C. Brăila 1—1.

După 3 etape. Metalul Plo- 
peni conduce in clasament cu 
6 puncte.
SERIA A II-A

Steagul roșu — Nitramonia 
Făgăraș 1—0 ; Chimia Tr. Mă
gurele — F.C.M. Giurgiu 3—0 ; 
Tehnometal București — Fla
căra Moreni 0—1 ; Șoimii Sibiu
— C.S. Tirgoviște 1—1 ; Chimia 
Rm. Vilcea — Metalul Bucu
rești 6—0 ; Ș.N. Oltenița — Chi
mia Tirnăveni 0—2 ; Voința 
București — Tractorul Brașov 
2—1 ; Dinamo Slatina — Elec- 
trowitere Craiova 4—3 ; Meta
lurgistul Cugir — Unirea Alex
andria 1—0.

Chimia Rîmnicu Vilcea con
duce în clasament cu 6 puncte. 
SERIA A III-A

C.F.R. Timișoara — F.C. Baia 
Mare 1—0 ; C.I.L. Sighet — 
Rapid Arad 3—0 ; Dacia Orăștie
— Minerul Cavnic 3—2 : Mi
nerul Lupeni — Sticla Turda 
1—1 ; Aurul Brad — Mureșul 
Deva 3—1 ; „U“ Cluj-Napoca
— Armătura Zalău 0—1 ; Olim
pia Satu Mare — Gloria Bis
trița 3—0 ; Victoria Călan — 
U.M. Timișoara 2—1 ; Ind. sîr- 
mei C. Turzii — C.F.R. Cluj 
Napoca 1—1.

Olimpia Satu Mare conduce 
in clasament cu 5 puncte, ur
mată de C.I.L. Sighet tot cu 
5 punotcb
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încheierea lucrărilor sesiunii
anuale a Conferinței

Comitetului pentru dezarmare

Crearea Consiliului 
Revoluției 

Centrafricane

La Palatul Națiunilor din Geneva s-au încheiat lucrările se
siunii din acest an a Conferinței Comitetului pentru dezarmare.

Pe agenda 
flat o gamă .. 
din complexul dosar al dezar
mării. Sesiunea din acest an a 
comitetului s-a desfășurat sub 
semnul îngrijorării crescînde a 
unui mare număr de state, a 
popoarelor în legătură cu uria
șele resurse materiale și uma
ne irosite pentru înarmări, față 
de primejdiile fără precedent 
pe care le prezintă pentru pa
cea și securitatea tuturor na
țiunilor stocurile gigantice de 
arme. •

în ciuda argumentelor puter
nice care pledează pentru abor
darea de fond a problemelor 
dezarmării. în primul rînd ale 
dezarmării nucleare, tema cen
trală a tratativelor din acest an 
din comitet a constituit-o ela
borarea Convenției privind in
terzicerea războiului ecologic. 
De menționat că și în legătură 
cu această problemă, după circa 
cinci luni de negocieri, la înche
ierea sesiunii s-a ajuns la re
dactarea unui text al Conven
ției. care însă nu a întrunit con
sensul tuturor membrilor comi
tetului. în ultima ședință s-a 
căzut de acord totuși asupra 
transmiterii textului proiectului 
de Convenție către cea de-a 
31.-a sesiune a Adunării Gene
rale. care îl va lua în dezbatere 
și va hotărî în consecință. Un 
marc număr de delegații și-au 
exprimat rezervele privind pro
iectul negociat în comitet și 
și-au menținut deschisă posibi
litatea de a reveni asupra lui în 
cadrul Adunării Generale.

negocierilor s-a a- 
largă de probleme

Chestiunea principală care a 
făcut obiectul unor deosebiri de 
vederi in comitet a constituit-o 
caracterul parțial al Convenției, 
în sensul că. in forma redactată, 
aceasta interzice numai utiliza
rea acelor tehnici de modificare 
a mediului care .au efecte larg 
răspîndite. de lungă durată si 
grave. După opinia delegațiilor 
care s-au opus acestei abordări 
parțiale. Convenția. în forma sa 
actuală, ar echivala cu legaliza
rea utilizării unor tehnici de 
modificare a mediului de mai 
mică anvergură, care pot însă 
prezenta un pericol real pentru 
securitatea statelor.

Prin decret al președintelui 
Republicii Centrafricane, mare
șalul Jean Bedel Bokassa, în 
locul guvernului, care a fost 
dizolvat, a fost creat Consiliul 
Revoluției Centrafricane — in
formează agențiile de presă. 
Președinte al Consiliului Revo
luției Centrafricane este Jean 
Bedel Bokassa, șeful statului, 
președinte pe viață al Mișcării 
pentru Evoluția Socială din A- 
frica Neagră, comandantul su
prem al forțelor armate din Re
publica Centrafricană. Vicepre
ședinte al Consiliului a fost de
semnat Ange Patasse. care în
deplinește și funcția de prim 
ministru al țării. Ange Patasse 
conduce, de asemenea, departa
mentele poștelor și telecomuni
cațiilor. turismului, economiei 
apelor și pădurilor și pescui
tului.

Angelo Miculescu. viceprim- 
ministru. ministrul agriculturii 
si industriei alimentare, a efec
tuat în perioada 30 august — 5 
septembrie o vizită în Iugosla
via, la invitația Consiliului E- 
xecutiv Federal.

Oaspetele a avut convorbiri 
cu Ivo Kuștrak. membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele Comitetului federal 
pentru agricultură.

în încheierea convorbirilor a 
fost semnat un document nri-

vind domeniile de colaborare 
care prezintă interes pentru cele 
două părți, precum și modalită
țile concrete de acțiune în ve
derea înfăptuirii lor.

A participat ambasadorul tării 
noastre in Iugoslavia. Virgil Ca
zaca.

Oaspetele român a avut, de 
asemenea, convorbiri cu Blagoe 
Popov, președintele Consiliului 
Executiv al Republicii Macedo
nia.

Necesitatea instituirii unei strînse
și eficiente cooperări internaționale
CONFERINȚA REGIONALĂ PENTRU AMERICA LATINA Șl ZONA 

CARAIBILOR ÎN PROBLEME DE HIDROLOGIE

Tirgul de toamnă de la Leipzig
Sub deviza „Pentru un comerț internațional neîngrădit, pentru 

progres tehnic**, duminică s-a deschis la Leipzig tradiționalul
Tirg de toamnă.

„ZIUA ROMÂNIEI" 
TIRGUL 

INTERNATIONAL DE 
PLOVDIV

LA

LA

Duminică, în cadrul Tirguluî 
internațional de la Plovdiv, a 
fost sărbătorită „Ziua României".

Pavilionul României a avut 
ca oaspeți ,pe Ivan Ivanov, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior. Diran Parikian. pre
ședintele Consiliului popular al 
orașului Plovdiv. Benko Benkov. 
președintele Camerei de Comerț 
și Industrie a R. P. Bulgaria, 
Vasil Kirev, directorul general 
al Tîrgului internațional, ’repre
zentanți ai firmelor participan
te la tirg, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomati
ce acreditați la Sofia.

A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Sime- 
drea.

La actuala ediție, inaugurată 
în prezența lui Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., Willi Stoph. președin
tele Consiliului de Stat. Horst 
Sindermann. președintele Con
siliului de Miniștri, a altor 
conducători de partid și de stat 
ai R.D. Germane. participă 
firme și întreprinderi de co
merț exterior din aproximativ 
50 de țări.

Sîht expuse cu precădere pro
duse ale industriei chimice, in
stalații pentru industria chimi
că, mașini textile, automobile, 
textile și confecții, sticlă fi ce
ramică.

Peste 2 800 de întreprinderi in
dustriale și de comerț exterior 
din țara-gazdă prezintă o ima
gine concludentă a succeselor 
obținute de R. D. Germană in 
diferite ramuri industriale. Sînt 
prezente 11 țări socialiste, pre
cum și unele state in curs de 
dezvoltare, o serie de țări in
dustriale occidentale ca S.U.A., 
Franța, R.F.G.. Marea Britanie, 
Japonia etc.

România, participantă tradi
țională la această importantă 
manifestare comercială interna
țională, este reprezentată de 13 
întreprinderi de comerț exteri
or. întreprinderile „Chimim- 
portexport’*, „Danubiana**.și „Pe- 
trolexport" înfățișează o largă

paletă de produse chimice ro
mânești. Pe o suprafață de 500 
metri pătrati. întreprinderea 
„Auto — Dacia“ prezintă dife
rite tipuri de autovehicule, prin
tre care și variante ale autotu
rismului ..Dacia-1 300". micro
buzul ..TV-12". automobilul de 
teren „ARO". aiitobozul „R-112". 
în standurile României sînt, de 
asemenea, expuse aparate de 
radio și televizoare, mobilă, tex
tile. produse tradiționale ale in
dustriei bunurilor de consum.

Printre oaspeții sosiți la Leip
zig se află și ministrul român al 
industriei chimice. Mihail Flo- 
rescu. Ca și la edițiile prece
dente, participarea țării noas
tre la Tirgul de toamnă de la 
Leipzig constituie o ilustrare a 
adîncirii dezvoltării 
economice dintre .România 
R. D. Germană.

cooperării
și

La Lima s-au încheiat lucră
rile Conferinței regionale pentru 
America Latină și zona Caraibi
lor in probleme de hidrologie. 
Desfășurate sub auspiciile Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.). 
dezbaterile din capitala peruană 
s-au înscris in contextul pro
gramului reuniunilor regionale 
organizate in perspectiva unei 
Conferințe a O.N.U. asupra re
surselor hidrologice, care va a- 
vea loc. în martie anul viitor, la 
Mar del Plata (Argentina).

Pe agenda de lucru a confe
rinței au fost înscrise o serie de 
probleme referitoare la resur
sele de apă ale continentului 
latino-american si la valorifica
rea acestora. Totodată, oartici- 
panții au fost chemați să elabo
reze proiecte de acțiune pentru 
diferite domenii de activitate, 
avind contingență cu aceste obi
ective. în cadrul alocuțiunilor 
rostite de la tribuna conferinței, 
majoritatea vorbitorilor au pus 
accentul asupra necesității in
stituirii unei strinse si eficiente

Dezvoltarea învătămintului in Mexic
școlar.în actualul an

16 600 000 mexicani vor fi incluși 
în diverse forme de învâțămint, 
cifră ce reprezintă 27 la sută 
din populația țării. Numărul ce
lor înscriși in prezent în proce
sul de invățămint depășește cu 
cinci milioane pe cel atins in 
1970.

Potrivit unor cifre oficiale

date publicității la Ciudad de 
Mexico, guvernul Echeverria a 
investit pentru dezvoltarea in- 
vâțămjntului, educației și cultu
rii suma de 6-10 milioane dolari, 
in 1970. in timp ce in anul cu
rent au fost alocate 3.2 miliarde 
dolari, adică de cinci ori mai 
mult.

cooperări internaționale. îndeo
sebi intre țările in curs de dez
voltare. pentru valorificarea re
zervelor de apă in scopul dez
voltării energeticii și a econo
miei lor. in ansamblu. A fost 
relevată, de asemenea, impor
tanța planificării in sfera resur
selor de această natură.

în încheierea lucrărilor, parti
cipanta au adoptat documentul 
final, intitulat „Consensul de la 
Lima4*, in care se arată că apa 
trebuie privită ca o bogăție na
turală de importantă fundamen
tală. in perspectiva dezvoltării 
economice și sociale a lumii con
temporane. în această ordine de 
idei, este relevată necesitatea 
majoră ca apa să fie conside
rată o resursă asupra căreia tre
buie să se exercite un efectiv 
control guvernamental. Docu
mentul cuprinde, de asemenea, 
un ansamblu de recomandări si 
propuneri vizind o mai bună or
ganizare a desfășurării viitoarei 
Conferințe a O.N.U. in probleme 
de hidrologie de la Mar del 
Plata.

Pe de altă parte, a fost adop
tată o rezoluție politică, expri- 
mind dorința ca negocierile in 
cur? de desfășurare intre S.U.A. 
si Republica Panama „să se sol
deze cu o soluție justă și echi
tabilă. care să permită statului 
panamez exercitarea deplină a 
drepturilor sale suverane asupra 
Canalului Panama și a zonei a- 
diaccnte și. în consecință, să 
poată determina o politică na
țională dp dezvoltare integrală 
a resurselor hidraulice".

Dreptul poporului namibian
Lucrările Adunării 

regionale a Azorelor
La Horta s-au deschis lucră

rile Adunării regionale a regiu
nii autonome a Azorelor, la 
care au participat președintele 
Portugaliei. Ramalho Eanes, 
premierul Mario Soares și pre
ședintele Adunării Republicii 
Portugheze, Vasco da Gama 
Fernandes.

Cu acest prilej, șeful statului 
portughez a rostit un discurs — 
anunță agenția A.N.O.P.

Arhipelagul Azorelor se află 
în mijlocul Oceanului Atlantic 
și cuprinde nouă insule : Sântă 
Maria, Sao Miguel, Terceira, 
Graciosa, Sao George, Pico, 
Faial, Flores și Corvo. Arhipe
lagul are statut provizoriu de 
autonomie și are o Adunare re
gională aleasă prin sufragiu u- 
niversăl. Guvernul central de la 
Lisabona este reprezentat de un 
ministru, iar puterea executivă 
revine unui guvern regional.

Manifestație a femeilor 
în Ulster

Pentru a patra oară consecu
tiv în ultimele săptămîni. în Ir
landa de Nord a fost organizată 
o largă manifestație a femeilor 
din Ulster, care cer cu insistență 
încetarea vărsării de sînge în 
această provincie. Peste 25 000 
ferției,. din Londonderry și din 
localitățile apropiate s-au adu
nat pe podul Craigavon din cen
trul acestui oraș, la chemarea 
organizației ..Mișcarea pentru 
pape". Pe pancartele purtate de 
manifestante erau formulate 
chemări pentru pace și dreptate, 
pentru încetarea actelor de vio
lentă si reluarea cursului nor
mal al vieții în Ulster. O altă 
manifestație a avut loc la Porta- 
down. în sudul provinciei.

la independență și unitate națională
Africa de Sud se sus

trage în continuare de la 
îndeplinirea recomandă
rilor Consiliului de Secu
ritate privind organi
zarea de alegeri libere în 
Namibia sub controlul și 
supravegherea Națiuni
lor Unite 
recunoască 
teritorială 
Namibiei 
națiune.

și refuză să 
integritatea 

Și 
ca o

unitatea 
singură

h olari ri le 
Unite, 

tuturor 
pri-

fidînd
Națiunilor 
cerințele 
statelor lumii 
vind transferul pu
terii către poporul 

ignorind dreptul lui 
autodeterminare si

lă“ a propus 
Namibiei intr-un 
monwealth de „ministate* 
care unul să-i cuprindă pe cei 
100 000 de albi și să se bucure 
de privilegii speciale. Alte pro
puneri vizează acordarea inde
pendentei teritoriului incepmd 
din ianuarie 1978, constituirea 
unui „guvern interimar multi- 
rasial**, care ar urma să fie con
dus de Dirk Mudge, șeful dele
gației albilor și fost colaborator 
al lui Vorster ; discriminările și 
legile apartheidului nu vor fi 
abolite decit treptat. Organiza
rea „conferinței constituțio
nale". ca și propunerile avan
sate de către aceasta, evidenția
ză intențiile guvernului de la

transformarea 
fel de Com- 

intre
recunoscută de O.N.U. și O.U.A. 
ca unicul reprezentant al po
porului namibian, a cărei legiti
mitate este larg sprijinită pe 
plan international. La 2S august 
a.c. s-a împlinit un deceniu de 
cind SWAPO duce o intensă luptă 
armată anticolonialistă si anti- 
rasistă 
pendență și respectarea 
grității 
SWAPO 
început 
Sud de 
reală a 
precum și organizarea de către 
rasiștii sud-africani a ..confe
rinței constituționale44, hotărire 
care nu corespunde intereselor 
poporului Namibiei și este in-

pentru libertate, inde- 
. " inte-

teritoriale a Namibiei, 
a condamnat de la 
intențiile 
a sabota 

populației

de 
Africii de 
unificarea 

namibiene.

namibian. 
legitim la 
independentă deplină. Africa de 
Sud își menține trupele pe acest 
teritoriu, își intensifică politica 
de militarizare a Namibiei și de 
folosire a teritoriului său ca 
bază de atac împotriva statelor 
vecine.

Autoritățile rasiste de la Pre
toria încearcă să abată atenția 
opiniei publice internaționale de 
la îndeplinirea prevederilor re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate (termenul ultimatumului 
fixat de O.N.U. a expirat la 31 
august a.c.). organizing încă in 
urmă cu un an, in capitala ad
ministrativă a Namibiei — 
Windhoek — o așa-numită 
„conferință constituțională44 care 
reunește delegații de albi, me
tiși și africani, 
reprezentati de 
tribale (Herero. 
mara. Ovambo. Caprivi, Nama, 
Kavango, Bushman) si de două 
metise (FRANCE PRESSE). Re
cent s-a desfășurat o nouă 
rundă de „negocieri*4. Organi
zată de Republica Sud-Africa- 
nă și condusă, practic, de dele
gația reprezentind minoritatea 
albă „conferința constituționa-

• Namibia sau Africa de 
Sud-Vest = 824 292 kmp, circa 
1000 000 de locuitori.

9 Situată in sud-vestul A- 
fricii intre Angola. Zambia. 
Botswana Republica Africa 
de Sud Oceanul Atlantic.

• în 1884 devine colonie 
germană, iar din 1920 terito
riu sub mandat al Ligii Na
țiunilor, administrat_ de 
niunea Africii de

după al doilea război 
dial refuză să plaseze 
toriul Namibiei sub 
O.N.U.

9 La 27 octombrie 
Adunarea Generală a
retrage mandatul R.S.A.. iar 
in 1976 Consiliul de Securi
tate confirmă 
tea juridică a 
Namibia.

mon- 
teri- 

tutela

1966
O.N.U

U-
Sud care

acordarea 
reale po-

Africanii sint 
opt delegații 

Tswana. Da-

Pretoria de a evita 
unei independențe 
porului namibian.

Intențiile Pretoriei de a-si 
menține prezenta, intr-o lormă 
sau alta, pe teritoriul Namibiei, 
sint certificate de represiunile 
și torturile la care recurg tru
pele rasiștilor sud-africani îm
potriva populației civile din 
Namibia, a raziilor organizate 
de poliția sad-africană pe în
treg teritoriul Africii de Sud- 
Vest pentru a pune capăt extin
derii pe care a luat-o războiul 
popular, precum și procesele 
organizate militanților nami- 
bieni.

Proiectele și manevrele Pre
toriei încearcă să facă abstrac
ție de existența celui mai im
portant partid politic din Na
mibia. Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (SWAPO).

LUNI. 6 SEPTEMBRIE
FINIST, SOIM VITEAZ : Cen

tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.

FATA CARE CAUTĂ O FUNDA 
ROȘIE : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13;30: 15,45; 18; 20,15).

AEROPORT’75 : Scala (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Bucu
rești (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Favorit (orgie 9,15; 11,30;
13,45; 16: 18,15: 20,30); Palatul
Sporturilor (ora 18); Grădina 
București (ora 19,30).

PISICILE ARISTOCRATE : Doi
na (orele 9,30: 11,15; 13; 14,15; 16,30; 
18,15; 20).PINTEA : Excelsior (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30); Volga

(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) ; Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15): Grădina Aurora 
(ora 19,15); Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30): Grădina To
mis (ora 19.30).

DIAMANTE PE ROȚI : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30-; 16; 
18,15; 20,30); Festival (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21); Grădina Festi
val (ora 2C).

PETRECERE LA VILA: Vic
toria (orele 9,30; 11,30; 13,30;- 16; 
18,15; 20,30).

NEBUNA DE LEGAT : Eforie 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20,30); Capitol (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18.15: 20,30); Grădina Ca
pitol (ora 19,30); Stadionul Dina
mo (ora 19,30).

CIND VINE SEPTEMBRIE.: Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

ULZANA CĂPETENIA APAȘILOR : Lumina (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20,15).

DINCOLO DE POD : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FAMILIA DULSCY : Bucegi (0- 
rele 16; 18); Grădina Bucegi (ora 
20).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Fe
roviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45); Gloria (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,45); Gră
dina Titan (ora 19,45); Modern (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 15,45; 18.15;
20,45); Grădina Modern (ora 19,30).

MOULIN ROUGE : Grădina Parc 
Hotel. (Ora 19,30).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Viitorul (orele 15,30; 19).
. COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : Grivlța (orele 9; 
11,15; 18,30; 15,45; 18; 20,15); Drumul 
Sării (orele 15,30: 18; 20,15).

MERE roșii : Unirea (orele 16; 
13): Grădina Unirea (ora 2Q).

ROMANȚĂ PENTRU O COROA
NĂ : Lira (orele 15.30: 18; 20.15); 
Grădina Lira (ora 20.15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR

responsabilita-
O.N.U. pentru

o manevră pentru 
presiunii la care este

terpretată ca 
slăbirea 
supus regimul rasist de Ia Pre
toria de către opinia publică 
mondială. Acceptarea SWAPO
ca unic reprezentant al po
porului namibian este sprijinită 
de intregul popor al Namibiei, 
fapt demonstrat de puternicele 
manifestații ce au avut loc re
cent împotriva autorităților sud- 
africane. de vigoarea luptei ar
mate populare.

SWAPO s-a declarat gata să 
participe la negocieri constitu
ționale privind proclamarea in
dependenței Namibiei. dacă 
acestea vor fi organizate de 
O.N.U.. intr-un loc convenabil, 
cum ar fi Geneva. O condiție 
esențială pentru aceste nego
cieri este ca R.S.A. să accepte 
ca ele să nu fie o simplă pre
lungire a asa-zisei „conferințe

constituționale** de la Windhoek. 
Președintele SWAPO, Sam Nu- 
joma, referindu-se la conținu
tul și obiectivele negocierilor, 
declara câ „la baza convorbiri
lor dintre reprezentanții auten
tici ai poporului namibian și 
guvernul 1LS.A. trebuie să stea 
urmă;oarele premise : Africa 
de Sud să recunoască public 
dreptul poporului Namibiei la 
independență și suveranitate ; 
integritatea teritorială a Nami
biei să lie inviolabilă și, ca 
atare, strict respectată ; Africa 
de Sud trebuie să accepte fap
tul câ SWAPO este singurul 
reprezentant autentic al po
porului namibian. Fără o recu
noaștere necondiționată a aces
tor principii. SWAPO nu va 
participa la nici un fel de tra
tative. Apoi. Africa de Sud tre
buie să mai aibă in vedere ur
mătoarele : eliberarea tuturor 
deținuților politici ; întoarcerea 
in Namibia a tuturor celor care 
trăiesc in exil, fără ca asupra 
lor sâ planeze pericolul vreunei 
persecuții ; angajamentul prea
labil al guvernului sud-atrican 
de a retrage trupele și politia 
de pe teritoriul 
(FRANCE PRESSL).

Lupta poporului 
pentru independență 
rat de la început 
multilateral acordat de Roma
nia popoarelor din colonii si 
mișcărilor lor de eliberare na
țională. Tara noastră face parte, 
împreună cu alte 24 de sute, 
din Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia și s-a pronunțat con
secvent pentru aplicarea inte
grală și neintîrziată a hotâriri- 
lor O.N.U. in problema nami- 
bianâ. hotâriri inițiate și la 
propunerea României.

In concepția țârii noastre. 
Africa de Sud trebuie sâ pună 
capăt politicii sale de fragmen
tare a Namibiei pe criterii 
etnice și de trib, sâ-si retragă 
trupele pentru ca orice pre
zență sud-africanâ pe teritoriul 
namibian să fie complet lichi
dată. sâ transfere puterea către 
poporul de pe acest teritoriu, 
cu sprijinul Națiunilor Unite, 
pentru înfăptuirea dreptului sau 
imprescriptibil la asigurarea 
unității naționale și a integri
tății teritoriale a patriei sale, la 
autodeterminare si independen
ță. in conformitate cu aspira
țiile legitime ale întregului 
popor namibian.

GH. SPRINTEROIU

Namibiei'
namibian 

s-a bucu- 
de sprijinul

LEANS : Flamura (orele 11.15; 
13.30; 15.45; 18: 20,15): Buzești (ore
le 9: 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30); 
Gradina Buzești (ora 19.30).

CE SE ÎNTÎMPLA CU TINE ; 
Flamura (ora 9).

INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

O ZI DE NEUITAT : Pacea (ore
le 16: 18: 20).

MICUL INDIAN : Melodia (orele 
9; 11.15: 13,30: 16: 18,15; 20,30).

PĂCALĂ : Giulești (orele 16; 19). 
MELODIILE CARTIERULUI : 

Floreasca (orele 15.30: 18; 20,15).
CURSA : Cotroceni (orele 10; 12; 

14; 16; 18; 20).
POVESTE NETERMINATA 8 

Crîngași (ora 17).
FILIERA ii : Miorița (orele 9; 

11,15: 13,30: 15.45; 18; 20,15); Grădi
na Luceafărul (ora 19,30)

APAȘII :'Popular (orele 16; 18; 
20).

KIT ÎN ALASKA : Munca (ore
le 16; 18: 20).

TEXAS. DINCOLO DE RlU : Mo
șilor (orele 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18;20.15) : Grădina Moșilor (ora 19.30).

TOM ȘI JERRY: Cosmos (ora 
15.30).

S-A ÎNTlMPLAT ÎN ANU 20 : 
Cosțnos (orele 18: 20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Flacăra: 
(orele 16: 18: 20).

ULTIMELE LOR CUVINTE : VI- 
tan (orele 16; 18:); Grădina Vi:an 
(ora 19.30).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Arta (orele 15.»; 17.45): Grădina 
Arta (ora 19.30).

ZORRO : Progresul (orele 16; 
•19); Rahova (orele 16: 18; 20).

PROGRAMUL 1
16 Teleșcoală. 16,30 Emisiune în 

limba maghiară. 19 Teleglob: 
Brazilia. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 28 Ancheta T: „Cind 
pîinea este fără muncă**. 20,35 
Floarea din grădină. 21.25 Ora 
științei și tehnicii. 22,05 Mu
zică ușoară interpretată de so
liști din R.S.F. Iugoslavia și din 
țara noastră. 22,20 24 de ore.

R. S. F. IUGOSLAVIA - Vedere din Belgrad

Filmul românesc 
pe ecranele 

lumii
• BELGRAD. — în cadrul 

festivalului de la Niș. „întilniri- 
le cinematografice44, care pro
gramează in fiecare an premie
rea celor mai bune realizări ac
toricești in domeniul cinema
tografiei. a fost proiectat și fil
mul românesc „Prin cenușa im
periului'*. in regia lui Andrei 
Blaier. Filmul s-a bucurat de 
o caldă primire din partea pu
blicului spectator și a criticii de 
specialitate, el urmind să fie 
cuprins în programul festivalu
lui cinematografic de la Belgrad
— ,.Fest“. care prezintă cele 
mai bune realizări ale cinema
tografiei mondiale.

Ca invitată de onoare Ia fes- . 
tivalul de la Niș. a participat și 
o delegație a cinematografiei ro
mânești. alcătuită din actrița 
Irina Petrescu și Gabriel Ose- 
ciuc. doi dintre interpreții prin
cipali ai filmului prezentat.

• CIUDAD DE MEXICO. — 
La cinematograful central ,.Pa- 
seo de la Reforma** din Ciudad 
de Mexico s-a deschis Săptă- 
mîna filmului românesc.

Acțiunea este organizată de 
Banca națională cinematogra
fică din Mexic și Ambasada ță
rii noastre la Ciudad de Me
xico. La inaugurarea săptâminii
— cu prezentarea filmului.^ro
mânesc „Patima** și a d©cu- 7 
mentarului ..Brâncuși" — au 
participat oficialități mexicane, 
oameni de cultură și artă, șefi 
de misiuni diplomatice, ziariști, 
peste 1 000 de spectatori.

Vor mai fi prezentate filmele 
„Actorul și sălbaticii*4. ..Mușche
tarul român*4. ..Dincolo de pod44 
și „Prin cenușa imperiului".

Succese ale economiei 
iugoslave

Magistrala de gaze din răsăritul țării
De cîțiva ani, numele Voivor 

dinei, cunoscută ca principală 
zonă agricolă, începe să fie tot 
mai frecvent amintit și cind se 
vorbește de realizarea proiectu
lui energetic ce prevede apro
vizionarea cu gaze a întregii 
zone de răsărit a Iugoslaviei.

Cu cîtva timp în urmă, la 
Mokrin, unde se află cele mai 
mari rezerve de gaze naturale, 
a început montarea magistralei 
de gaze, ce se va întinde pînă 
în sudul Serbiei, la Paracin. și 
va avea o lungime de 650 kilo
metri. Conducta va face legă
tura cu Novi Sad, Belgrad și

Tunelul de la Ucka
în zona Uckâ, din Slovenia, se 

desfășoară lucrările de construc
ție a unui lupei rutier, a cărui 
lungime va fi de 5 070 metri. Tu
nelul, care va constitui cea mai 
mare construcție de acest gen 
din Iugoslavia, urmează să fie 
dat în exploatare in anul 1979, 
iar pentru realizarea sa vor fi 
necesare fonduri totalizind circa 
572 milioane dinari.

multe alte localități industriale 
din Serbia, urmind ca, intr-un 
viitor- apropiat, să aducă gazele 
în alte două republici — Mace
donia și Bosnia și Herțegovina. 

Proiectul de gazificare a zonei 
răsăritene a Iugoslaviei are o 
mare importanță economică. 
Realizarea lui va impulsiona 
dezvoltarea industriei chimice, a 
industriei metalurgice, a altor 
ramuri industriale și a agricul
turii.

O nouă fabrică 
de pneuri

în localitatea Babusnica din 
R. S. F. Iugoslavia, vor înce
pe în curînd lucrările de con
struire a unei noi fabrici de 
pneuri, care va produce circa 
7 milioane unități pe an. 
Noul obiectiv va face parte 
integrantă din fabrica „Ti- 
gar“. Pentru realizarea fa
bricii de la Babusnica au fost 
alocate fonduri care* însumea
ză 105 milioane dinari.

Dezvoltarea flotei maritime comerciale
Pînă în anul 1980. 

șantierele navale iu
goslave vor construi 
pentru flota mariti
mă a țării 62 de na
ve oceanice, cu un 
deplasament total de 
640 000 tone. Prima 
dintre aceste nave 
va fi un cargou de 
30 000 tone, care va 
fi "lansat la apă de 
șantierele din Ricka, 
iar investițiile de an
samblu pe care le 
reclamă realizarea

acestui program de 
construcții navale, 
sînt evaluate la 7,8 
miliarde dinari, in
formează agenția 
Taniug. Pe lingă ce
le 62 vase ce vor fi 
construite in Iugo
slavia. flota comer
cială a acestei țări 
va fi completată pînă 
în anul 1980 și cu 
nave in valoare de 
7,2 miliarde dinari 
comandate in străi

nătate. De asemenea, 
alte 4,3 miliarde di
nari vor sluji în a- 
cecași perioadă la a- 
chiziționarea din 
străinătate a unor 
nave ce. au mai fost 
utilizate. In prezent, 
flota maritimă co
mercială a Iugosla
viei dispune de 415 
nave, cu un depla
sament total de 
776 000 tone, relatea
ză agenția Taniug.

PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

• UN MARE GRUP DE ȘO
MERI au început duminică un 
marș de 80 de km, cerind in 
acest fel acordarea dreptului la 
muncă. Ei vor ajunge luni la 
Brighton, unde urmează să în
ceapă lucrările Congresului a- 
nual al Sindicatelor britanice 
(Trade Union Congress-T.U.C.). 
După cum se știe, recent, sin
dicatele britanice au cerut gu
vernului laburist schimbarea po
liticii sale economice.

în prezent, notează agenția 
Reuter, in Marea Britanie sint 
13 milioane șomeri — cel mai 
mare număr din perioada post
belică.

ESCALADAREA LUPTELOR 
IN LIBAN

• LIBANUL A CUNOSCUT, 
in noaptea de simbătâ spre du
minică. o nouă escaladare a 
luptelor dintre părțile rivale im
plicate in conflict — relatează 
agențiile de presă. Dueluri 
violente de artilerie și angaja
mente militare au fost înregis
trate in vechiul centru comer
cial al Beirutului. în sud-estul 
capitalei și de-a lungul întregii 
linii de demarcație care separă 
capitala.

Potrivit agenției France Pre- 
sse. dueluri de artilerie au fost 
semnalate și în alte regiuni ale 
Libanului : la Tripoli — unde 
au izbucnit numeroase incendii 
— și la Zghorta. Totodată se 
semnalează o creștere în inten
sitate in zona muntoasă a ope
rațiunilor militare terestre.

• LA ROMA A FOST ÎN
CHEIATA oficial înțelegerea 
prin care Banca centrală a 
R.F.G. (Bundesbank) va acorda 
Italiei un nou credit in valoare 
de două miliarde dolari, garan
tat in aur. Agenția A.N.S.A. 
precizează ca pentru moment 
Italia nu va putea utiliza deeît 
1,5 miliarde dolari, restul de 500 
milioane urmind să fie prele
vate din rezervele monetare ita
liene. pentru a solda o datorie 
restantă de la un împrumut a- 
cordat in urmă cu doi ani.

• LA SFÎRȘITUL REU
NIUNII EXTRAORDINARE 
a Consiliului Ligii Arabe, 
desfășurată la Cairo, secre
tarul general al ligii. Mah
moud Riad, a declarat că re
uniunea la nivel înalt a Li
gii Arabe, consacrată situa
ției din Liban, a fost convo
cată pentru luna octombrie.

El a menționat că tpate 
părțile în conflict în Liban 
examinează, în prezent, „un 
proiect de pace" menit să 
pună capăt crizei libaneze.

• ERUPȚIA VULCANULUI 
TAAL, aflat la 70 km de Ma
nila, ar putea deveni periculoa
să, au declarat vulcanologii fili- 
pinezi. în noaptea de sîmbătă 
spre duminică, activitatea vul
canului și-a dublat intensitatea;

din craterul său au fost azvir- 
lite pietre, cenușă și vapori 
fierbinți.

DEMERS AL INDIEI ADRESAT 
BANGLADESHULUI

• INDIA A FĂCUT cunoscut 
Bangladeshului dă este gata să 
participe la noi negocieri, fără 
condiții prealabili, cu privire la 
partajarear apelor fluviului Gan
ge — informează agenția France 
I’resse. • citind surse oficiale din 
Delhi.

După cum precizează agenția 
citată, o notă verbală in legă’"' 
tură cu această problemă a fost 
transmisă înaltului comisar al 
Bangladeshului în India. In notă 
se menționează că guvernul in
dian „este gata să examineze cu 
un spirit deschis propunerile 
Prezentate de Bangladesh". De
mersul Indiei urmează unei 
propuneri a guvernului de la 
Dacca, ce se declara gata să an
gajeze negocieri privind exami
narea aspectelor legate-de creș
terea nivelului apelor fluviului 
Gange in timpul sezonului uscat, 
în scopul satisfacerii nevoilor 
celor două țări.

• CEA MAI MARE PARTE a 
activității industriale din sudul 
Țării Galilor urmează să înce
teze dacă pînă la sfirșitul lunii 
noiembrie nu vor avea loc aver
se puternice de ploaie — s-a 
anunțat oficial Ia Cardiff.

• MAREA BRITANIE A 
OFERIT PORTUGALIEI un îm
prumut de cinci milioane lire 
sterline, ce urmează să fie res
tituit in 25 de ani. in vederea 
facilitării achiziționării de către 
Portugalia a unor mărfuri și 
servicii britanice — a anunțat 
Ministerul englez al Ajutorului 
pentru Dezvoltare.

PROGBAMUL 2
17 Telex. 17,05 File de dicționar, 

18,35 Album coral. 18.55 „Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea". 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20 
Blindul Ben. 20.25 Pe teme eco
nomice. 20,50 Enesciana. 21.15 
Telex. 21,20 Turism și vlnătoare. 
21.40 Bucureștiul necunoscut. 
21,55 Corurile Uzinei mecanice 
și' al Casei de cultură a sindi
catelor din Cîmpulung MusceL.

LUNI, 6 SEPTEMBRIE
Ansamblul „Rapsodia Română** : 

FRUMOASĂ EȘTI, M1NDRĂ ȚARĂ 
— ora 18,30; • Circul București; 
SPECTACOL REALIZAT ÎN CO
PRODUCȚIE CU CIRCUL ITA
LIAN WEGLIAMS — orele 16 și 
19,30. (Cartierul Titan, Str. Liviu 
Rebreanu).
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L .Statelor Unite, Gerald Ford, a telefonat sîmbătă respoiisabi- 
’ Iilor misiunii „Viking" de la Centrul de zboruri cosmice

• balonul BUCLUCAȘ, Un dirijabil publicitar avînd lun
gimea de 10,5 metri , a perturbat, timp de citeva ore, vineri 
după-a miază, traficul aerian in zona aeroportului internațional 
..Schiphol" din Amsterdam. Incidentul a fost, provocat de des
prinderea balonului de pe cablul care îl menținea ancorat 
deasupra orașului. Toate avioanele care se pregăteau să ‘ a- 
terizeze sau sâ decoleze de pe aeroport au toșt avertizate 
asupra acestui pericol. Un avion al poliției aeroportului, a 
trebuit să evolueze în acest '■ timp în jurul dirijabilului, pentru 
a evita ciocnirea sa cu avioanele de cursă. Purtat de cu- 
renții de aer, balonul buclucaș s-a îndepărtat, explodînd după 
ce a atins altitudinea de 3 500 metri. ® IARNA ÎN AUSTRIA. 
Zăpezile căzute în zonele muntoase din Austria au blocat căile 
de circulație, iar temperaturile- au devenit extrem de reci 
pentru acest sezon. Drumul spre Grossglockner, cel mai înalt 
punct din Alpii austrieci, a rămas complet blocat datorită că
derilor abundente de zăpadă, care au atins o grosime de un 
metru. Autoritățile de la Automobil-clubul austriac au anunțat 
că drumurile de, la 2 000 metri în sus pot fi parcurse numai 
cu vehicule special echipate. .• FELICITĂRI. Președintele

■ niuL iiiisiuiui „vjwiig- ue ia centrul c  _____ _
I Pasadena (California), felicitîndu-i pentru „marea reușită" pe 
’ care o reDrezintă Dlasarea ne sunrâfata PianAtsM Mârte a 

1 a arătat
’ care o reprezintă plasarea pe suprafața Planetei
l sondei spațiale „Viking-2“A Președintele Gerald Ford „

că întreaga echipă de la Pasadena a făcut o „demonstrație 
ț excepțională de competență tehnică". e o ECHIPĂ DE CER- 
• CETATOKI din Oakland (California) a pus la punct un a- 
\ .parat cu ultrasunete care permite nou-născuților orbi să 

î
------- — ----- permite nou-născqților orbi Sâ 
perceapă obiectele din jur — a anunțat, la Londra, Tom Bower, 
profesor la Universitatea din Edinburg. Acest aparat, în
zestrat cu o pilă electrică, se bazează pe principiul de func
ționare al „sonar“-ului întrebuințat în reperarea , submarine
lor. Diferitele frecvențe și modulații ale sunetelor' captate de 
aparatul fixat pe fruntea copilului îi dau posibilitatea să știe 
dacă obiectul din apropierea lui se află la o distanță mai mică 
sau ntai mare, dacă este mare sau mic, dacă este vorba de un obiect solid sau unul moale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scînteli* Tel : 1? 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril- din întreprinderi șl Instituții — Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii". 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXLM — serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64-66, P.O.B. 2001 telex 011226, București. 40362


