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întreprinderea de utilaj chimic Ploiești

Colaborare strînsă, eficientă, 
între constructor și beneficiar

întreprinderea de utilaj chi
mic Ploiești se află la această 
oră în plin proces de dezvoltare 
și modernizare. Cele patru vizi
te de lucru efectuate în cinci
nalul trecut de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, prețioasele 
indicații date cu acest prilej se 
materializează astăzi în mărirea 
capacităților productive ale în
treprinderii. în modernizarea 
produselor realizate aici. Investi
țiile prevăzute pentru cea de-a 
treia etapă de dezvoltare se află 
In stadiu final.

Tovarășul Ștefan Nan, secre
tarul comitetului de partid, apre
ciază că pe baza folosirii judi
cioase a spațiilor productive, a 
amplasării raționale a noilor 
hale și secții a fost posibilă 
efectuarea lucrărilor de investi
ții in paralel cu buna desfășu
rare a procesului de producție. 
Semnificativ. în acest sens, este 
faptul că atit planul de investi
ții, de construcții montaj, cit și 
planul de producție au fost de
pășite substanțial.

Așadar, noua investiție se rea
lizează din mers, între construc
tor — Trustul de construcții 
montaj Prahova — și benefi
ciar. exiști nd. pe întreg par
cursul finalizării eu o colabo
rare permanentă.

începută în februarie 1975, e- 
tapa a treia de dezvoltare și mo
dernizare. ne spune inginerul 
Nicolae Lăcustoiu. șeful servi
ciului plan dezvoltare, a cuprins 
construirea unor noi hale da 
producție, unele deja in stare de 
funcțiune iar altele aflate în- 
tp-un . stadiu avansat, de con
strucție. Cantina întreprinderii 
cu o capacitate de 1 500 locuri a 
fost predată de constructor cu 
7 zile înainte de termen.

Ca o experiență pozitivă tre
buie să remarcăm și faptul că 
relațiile contractuale cu furni
zorii de mașini și utilaje, dato
rită legăturii permanente între 
beneficiar și furnizor, au fost și 
sint în continuare excelente. 
Toate utilajele contractate cu 
întreprinderea de mașini unelte 
Roman. „Strungul" Arad și în-

treprinderea mecanică Timișoara 
au fost primite la termenele sta
bilite în contracte. în același 
timp, stadiul deosebit de bun 
în care se află etapa a treia de 
dezvoltare a întreprinderii se 
datorează în bună măsură serio
zității și răspunderii cu care, 
organizația U.T.C. a întreprin
derii, cei aproape 2 000 de ti
neri s-au alăturat eforturilor 
generale pentru realizarea e- 
xemplarâ a sarcinilor de plan 
și a investițiilor. Sutele de ore 
de muncă patriotică în vederea 
creării frontului de lucru pen
tru constructori, montarea uti
lajelor în noile hale de produc
ție. au constituit pentru organi
zațiile U.T.C. nr. 1 — cazange- 
rie ușoară, nr. 11 — uzinaj nr. 13 
și 14 cazangerie grea, pentru 
ut-eciști ca Dumitru Iliescu. Va- 
sile Dulgherescu. Ion Burlacu, 
Victor Durlea. Ion Alexandru, 
Vasile Chirchiboi un prilej de 
a-și dovedi capacitatea de efort 
și abnegație în finalizarea la 
termenele stabilite a tuturor 
noilor obiective.

DAN VASILESCU

Pe ogoarele patriei, mii și mii 
de tineri susțin în aceste zile

UN EXAMEN
AL HĂRNICIEI, 

AL DĂRUIRII
Și ABNEGAȚIEI

CIȘMIGIIII

Este toamnă și agenda e- 
conomică înscrie ca obiectiv 
prioritar strîngerea recoltelor. 
Tinerii satelor, însuflețiți de 
organizațiile U.T.C., sînt în 
primele rînduri ale acestei im
portante acțiuni. Alături de eî, 
elevi din școlile de toa
te gradele, prezenți în aceste 
zile în întreprinderi agricole 
de stat și în cooperative agri
cole de producție, sînt deciși 

maxime la 
campa-

Alexandru Andrițoiu
Cînd nu avea cum să în

colțească în capul dregători
lor bucureșteni ideea armo
nioasă a unui parc, Cișmi- 
giul a fost o oază încilcită 
de verdeață în pestrițăria 
balcanică a Capitalei. în „Is
toria Bucureștilor44 a mare
lui nostru istoric C. C. Giu- 
rescu dăm peste datele lămu
ritoare dar să ne oprim la 
expoziția așa-zisei prosperi
tăți economice pe care Vodă 
Carol întîiul a organizat-o 
în prologul eșuării lamenta
bile spre carnagiul din 1907. 
Atunci au fost aduși la 
București toți primarii țării 
și poftiți să benchetuiască în

Cișmîgiu. Cred că izvorul lui 
Eminescu le-a plîns de milă 
și rușine, cu apa amurgită de 
ceea ce avea să urmeze.

Lacrimă verde a orașului, 
Cișmigiul aduna pensionarii 
la taifas, bonele și servante
le la schimb de opinii și oa
menii fără căpătîi la somnul 
nocturn pe băncile aspre. 
Unii edili luminați i-au im
primat tin spirit de cultură, 
ridicînd statui la pleiada că
rora noi avem neîntîrzîat 
datoria patriotică să adău
gim. O rotondă a scriitorilor 
îmbie călătorul Ia meditație 
și tresărire artistică. într-o 
buclă a unei alei, cu belve
dere, maica Smăra, femeie cu 
mare dragoste de țară ce s-a 
pozat cu Badea Cîrțan lingă 
Columna lui Traian, își are 
statuia de adevăr frumos, 
poate la inspirația Iui Ior- 
ga, de îndată ce Păstorel 
Teodoreanu comenta cu dul
ce umor î „Cine-șî umple 
călimara / Cu cerneală, de 
la Smara ? / Iorga !“.

Adevăr sau mit, izvorul lui 
Eminescu — fîntînă a Blan- 
duziei noastre — își extinde 
spiritul poetic peste parc. 
Dovadă teii, atîția cit sînt 
ei și, mai ales, lebedele ce

(Continuare In pag. a ll-a)

să obțină note 
disciplina „muncă 
nia de toamnă".

în

Ziarul „Scînteia" de ieri a publicat 
SINTEZA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU APLI
CAREA HOTĂRlRILOR CONGRESULUI AL XI-LEA AL 
PARTIDULUI ȘI ALE CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE 
ȘI AL CULTURII SOCIALISTE ÎN DOMENIUL MUNCII 

IDEOLOGICE, POLITICE ȘI CULTURAL-EDUCATIVE
După cum s-a anunțat, Programul elaborat de Comisia ideologică 

a CC. al P.C.R., sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a fost discutat și aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

care a hotărît, totodată, trimiterea sa, spre dezbatere, comitetelor 

județene de partid, concomitent cu supunerea sa spre discuție publică.

în urma acestor discuții-la care toți cititorii sînt invitați să participe 

cu observații, propuneri și sugestii-proiectul de program urmează să fie 

supus dezbaterii și aprobării plenarei Comitetului Central al P. C. R.

REPORTAJUL NOSTRU

TINEREȚEA UNUI
ORAȘ MILENAR

ZIU IULUI
I

Potrivit tradiției, oamenii muncii din țara 
noastră au sărbătorit, duminică, pe făuritorii 
fontei și oțelului românesc, pe cei care dau 
naștere aluminiului, pe lucrătorii unităților de 
produse refractare, pe cercetătorii și proiec- 
tanții din această importantă ramură indus* 
triaîă, cu prilejul Zilei metalurgistului. Exem
plu de abnegație și dăruire pentru înfăptuirea

• COLECTIVUL UZINEI 
COCSOCHIMICE de Ia Combi
natul siderurgic Hunedoara a 
consemnat pe graficul întrece
rii socialiste, acum, la sărbăto
rirea „Zilei metalurgistului44, 
un succes de seamă : produce
rea celei de-a 8 000-a tonă de 
cocs metalurgic peste sarcinile 
de plan de la începutul anului. 
De menționat că sporul de pro
ducție s-a obținut aproape in 
întregime pe seama folosirii 
mai eficiente a cuptoarelor si 
reducerii duratei lucrărilor de 
întreținere și reparații plani
ficate.

La rîndul 
lucru de Ia 
merare a _____ ___
pregătesc materia primă de ba
ză pentru furnalele combinatu
lui hunedorean, au realizat 
peste prevederi, în timpul care 
a trecut din acest an, o canti
tate de aglomerat 
pentru producerea 
40 000 tone de fontă.

lor, formațiile de 
fabricile de aglo- 
minereurilor, care

suficientă 
a peste

DIN 
peste

• METALURGIȘTII 
VLĂHIȚA au realizat, 
prevederile Ia zi ale planului, o 
producție marfă suplimentară 
de 10,5 milioane lei. în această 
perioadă au fost livrate,

neabâtutâ a programului partidului, metalur- 
giștii țârii raportează, la sărbătoarea lor, o 
serie de realizări de seamă in efortul pentru 
obținerea unor ritmuri înalte de creștere a 
producției de metal, diversificarea și ridicarea 
continuă a valorii acestuia, sporirea eficienței 
activității productive.

plus, beneficiarilor din țară 
4 000 tone fontă, 170 tone uti
laj tehnologic pentru oțelării, 
precum și aproape 3 000 tone 
piese turnate din fontă.

• LABORIOASA ACTIVI
TATE a specialiștilor din insti
tutele și centrele de cercetare- 
proiectare ale industriei meta
lurgice are ca rezultat sporirea, 
în acest an, la 50 la șută, din 
totalul producției, a ponderii o- 
telurîlor carbon de calitate și 
a celor slab abate, iar a ote
lurilor aliate la 8 la sută — ni
veluri corespunzătoare țărilor 
cu o economie dezvoltată.

• LUCRATORII ÎNTRE
PRINDERII „VICTORIA44 din 
Călan. utilizînd cu randament 
sporit agregatele și instalațiile, 
au realizat, pînă la această 
dată, o producție globală supli
mentară în valoare de peste 6 
milioane lei. Ea se regăsește in 
mai mult de 10 000 tone fontă 
și semicocs, însemnate cantități 
de utilaje de turnare a meta
lului și piese de schimb.

Citiți în pagina 
latârile
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CII AVÎNTATE A FURN’A- 
LIȘTILOR ȘI OȚELARILOR,

lll-a re- 
noștri.

un bărbat pus 
„șotii" penale și o tînără 
19 ani care primește o 

lecție amară.

Față in față 
pe 
de

s-a deschis imediat, de 
cineva ar fi pîndit în spa-

Ușa 
parcă __r.______ .... . _ , . A
tele ei. Mariana s-a pomenit in 
fața unui bărbat trecut de cinci
zeci de ani. îmbrăcat intr-un cos
tum elegant de culoare închisă, 
cămașă albă, cravată. „Cam ne
potrivită ținuta pentru ora zece 
dimineața44 și-a spus în gînd tî-, 
nara, dar a alungat imediat din 
minte observa
ția. „Am venit 
pentru cameră 
— a spus —- 
sper că anunțul 
mai este 
labil...**.
încă nu 
închiriat44 
confirmat 
din fața 
a poftit-o 
intre.

încăperea i-a 
plăcut, prețul 
rut prea mare, a deschis chiar 
poșeta ca să achite w chiria 
pentru prima lună. „Lăsați, a 
rostit parcă un pic stînjenit gaz
da, nil e nevoie să plătiți îna
inte. Doriți o cafea ?‘* — a mai 
întrebat-o pe un ton firesc și 
ea a acceptat imediat, i s-a pă
rut normal să schimbe cîteva cu
vinte cu proprietarul apartamen
tului în care avea să locuiască. 
Omul și-a cerut scuze și a dis
părut la bucătărie de unde s-a 
întors peste cîteva minute adu- 
cînd pe o tavă două cești abu- 
rinde. A simțit imediat că în mi
rosul cafelei e amestecată și o 
altă aromă. „Am pus cîteva pică
turi de rom*4 a lămurit-o prompt 
gazda și Mariana a sorbit cîteva 
înghițituri din lichidul fierbinte. 
A cuprins-o pe nesimțite o mole-

șeală plăcută, parcă i se făcuse 
somn dintr-o dată, dar n-a mai 
apucat să se mire de aceste sen
zații pentru că bărbatul cu Um
ple cărunte se afla deja lingă-ea, 
încercînd s-o îmbrățișeze. „îmi 
placi domnișoară — a murmurat, 
prefăcîndu-se că nu observă îm
potrivirea ei — dacă ai să fii 
drăguță — a continuat. în timp 
ce încerca să o sărute •— nu va 
fi nevoie să plătești nici un 
ban...44.

Fata se apăra cum. putea. îi 
era din ce în ce mai, greu să 

. reziste atacului neprevăzut și să

va- 
„Da, 
s-a

— a 
omul 
ei Și 

să

VULPOII
FILANTROPI

nu i s-a pă- își biruie totodată starea de 
somnolență, cu care se alesese de 
pe urma „tratației44. A încercat 
să strige, dar a primit pe loc 
asigurări că în apartamentele în
vecinate nu se află nimeni care 
să îi recepteze semnalele. Gînd 
s-a trezit, era întinsă pe divanul 
din camera unde urma să locu
iască, să învețe pentru examene, 
să citească și să asculte muzică. 
Galanta ei gazdă arborase între 
timp o vestimentație mai puțin 
ceremonioasă și își pregătise o 
întreagă argumentație pentru a 
preveni eventualele reacții ale 
Marianei. încercarea ei de a de
nunța actul odios. „Nu te-a vă
zut nimeni intrind aici, nu ai 
nici un fel de probe că eu aș fi 
autorul, te pot oricînd acționa în 
judecată pentru calomnie, lumea 
mă cunoaște ca pe un om serios,

liniștit manevra lucrurile
de așa manieră incit să fii cre
zută o șantajistă... Nu-i mai bine 
să taci din gură ? Poți locui aici 
cit vrei, nu trebuie să plătești 
nimic, iar dacă se ivește vreo 
complicație o rezolvăm noi.

Mariana s-a grăbit să pără
sească apartamentul în care vi
sase să găsească liniște și con
fort, iar după cîteva w zile de 
zbucium s-a hotărît să înfrun
te riscurile pe care i le enume- 
rase Dumitru Firea și a înain
tat organelor de miliție o relata
re amănunțită asupra celor ce i 

se întîmplaseră.
• Cercetările au 

înlăturat unul 
cite unul toate 
argumentele de 
care se prevala 
autorul agresiu
nii și i-au sta
bilit fără urmă 
de îndoială vi
novăția. Pedeap
sa pronunțată 
— cinci ani de 

, detenție — este 
normală în raport cu gravitatea 
faptei.

Dincolo de aspectul juridic, si
tuația pe care am relatat-o ri
dică o serie de probleme de or
din etic, Mariana nu are, oare, 
absolut nici o vină în cele întâm
plate ? „Trucul44 grosolan, dar 
teribil de periculos de care s-a 
servit Dumitru Firea, nu e de
loc original, destule au fost ca
zurile în care, sub pretextul o- 
feririi unui adăpost, s-au petre
cut lucruri abominabile. Persoa
ne tinere mai puțin dispuse să 
judece înainte de a deschide ușa 
unor locuințe străine și înainte 
de a stabili dialoguri 
necunoscuți au căzut

SOFIA SCORȚARU-PAUN

cu niște 
victimele

(Continuări tn paj. a Il-a)

Automatizarea — un atribut 
fundamental al industriei me

talurgice românești

Buzăul este un oraș-șantier. 
Semnele noului se intilnesc aici 
la tot pasul: in mai puțin de un 
deceniu urbea înscrisă pe harta 
economică numai cu cîteva uzi
ne de reparații a devenit unul 
dintre orașele industriale ale pa
triei. Industria a determinat 
transformări •profunde in viața 
municipiului. Au apărut noi car
tiere, iar cele vechi și-au schim
bat aspectul, au fost moderniza
te. De aseme
nea, au fost ri
dicate noi edifi
cii culturale, 
s-au construit 
magazine mo
deme, hoteluri, 
spitale.

Deși se înnoiește continuu, o- 
rașul nu-și uită trecutul, tradi
țiile. Este semnificativ faptul că 
Buzăul va avea foarte curind un 
muzeu de istorie, așa cum își do
resc de mai multă vreme locui
torii săi. Cea mai frumoasă și 
mai impunătoare clădire din otaș 
— Palatul administrativ — a fost 
destinată să găzduiască noua in
stituție culturală. Festivitatea de 
inaugurare, așteptată cu interes 
și cu emoție, se va înscrie intre 
manifestările pe care le prileju
iește in această lună împlinirea 
a 1600 de ani de la prima men
țiune documentară a localității.

Venind la muzeu, buzoienii, 
îndeosebi cei tineri, își vor cu
noaște mai bine orașul, vor cu
noaște mai bine trecutul patriei.

Nu este lipsit de importanță fap
tul că cele două scrisori ale gu
vernatorului roman al Dobrogei, 
Iunnius Soranus. una descoperi
tă la Roma, în biblioteca Vati
canului, iar alta în biblioteca 
San Marco din Veneția, în care 
se atestă pentru prima oară do
cumentar existența Buzăului, se 
numără printre cele mai impor
tante izvoare care se_referă di
rect la situația

Buzău — 1600

din Dacia seco
lului IV. De a- 
tunci, anii, vea
curile au încăr
cat de istorie ți
nutul Buzăului, 
unde cu mult 
timp înainte se 
dezvoltase, a sa 

cum arată cercetările de la Cîrlo- 
minești și Pietroasele, unul dintre 
cele mai puternice centre unio- 
nal-tribale ale lumii, geta-dacice. 
Vestitul tezaur descoperit la Pie
troasa, in județul Buzău, bogat 
in elemente de tehnică și decor, 
tradiționale pentru populația
geto-dacă, atestă nu numai exis
tența unui important centru
meșteșugăresc în această zonă, 
dar și faptul că din Cele mai 
vechi timpuri localnicii cunoș
teau sursele de materii prime și 
și-au însușit tehnici de prelucra
re a metalului. Predilecția pen
tru meșteșuguri, apoi pentru ac-

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

a celorlalte colective din între
prinderile metalurgice ale ță
rii. graficele de producție con
semnează. Ia data cind sărbăto
rim Ziua metalurgistului, reali
zarea, peste prevederile de 
plan, a peste 175 000 tone de 
fontă, 13 000 tone de țevi de 
oțel fără sudură, 11 000 tone de 
sirmă. 17 300 tone de alumină, 
1 000 tone de aluminiu ș.a. BUN VENIT

IN- 
au 

ac-
• SPECIALIȘTII DIN 

DUSTRIA METALURGICA 
creat anul acesta, in cadrul 
țiunii de autoutilare, nume
roase mașini, instalații și dis
pozitive. a căror valoare între
ce 50 milioane lei. S-au intro
dus astfel cu succes in cxplea- 
tare noi și moderne mijloace 
fixe de producție, de mare pro
ductivitate, ceea ce a permis 
reducerea substanțială a efor
tului valutar al statului.

• UNITĂȚILE CENTRALEI 
INDUSTRIALE DE METALE 
NEFEROASE din Slatina au 
consemnat, in graficele între
cerii socialiste, pînă la această 
dată, o producție marfă 
mentară evaluată la 232 
oane lei. Astfel au fost 
zate. în plus, economiei 
nale importante cantități 
luminiu și aliaje obținute, în 
special, prin ridicarea producti
vității muncii, cu aproape 3 la 
sută peste nivelul planificat.

SUpIi- 
mili- 

fumi- 
națio- 
de a-

„Săptămâna Crucii Roșii", 
organizetă între 19 și 25 sep
tembrie, este în acest an con
sacrată în cea mai mare par
te contribuției pe care tinere
tul o aduce la îndeplinirea 
scopurilor și idealurilor uma
nitare ale Crucii Roșii. Sem
nificația acestei manifestări 
este subliniată în articolul 

„Crucea Roșie
și tineretul”

pe care îl publicăm sub sem
nătura generalului-colonel 
Mihai Burcă, președintele 
Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie.
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ÎNALTULUI OASPETE!
La invitația Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român și a Guvernului Republicii 
Socialiste România, o delegație de partid și gu
vernamentală laoțiană, condusă de tovarășul 
Kaisone Phomvihane, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, primul ministru al Guvernului Re
publicii Democrate Populare Laos, sosește azi 
într-o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Tovarășul Kaisone Phomvi
hane s-a născut la 13 decem
brie 1920 la Ran Na Seng, în. 
provincia laotiană Savarma- 
khet. începînd din 1942. după 
termânarea studiilor, la Făcui-’ 
tatea de drept din Hanoi, de
vine unul din cei mai activi 
participant! la mișcarea stu
dențească îndreptată împotriva 
colonialiștilor francezi și a ocu- 
panților japonezi. în. anul 1945 
ia parte la preluarea puterii 
din mâinile ocupanților străini 
în. orașul Savannakhet. în ca
drul luptei de rezistentă împo
triva colonialiștilor este însăr
cinat cu organizarea rezi denii
lor laoțieni din Vietnam. în 
1947 conduce mișcarea de rezis
tență din regiunea de'nord-est 
a Laosului și, doi ani mai tîr- 
ziu, întemeiază una din unită
țile armate denumite „Rasa- 
vong“, formate în primii ani ai 
războiului de rezistență antico
lonialistă’ și care devin apoi 
armata populară de eliberare. 
In 1950. Kaisone Phomvihane a 
fost numit ministru al apărării 
naționale în' guvernul laoțian 
de rezistență.

în anul 1955 a fost ales 'în. 
funcția de secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian (P.P.R.L.). 
Tot în același an. a fost desem
nat șef al Comandamentului 
Suprem al armatei populare de 
eliberare. în cursul eroicei 
lupte de eliberare națională 
este unul din. conducătorii și 
organizatorii - Frontului Patrio
tic Laoțian. (F.P.L.). în 1959 a 
fost ales vicepreședinte al 
F.P.L.

al P.P.R.L., în 
1972, a fost re
ales secretar ge
neral al C.C. al 
partidului, con- 
sacrîndu-și, în 
continuare, în
treaga sa activi
tate luptei de 
eliberare națio
nală a poporu
lui laoțian pînă 
la victoria fina
lă în 1975, care 
a dus la aboli
rea regimului 
monarhic și in
staurarea în 
Laos a regimu
lui republican, 
democratic și 
popular. Con
gresul Național 
al Reprezentan
ților Poporului 
din Laos, desfă
șurat la 1—2 decembrie 1975, a 
proclamat Republica Democrată 
Populară Laos și a stabilit 
componența guvernului, Kai
sone Phomvihane fiind numit 
prim-ministru al Guvernului 
R.D.P. Laos.

Abolirea monarhiei și procla-

marea R.D.P. Laos — moment 
de răscruce în istoria milenară 
a poporului laoțian — consti
tuie încununarea victorioasă a 
luptei eroice și îndelungate 
duse de poporul acestei tari, sub

(Continuare In pag. a Vl-a)

Astăzi, în jurul orei 
radio și televiziune vor 
Aeroportul internațional București-Otopeni, cere
monia sosirii delegației de partid ți guvernamen
tale laoțiene, condusă de tovarășul Kaisone 
Phomvihane.

12, posturile noastre de 
transmite direct, de la

La cel de-al doilea Congres

• Etapa a 6-a a campio
natului național al Diviziei A 
de fotbal (18 partide — se
niori și juniori — văzute de 
trimișii speciali ai Scinteii 
tineretului ; clasament; pro
gramul etapei viitoare).

• Campionatele naționale 
de tenis de cimp (nici-o 
surpriză pe tabloul campio
nilor ; revelația ultimului tur-

neu de la Forest Hills - Vir
ginia Ruzici - a jucat în fața 
unor tribune goale).

• 4 titluri câștigate de boxe* 
riî români la „Dinamoviadâ”.

• Infuzie de tinerețe în lo
turile divizionare de rugbi.

• Știri și informații din alte 
sporturi ; rubrica noastră 
„Meridian”.

(PAG. A V-A)
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VALOAREA EDUCATIVA 
A INFORMĂRII POLITICE

Informare^ politică este, pe 
agenda de activități a organi
zației U.T.C., una din expresii
le consacrate ale demersului e- 
dupativ întreprins vizavi de 
exigenta lărgirii permanente a 
orizontului de cunoaștere al ti
nerilor. Recent, la Bacău, la 
întreprinderea metalurgică, am 
avut ocazia de a consemna une
le opinii și situații cu refe
rință nemijlocită la felul în care 
organizația U.T.C. din unitatea 
economică respectivă acționea
ză în această direcție. Totodată, 
investigația ne-a permis să 
facem cîteva constatări semni
ficative, credem, constatări care 
au darul să releve citeva din 
normele care țin de o anume 
metodologie a educației prin 
informație, mai precis de di
fuzarea și folosirea informației 
politice în rîndul tinerilor. 
Comparația ni s-a părut opor
tună cu atît mai mult cu cît 
activitatea colectivului amintit 
comportă observații nu tocmai 
favorabile. Și iată din ce mo
tive...

înainte de orice altceva a- 
trage imediat atenția faptul 
că actul informativ este 
legat tară excepție de se- 
dințele organizației. ‘în timp, 
aceasta înseamnă că infor
marea politică se desfășoară 
la un interval de o lună de 
zile, adică în ritmul ședințelor 
ce au loc. Întrucîtva. situația 
pare paradoxală deoarece, așa 
cum arăta unul din tinerii cu

care am stat de vorbă, Anghe- 
luță Munteanu, secretarul or
ganizației din secția curățăto
rie, informarea pe care își pro
pun să o facă are ca scop, cel 
puțin în principiu, evenimen
tul la zi. Și cum, recunoaște 
tot el. rareori evenimentul la 
zi coincide cu data ședinței se 
întâmplă ca tinerilor să li se 
spună lucruri pe care ei Ie știu 
de.ia. Dar adevărata lacună este 
totuși alta. A precizat-o Octa
vian Rusei or, din secția meca
nic șef 3 B : „După ce că aflăm 
mai întotdeauna ceea ce știm, 
informațiile ni se prezintă in
tr-o manieră seacă, aproape 
fără nici o altă, explicație, ni
meni neîncercînd să angajeze 
un dialog care să urmărească 
înțelegerea acestor informații". 
O mențiune necesară : Octavian 
Ruscior este membru în .biroul 
organizației U.T.C. din secție.

De fapt, cine face informa
rea politică a tinerilor ? Și 
apoi, din ce se alcătuiește in
formarea propriu-zisă ? Să re
venim la opinia secretarului 
organizației U.T.C. din secția 
curățătorie. Angheluță Mun
teanu. „La noi nu există o per
soană anume ci, pe rînd, cite 
un iînăr se ocupă de această 
problemă. Fiecare răspunde pe 
cont propriu de informarea pe 
care este însărcinat să o reali
zeze". într-adevăr, pe cont pro
priu. Dovada cea mai bună 
ne-o oferă faptul că. deși, fată 
de momentul discuției noastre.

ultima informare politică se 
desfășurase cu numai 5 zile în 
urmă, secretarul organizației 
nu știa despre ce fusese vorba 
atunci. Și totuși fusese prezent! 
Pur și simplu tânărul care fă
cuse informarea nu îi adusese . 
la cunoștință despre ce urma 
să fie vorba, iar secretarul ui
tase să-1 întrebe !?

Și acum răspunsul la cea 
de-a doua întrebare. Ni-1 dâ 
Constantin. Enea. din secția mo- 
delărie lemn.

— De obicei, informarea este 
o lecție în timpul căreia se ci
tesc diferite tăieturi din ziare 
și se aduc la cunoștința tineri
lor acele evenimente care se 
petrec în colectiv.

— Cam ce anume ?
— Știu eu. Dacă vine cineva, 

dacă pleacă cineva. Orice !
Să recapitulăm, deci. Un se

cretar U.T.C. care nu știe nimic 
concret despre o acțiune a or
ganizației pe care o conduce. 
Un membru al biroului U.T.C. 
emite o părere, altfel foarte 
sinceră’, ca si cînd n-ar fi an
gajat față de situația negativă 
pe care o reclamă. în sfârșit, 
informările politice aduc a lec
ții. organizate in linsa oricărui 
criteriu de competență. din 
partea celor chemați să le sus
țină, în cuprinsul lor vorbin- 
du-se despre ..orice".

Și acum urmările. Apelăm la 
părerile altor tineri.

• Varile Găetan. secția mo- 
oelărie lemn : „Practic, infor-

marea politică nu-mi spune ni
mic. Nici nu se poate altfel, 
din moment ce se vine cu lu
cruri învechite, peste săptă
mâni de zile. Dacă s-ar acționa 
mai operativ, adică evenimen
tul prezentat să fie cu adevă
rat la zi, cum se pretinde și 
cum trebuie să fie, sînt con
vins că situația s-ar schimba 
în bine. Eu personal as simți 
efectiv că cîștig ceva. Așa 
însă..."

• Constantin Popa. secția 
mecanic șef 3 B : „în cele cîte
va minute rezervate lunar in
formării politice nu se poate 
fa^ce ceva deosebit. De aceea, 
sint de părere să se selecteze 
informațiile, astfel îneît prin 
comentare, prin discuții să ca
pete valoare educativă. în caz 
contrar, nu văd rostul acțiunii, 
mai ales că nu ni se spun cine 
știe ce noutăți extraordinare 
pe rare nu le-am putea afla 
singuri".

Efectiv. uteciștii din între
prinderea metalurgică, o recu
nosc ei înșiși, nu sint informați 
cum se cuvine. Explicația au 
formulat-o singuri. La cauzele
amintite de ei. elocvente, am 
adăuga doar ideea. care ni se 
pare esehțială. că organizarea 
informării politice trebuie con
siderată ca fiind prin excelență 
un act educativ si ea trebuie 
în aș-a fel efectuată incit să 
beneficieze de calitățile unui 
atare efort. Se impune o 
înțelegere mai exactă și lu
cidă a rigorilor pe care 
este necesar să le respec
te. Si anume, asigurarea actua
lității constante a informații
lor. utilizarea tuturor mijloace
lor de care dispune organiza
ția U.T.C.. în scocul difuzării 
lor operative, o competentă se
lecție după criteriul hotărâtor 
al substanței educative pe care 
o conțin și. nu in ultimă in
stanță. punerea în valoare a 
acestui conținut prin explica
ție. dialog deschis cu cei căro
ra le este dedicată acțiunea.

TRAIAN GÎNJU

Peste două milioane de e- 
levi au fost antrenați anul 
acesta în întrecerile prilejui
te de concursurile „Sanitarii 
pricepuți“‘ și „Tinerii sanitari" 
— iată o dovadă elocventă a 
prezenței masive a tineretu
lui la acțiunile Crucii Roșii.

Fotografiile : N. HUIBAN

Crucea Roșie și tineretul

Discutam de un sfert de oră 
cu Rodica Iordache. secretara 
organizației U.T.C. nr. 2 de la 
Șantierul II din cadrul T.C. Ga
lați.

Pentru început, să reținem 
faptul că și în această organizație, 
încheindu-se discuțiile individua
le cu cei 25 de utecisti, a fost 
semnat Angajamentul solemn. 
Se ridică, însă, o problemă a- 
parte în ceea ce îi privește pe 
c£i 27 de absolvenți ai treptei 
I a Liceului de construcții din 
Galați și care. în aceste zile, 
îsi fac ..debutul" in șantier și. 
respectiv. în organizația U.T.C. 
Aceasta era și 
întrebarea pe 
care o adresam 
tovarășei Iorda
che : cum se 
pregătește bi- 
roul U.T.C. oen- 
tru discuțiile cu 
acești 27 de ti
neri ?

Care sînt. a- 
tunci. motivele 
tăcerii secreta
rei U.T.C.?

în primul rînd. 
nici secretara 
și nici ceilalți 
membri ai bi
roului nu cunosc 
efectiv cine sînt 
acești tineri nou 
veniți. Ar exis
ta un fel de evi
dență a noilor 
încadrați, dar ea 
este aproximativă și — fi
ind realizată pe criterii pur ad
ministrative — nu reține nici 
un element specific pentru or
ganizația U.T.C. Se știe, de 
pildă, că primii cinci ab
solvenți în ultima săptămină 
s-au și încadrat în șantier: An- 
ghelina Dumitrescu. Alexandru 
Oancă. Toader Basarab. Ionica 
Mohora si Steliana Postolache. 
Dar. deși secretara U.T.C. lu
crează într-un birou vecin cu 
cel în care se face primirea 
noilor veniți, i.se pare cu totul 
ieșit din comun să-i ia în evi
dență în mod operativ după 
încadrare . Mai njult, ni se 
explică cu lux de amănunte că 
o luare în evidență eșalonată 
ar fi un act inutil, de vreme 
ce în fiecare zi vin noi utecisti 
pe șantier. Ar fi fost, din par-

te-ne. un lucru îmbucurător ca 
singura explicație a unei ase
menea atitudini să fie comodi
tatea. Dar, puțin mai târziu, ve
dem că. de fapt, cauzele sint 
mult mai adînci.

De pildă, nici pînă astăzi, 
secretara organizației nu-și ..gă
sește" caietul de evidentă, și 
nici documentele adunării ge
nerale de semnare a Angaja
mentului solemn, despre care 
,.a auzit" cum că ar fi lăsate 
la sudorul Dumitru Popovici, 
„delegat" să o înlocuiască pe 
perioada absenței sale. Oare, în 
cazul de față, ce criterii au ac

Cinci „necunoscute" 
într-o ecuație 
a pasivității

• O „ecuație” - deocamdată - cu cinci „necunoscute" care 
tind să devină... 25 • O secretară U.T.C. care nu-și cunoaște încâ 
biroul, o organizație în căutarea programului de activități și niș
te tineri in așteptarea „debutului" in organizația U.T.C.

ționat pentru ca nu locțiitorul 
sau alți membri ai biroului 
U.T.C. să o înlocuiască, așa cum 
era firesc, pe secretară în pe
rioada absenței ? într-adins 
parcă pentru ca acest „lanț al 
slăbiciunilor" să fie complet, 
la un an (!) de la alegeri, se
cretara organizației U.T.C. nu 
cunoaște nici componența no
minală a biroului, nici atribuții
le fiecăruia dintre membrii săi. 
Să ne mai mirăm atunci dacă, 
în asemenea condiții, noii înca
drați aint mai degrabă niște 
..necunoscute" într-o ecuație al 
cărei rezultat este pasivitatea 
5i lipsa de răspundere ? în ce-l 
privește, nici ei, tinerii, nu vă
desc o preocupare aparte pen
tru a intra în atribuțiile firești 
de membri ai unei organizații 
U.T.C.

întrerupem aici șirul acestor 
veritabile probe de dezinteres și 
lipsă de răspundere. numai 
pentru a aminti că această pe
rioadă. a debutului în muncă a 
noilor încadrați — perioadă, se 
știe, deloc ușoară, si hotărâtoa
re pentru evoluția lor ulteri
oară — se petrece în acest șan
tier și în general în trustul ju
dețean, în condițiile unor se
rioase rămâneri în urmă la 
executarea lucrărilor, a unor 
deficiențe organizatorice de 
care și uteciștii, tinerii, se 
fac vi novați și față de care or
ganizația U.T.C. nu și-a propus 

în mod concret 
să întreprindă 
absolut nimic, 
cum de fapt nu 
și-a propus ni
mic pe toate 
„fronturile", de 
vreme ce nici 
măcar un plan 
de muncă pe tri
mestrul II nu 
există.

Secretam! co
mitetului U.T.C. 
pe șantier. Ste
fan Iconaru. își 
ia rămas bun de 
la noi. angajin- 
du-se că lucru
rile se vor re
media în cel 
mai scurt timp. 
Nu-i contrazi. 
cern optimismul, 
dar îi propunem 

tovarășului Iconaru. ca și mem
brilor organizației U.T.C. nr. 2, 
să mediteze cît de cît la o idee 
pe care credeam că momen
tul politic pe care-1 trăiește în 
această etapă organizația noas
tră îl reliefase cu toată forța 
de convingere — în ce măsură 
spiritul de răspundere în înfăp
tuirea fiecăruia dintre obiecti
vele muncii noastre este o cer
tificare a calității de utecist cu 
care trebuie să operăm în în
treaga noastră muncă si viață ?

Pentru că. așa cum stau lu
crurile în organizația U.T.C. nr. 
2 de la Șantierul II al T.C. Ga
lați răspunsul adevărat se află 
mai exact la polul opus. Vom 
urmări modul In care se va re
zolva această ecuație a pasivi
tății.

ȘERBAN CIONOFF
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Brigada condusă de comu
nistul Badea Joița a realizat 
cea de a doua străpungere 
din cadrul Complexului hidro
energetic Motru — Cerna — 
Tismana. Evenimentul s-a pe
trecut în galeria Scărișoara- 
aval, cu zece Juni înainte de 
termenul înscris în grafice. 
Ultima seînteie de aprindere a 
explozibilului a fost lansată 
de ing. George Vlad, șeful 
șantierului Motru—Vogrina. în 
acțiunea aceasta, soldată cu 
evacuarea a peste 20 000 metri 
cubi de steril din inima mun
telui s-au evidențiat, printre 
alț!*, minerii Ion Bărlut. Tache 
Ioan, Iovan Păsârin și Ionel 
Manait din lotul condus de 
tlnărul inginer Romeo Șe
ii^ te (Ion Elena) • Cea de a 
doua campanie de săuături ar
heologice întreprinse pe șan
tierul de la Stricata, de că—e 
elevii care fac 
cercul de istorie 
de comori* de la școala ge
nerală din . CAianu-Mic. jude
țul Bistrița-Msâ ud. a taat 
sflrșit. Tinerii cercetători au 
făcut descoperiri care le-au 
atras aprecierea «periaissri- 
k>r d« h Wureui de H- 
torie al Transjtvaniei dia 
Cluj-N’zFOca. Este vorba, prin
tre altele, de eîtera piese 
considerate a fi unicate: cea 
mai nordică identificare a unei 
săbii miceniene, un depozit 
roman de unelte agricole si 
de tlmplărie din sec. m și 
citeva vase din ceramică 
neagră din care unul anunță 
epoca timnurie a culturii 
Hailstatt (prof. Al. Retegan) 
• La peste 10 000 iei se ridică 
economiile de energie elec
trică, combustibili și materiale 
realizate de tinerii din colec
tivul de prelucrări mecanice 
din cadrul fabricii de transfor
matoare de la „Eleetroputere® 
Craiova. rod al Inițiativei 
„Fiecare 
muncă, :
(Horia 
cultură 
Focșani 
județeană a concursului „Drum 
de glorii* dedicat Centenaru
lui Independenței de stat a 
României. înalta ținută, con
ținutul, calitatea întregului 
program și îndeosebi a puncte
lor: coral — „Patriei, prin cint 
cinstire", și literar-artistlc — 
„La stema țării®, subintitulat 
„Pe-un picior de plai®, au fost 
apreciate de juriu cu 967 de 
puncte. în felul acesta, Vran- 
Cea se situează pe locul I 
intre cele 21 de județe care 
s-au prezentat, deocamdată, Ia 
această importantă manifes

parte din 
„Căutătorii

rod
utecist fruntaș în 

model In comportare® 
Horăscu) • Casa de 

a sindicatelor din 
a găzduit recent faza

?1

tare din ciclul acțiunilor de
dicate celor 100 de ani de la 
cucerirea independenței (Geor
ge Gheorghe) • Beneficii su- 
piir-.entare în valoare de 1,5 
milioane lei, economii de ma
terii prime și materiale de 
peste 500 mii lei în primele 
8 luni ale anului, iată numai 
două date care conturează e- 
locvent imaginea hărniciei co
lectivului întreprinderii de 
confecții Vaslui, a cărui medie 
de virstă este de 24 de ani. 
Este lesne de înțeles că re
zultatele obținute sint cea mai 
bună dovadă a eficienței mă
surilor de organizare științi
fică a producției și a muncii 
dar. In egală măsură, și o ma- 
terislizare a inițiativelor nu
meroase luate de comitetul 
U.T.C. pe Întreprindere. între 
acestea, „Să lucrăm o. zi pe 
lună cu materiale economisi
te®, „Tinere, dai societății cît 
primești de la ea?®, ..Eu pro
duc. eu controlez, eu răspund®, 
„Mașina cea mai îngrijită*, 
au avut un rol deosebit In 
întărire* ordine! șl disciplinei, 
redneerea cansumuhii <e ma
terii prime, materiale, ener
gie si combustibili. In ultima 
vreme, de pildă, tinerii din 
sectorul m, secția a n-a au 
confecționat peste prevederile 
planului 2 400 impermeabile 
tercot pentru femei și bărbați. 
In imaginile alăturate am re
ținut chipul a doi din numero
șii tineri fruntași în întrecerea 
U.T.C.-istă, a căror pasiune și 
dăruire este, in primul rînd 
munca. Este vorba de Lă- 
miița Bariu (mașinistă In sec
torul m și de Constantin 
Picincu, mecanic în sectorul 
IV. (ionel Ciobotaru).
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Printre formele specifice ac
tivității de Cruce Roșie se în
scriu și cele organizate anual 
în cadrul „Săptămînii Crucii 
•Roșii". Desfășurată pentru pri
ma dată în țara noastră cu mai 
bine de o jumătate de secol in 
urmă „Săptămină Crucii Roșii" 
a constituit an de an un în
semnat prilej de sporire a con
tribuției Crucii Roșii. alături 
de cadrele medico-sanitare. de 
celelalte instituții și organizații 
ale statului la apărarea sănă
tății și vieții oamenilor.

Anul acesta, anul centenaru
lui organizației noastre. „Săp
tămâna Crucii Roșii" organizată 
între 19—25 septembrie capătă 
semnificații deosebite. Amploa
rea acțiunilor educativ-sanitare 
organizate pe întreg teritoriul 
patriei. în colaborare cu celelal
te instituții și organizații de 
masă, rezultatele obținute de 
comisiile de Cruce Roșie în în
deplinirea sarcinilor umanitare 
ce le revin se înscriu în con
textul larg al preocupărilor 
pentru îndeplinirea obiective
lor ce decurg din. istoricul pro
gram elaborat de cel de-al XI- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român, din documente
le și orientările Congresului e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste, din mesajul adresat 
Societății de Cruce Roșie de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, cu prilejul cente
narului activității acesteia.

De asemenea, este semnifica
tiv și faptul că tematica acți
unilor desfășurate pe parcursul 
celor 7 zile din acest an este 
consacrată în cea mai mare 
parte contribuției pe care tine
retul nostru o aduce la îndepli
nirea scopurilor și idealurilor 
umanitare ale Crucii Roșii.

Continuatori demni ai unor 
bosaxe tradiții umanitare si 
cu? .trate. educați in spiritul 
SnaKelor princimi ate eticii și 
echității noastre comuniste, al 
solidarității și întrajutorării u- 
mane. cei peste 3 milioane de 
tineri muncitori. țărani, inte
lectuali. studenti și elevi, mem
bri ai Societății de Cruce Rosie 
din România. încadrați în dife
rite forme specifice, desfășoa
ră o largă activitate umanitară, 
de apărare a sănătății proprii 
și colective, de ajutorare a ce
lor căzuți în suferință.

Dacă, ne referim doar la cîte
va din activitățile desfășurate 
pină acum și îndeosebi la cele 
prilejuite de sărbătorirea cen
tenarului Crucii Roșii vom 
desprinde cu suficientă clarita
te faptul că deși organizația 

’‘noastră se află la o virstă cen
tenară, ea este astăzi mai tînără 
și mai puternică ca oricând. 
Nefiind desigur vorba de o 
simplă metaforă putem argu
menta că tinerețea și vigurozi- 
tatea Crucii Roșii se materiali
zează atît prin vîrs.ta tînără a 
majorității membrilor săi si a 
echipierilor formațiunilor sa
nitare voluntare, dar mai ales

Generaî-colonel
Mihai Burcă, 

președintele Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

prin acțiunile întreprinse și 
prin rezultatele obținute.

Cel mai recent exemplu ni 
l-a oferit amploarea pe care a 
cunoscut-o concursul „Tinerii 
sanitari" și ..Sanitarii pricepuți" 
desfășurat pe parcursul unui 
an, începînd din școală și pină, 
la faza pe țară încheiat recent 
în tabăra de la Arbănași. jude
țul Buzău. Concursul a antre
nat peste 2 milioane de elevi, 
contribuind astfel la. îmbogăți
rea cunoștințelor și deprinderi
lor igienico-sanitare. la cultiva
rea si dezvoltarea sentimente
lor de solidaritate și întrajuto
rare umană.

Pe această linie mai putem 
adăuga șr faptul că rîndurile 
tinerelor surori de Cruce Roșie 
au sporit anul acesta cu pește 
5 000 absolvente, ceea ce reflec
tă gradul tot mai înalt de re
ceptivitate și de educație cetă
țenească si patriotică a tine
retului nostru, interesul tot 
mai larg al acestuia pentru cu
noașterea și aplicarea norme
lor igienico-sanitare în viața 
individuală si colectivă.

Este demn de remarcat fap
tul că militînd neabătut pen
tru aplicarea în viață a prin
cipiilor politicii partidului și 
statului nostru în domeniul re
lațiilor internaționale, pentru 
dezvoltarea continuă a colabo

rării între state. începând cu 
anul 1972 Crucea Roșie organi
zează anual, la munte și mare, 
tabere internaționale de tineret.

în această săptămină în în-’ 
t rea ga țară vor avea loc adunări 
festive, prilej cu care se vor în- 
mîna distincții și' însemne celor 
mai merituoșț activiști ai Crucii 
Roșii. La nivelul județelor 
$i al municipiului București 
se va desfășura în aceste zile 
concursul grupelor’ sanitare șî 
al posturilor de prim-ajutor 
unde zeci de mii de echipieri și 
echipiere ■— în cea mai mare 
parte tineri — î$i vor măsura 
cunoștințele lor teoretice și 
practice din domeniul igienico- 
sanitar, al acordării primului 
ajutor;

Paralel cu desfășurarea aces
tor acțiuni vor.avea loc în în
treaga tară un mare număr de 
manifestări educativ-sanitare. ’ 
cum ar fi: simpozioane, mese 
rotunde, expuneri. îjitîlniri cu 
personalități de seamă ale vie
ții medicale și .culturale, întil- 
niri între donatori și1’ primitori 
de sînge. acțiuni sociale la că
minele de familiști, la casele 
de bătrîni și la leagănele de 
copii, activități de ’ igienizare 
etc. De asemenea, se va acor
da o atenție deosebită instrui
rii si dotării complete a forma
țiunilor sanitare voluntare ale 
Crucii Roșii (grupe sanitare și 
posturi de prim-ajutor) con
form Decretului nr. 56171973, în. 
așa fel îneît acestea să detfină 
ajutoare de nădejde, ale cadre
lor medicale și să poată inter
veni cu competență în'caz de 
necesitate ; sporirii numărului 
donatorilor onorifici de- ■’ sînge 
îndeosebi din rîndul tinerilor 
astfel îneît la sfîrșitul anului 
1976 .procentul Sângelui, recoltat 
ne cale onorifică să reprezinte 
85% din întreaga cantitate re
coltată.

Folosim acest prilej, de a ne 
exnrima convingerea că- Socie
tatea de Cruce Roșie. în colabo
rare cu celelalte organizații de 
masă și obștești și cu sprijinul 
nemijlocit al cadrelor medico- 
sanitare, va intensifica .preocu
pările de atragere a tineretului 
la acțiunile sale umanitare, de 
diversificare a formelor și me
todelor prin care să se asigura 
îmbunătățireâ întregii activi
tăți.

La Muzeul satului ’

Întîlniri cu reprezentanți ai artei populare
Muzeul Satului, posesor al 

unui inestimabil patrimoniu spi
ritual. oferă vizitatorilor săi 
duminicali întîlniri cu reprezen
tanți autentici ai artei populare, 
care, folosind cadrul atît de po
trivit de aici, fac adevărate de
monstrații ale măiestriei lor. In 
activitatea muzeului aceasta a 
devenit o tradiție, care ilustrea
ză, alături de neprețuitele sale 
exponate, originalitatea și bogă
ția tradițiilor noastre populare. 
Pe aleile parcului muzeului sau 
în sălile sale au loc. astfel, ine
dite spectacole susținute de for
mații folclorice invitate din di

ferite părți ale țării care pre
zintă jocuri specifice acestor 
zone etnografice sau obiceiuri și 
datini, unele mai puțin cunos-. 
cute cetățenilor Capitalei. Alte
ori, meșteri populari — olari, 
țesătoare, sumănari, crestători 
în lemn — prin demonstrațiile 
pe care le fac în fața vizitato
rilor pun și mai mult în evi
dență valoarea pieselor remar
cabile , aflate ,ln patrimoniul 
muzeului.

în duminica aceasta de toam
nă, la una din răspîntiile din 
parcul muzeului, în preajma

unei vechi case buzoiene. s-a 
desfășurat un recital de balade 
care s-a bucurat de concursul 
unor rapsozi populari din jude
țele Brăila, Dolj, Ilfov. Ialo
mița, Vaslui, Vrancea și Tele
orman. ’Acest spectacol, de o 
rară frumusețe, a reunit un nu
meros public care a răsplătit cu 
calde aplauze pe rapsozii popu
lari și creația lor. Cu acest pri
lej prof. Emilia Comișel, de la 
Conservatorul „Ciprîan Porum- 
bescu" a făcut o prezentare a 
baladei, gen cu vechi tradiții, 
mult îndrăgit de poporuK nostru.

Vulpoii filantropi
propriei lor imprudente. ..A- 
vansul de încredere" acordat fă
ră discernământ, cu o ușurință 
care rimează cu inconștiența, a 
devenit, cîmp liber pentru exe
cutarea unor manevre odioase, a 
unor acte de violență care pu
teau fi evitate cu condiția ca 
victimele să fi posedat măcar un 
strop de maturitate. „Intîmpla- 
rea" nu poate fi luată drept că
lăuză. ..hazardul" nu a fost nici
odată un sfetnic loial și nici ac
tele săvîrșite la nimereală nu au 
un deznodământ fericit. O tînă
ră de 19 ani. vîrsta Marianei, nu 
poate face abstracție de rațiune, 
trebuie, e obligată, dimpotrivă 
să facă uz de ea. să își chib- 
zuiască gesturile și inițiativele 
măcar după legile bunului simț. 
„Cum era să îmi imaginez — 
se întreabă și ne întreabă tînără 
— că dimineața, intr-un bloc si
tuat in apropierea centrului Ca
pitalei. mi se poate întîmpla 
ceva rău

Cum ? E mai greu, desigur, 
dar și o asemenea alternativă 
s-ar fi putut ivi in imaginația de 
care vorbește, dacă Mariana s-ar 
fi ostenit să judece puțin îna
inte de a porni în căutarea adre. 
sei inserate la ..Mica publici
tate". Chiar conținutul anunțului 
la care s-a grăbit să răspundă 
putea să îi dea de j^îndit, s“° 
determine să își ia niște mini
me măsuri de precauție. Iată 
cum suna oferta-capcană căreia 
i-a căzut așa de ușor victimă : 
„Ofer locuință unei tinere pină 
în 20 de ani (s.n.), necăsătorite, 
de preferință studentă".

Sigur, pentru fiecare condiție 
în parte se pot găsi explicații 
liniștitoare, deși baremul de 
virstă pretins ar fi fost normal 

sâ ii alerteze un pic atenția. Cu 
ce putea stinjeni pe o gazdă co
rectă o chiriașă care âr fi 
avut, să spunem. 25 de ani ? 
Poate tocmai cu un plus de 
discernământ și o doză mai 
serioasă de judecată ! Pre
tenția aceasta, corelată cu 
„specificările" asupra stării ci
vile, a sexului și ocupației 
solicitanților trebuiau de aseme
nea să-i dea de gindit. dar Ma
riana a trecut fulgerător peste 
toate acestea, fericită că întru
nește toate condițiile stipulate 
de gazdă. Ajunsă și pătrunsă in 
locuința cu pricina, s-a aflat în 
fața încâ a unui element care 
putea să îi trezească bănuielile : 
Faptul că ar fi urmat să împar
tă apartamentul cu un bărbat, 
fie el chiar mai în virstă decît 
propriul ei părinte, nu constituia 
o situație stânjenitoare pentru o 
fată tînără ? Dumitru Firea i-a 
comunicat că e văduv, iar ea a 
trecut și peste acest amănunt la 
fel de ușor ca peste toate cele
lalte. fără să șe întrebe o clipă 
de ce cineva în situația lui nu 
poate închiria decit unei fete 
sub 20 de ani. necăsătorite „de 
preferință studentă" !

Naivitatea își are farmecul ei. 
lipsa de experiență de care s-a 
prevalat apoi Mariana poate fi 
si ea înțeleasă, dar în cazul de 
față nu despre ele este vorba. 
Pentru că naivitatea nu e.nici
cum asimilabilă cu nechibzuința 
și nici lipsa de experiență nu 
înseamnă lipsă de discernămînt. 
Prin credulitatea ei inexplicabi
lă și prin ușurința cu care s-a 
lăsat pe seama întîmplării tînă
ră a netezit calea individului 
pus Ia bătrînețe pe „șotii" pe
nale.

Tinerețea unui oraș milenar
tivitatea industrială reprezintă o 
permanență in istoria oamenilor 
acestui ținut. Dar la Buzău s-a 
dezvoltat și o bogată viață poli
tică. Vremelnic, orașul ă fost și 
reședință domnească, fapt atestat 
de unele documente emise aici 
de domni ai Tării Românești 
(Alexandru Aldea in 1432 ; Radu 
cel Frumos in 1470). Mihai Vi
teazul a poposit aici cu trupele 
sale in 1599. Tot de această loca
litate sint legate citeva momen
te importante din viața lui Nico
lae Bălcescu și a domnitorului 
Al. I. Cuza.

Au trecut 1600 de ani de la 
prima atestare a Buzăului. O 
perioadă bogată in fapte cu re
zonanță istorică, marcată de în
semnate izbinzi. îndeosebi pe 
plan -politic și cultural. Dar și o 
perioadă traversată de îndelun
gate vremuri de restriște. Pen
tru că Buzăul; asemenea multor 
alte localități ale patriei noastre, 
a fost prădat și ars de trupele 
otomane, a cunoscuț abuzurile și 
exploatarea capitalistă.

Orașul acesta, oamenii lui s-au 
străduit și au reușit in anii so
cialismului să înlăture tot ceea ce 
in trecut întuneca viața oameni
lor. Pentnu depășirea stării de 
înapoiere s-au tăcut importante 
investiții materiale și de energie 
umană. Buzăul a devenit, datori
tă acestor eforturi, un puternic 
centru economic. Dacă in 1970 
producția industrială a județului 
era de 3,5 miliarde lei, in nu
mai cinci ani s-a ridicat la 9 mi
liarde lei ; se prevede ca în 
alți cinci ani, adică pină in 
1980, să ajungă la 20 miliarde 
lei. Harta economică a județului 
s-a îmbogățit in anii 1971—1975 
cu veste 80 de noi capacități in-

9
dustriale. Vor fi construite și în 
acest cincinal numeroase obiec
tive.

Industria a schimbat radical 
viața orașului. Ritmurile muncii 
în uzine influențează pozitiv 
modul de gindire și de acțiune al 
oamenilor. La Buzău se fa
brică azi utilaj tehnologic pen
tru marile combinate chimice, căi 
de rulare pentru laminoare, apa
rate de cale ferată, piese pentru 
tractoare, numeroase game de 

CONTI N UĂRI»CONTINUĂRI
sirmă trefilată și electrozi de su
dură, diferite sortimente de gea
muri, mase plastice, materiale 
de construcție etc. Acest dialog" 
cu țara conferă muncii oameni
lor acestui străvechi oraș ro
mânesc expresia unei înalte 
răspunderi patriotice.

Buzoienii sint oameni harnici. 
Ei au îndeplinit cincinalul trecut 
cu 27 de zile înainte de termen. 
O contribuție de seamă la obți
nerea acestui succes și-au adus-o 
tinerii, îndeosebi cei peste 15 000 
de uteciști care lucrează în uni
tățile industriale. Se adaugă 
did, între multe alte fapte, : un 
recent succes al organizației ju
dețene U.T.C.. pe care tinerii 
l-au dedicat aniversării Buzău
lui : realizarea, planului la mun
că patriotică pe anul 1976 cu a- 
proape patru luni înainte de ter
men

Zilele și nopțile Buzăului au 
vibrația unei autentice lecții de 
istorie contemporană. O lecție pe 
care tinerii orașului nu numai că 
o învață cu conștiinciozitate, dar 
o și creează. Cu ani in urmă, 

foarte mulți tineri plecau din 
Buzău in căutare de lucru. Ei 
își dădeau intilnire in cele cîte
va centre industriale mai puter
nice din țară. Astăzi insă, cînd, 
in lumina politicii partidului se 
aplică o concepție de perspecti
vă privind eliminarea decalajelor 
dintre județele țării, foarte 
mulți dintre tinerii care s-au ca
lificat și au lucrat in centre cu 
puternice tradiții muncitorești 
se reîntorc acasă.

Odată cu dezvoltarea industri
ală. tradițiile culturale existente 
aici găsesc terenul cel mai pri
elnic de dezvoltare și afirma
re. Iar adevărata temelie a 
vieții culturale la Buzău se 

dovedește a fi industria. Munca 
în uzine sădește in sufletele oa
menilor, ale tinerilor cu precăde
re, dorința de zidire frumoasă și 
disponibilitatea de a se ridica la 
înălțimea acestui măreț ideal. Pe 
această bază s-au amplificat 
formele culturii de masă. Numai 
dintre strădaniile tinerilor pot fi 
enumerate crearea unui cenaclu 
de muzică și poezie, a unui a- 
teneu al artelor, a unei orches
tre simfonice, la care se adaugă 
activitatea numeroaselor cena
cluri și formații artistice din în
treprinderi. O activitate care 
estq totuși la început, dar care 
dispune de condiții optime pen-, 
tru a progresa continuu.

Muzeul de istorie, care se 
inaugurează la Buzău cu prilejul 
aniversării celor 1600 de ani ați 
au trecut de la prima sa atesta
re documentară, va avea un Ide 
important în viața orașului in
dustrial : aici oamenii, tinerii 
mai cu seamă, vor veni să cu
noască trecutul, din exemplul că
ruia vor primi, noi energii pentru 
prezent și pent fu viitor.

Cișmigiul
trec peste ape in căutarea 
unor trestii imaginare, sâ se 
culee. Si statuile din roton
dă, amintindu-ne „Epigonii". 
Și florile 31bastre din veci
nătatea sălbăteeită a lacului, 

- unde grădinarii iscusiți și-au 
impus rigorile geometrice ale 
horticulturii moderne. Și ti
nerii îndrăgostiți atunci cind 
nu fac din dragoste o de
monstrație ostentativă și nu . 
se sărută pătimaș, pe alee. 
Las la o parte că se sărută 

; uneori in plină’ stradă, ziua 
in amiaza mare, sub ochii 
placizi ai ordinii și opiniei 
publice, ca o tristă excepție 
menită să intărească regula. 

Oricum, tuns, frizat Cișmi
giul, in condiția sa modernă, 
își îndeplinește multiplele 
sale datorii civice, aidoma 
unei ființe vegetale. Dotată 
cu plămini capabili să îm
prospăteze văzduhul poluat 
de carburanții circulației ra
pide. Cu arbori ca o' capito- 
nare a zgomotelor diurne, ca 
ele să nu zdruncine liniștea 
locatarilor din apropiere. Cu 
miresme și culori pentru 
agrementul și desfătarea es
tetică a vizitatorilor. Cu 
bărci romantice, pdntru 
sportiv sau amatorul de alu
necări pe oglinzile unui lac 
prelungit și care ar trebui 
mai bine întreținut în cla
ritatea sa tulburată. Cu 
chioșcuri de ziare și cărți, ca 
statuile să prindă viață în 
curenții de idei și sentimen
te, ai paginilor. Cu o berărie 
—. la butuc — și restaurant 

de iluzie că ne aflăm 
rousseau-iști în plină natură. 
Cu alei de circulație diago
nală și rapidă dintr-un car
tier în celălalt al orașului, 
pe care trec zoriți muncitori 
spre schimb sau din schimb, 
funcționari cu geantă, stu- 
denți cu cursul la subțioară, 
gospodine cu sacoșă și ființe 
lirice cu scule muzicale. Sim
fonie a culorii și mirodeni
ilor vegetale, Cișmigiul adu
nă și pictori cu șevalet și pa
letă, spre bucuria copiilor în- 
ghesuiți să vază cum se face, 
se șterge și iar se face o 
pictură.

Și, pentru că sosi vorba 
despre copii, vom spune că 
Cișmigiul este și un paradis 
al copiilor. Copiii orășenilor, 
fără bunici la țară și care 
și-au făcut ideea despre 
codrii numai pe netezimea 
Băneasei, vin aici să vadă 
sinteza de faună (de Ia gră
dina restrînsă a zoologiei) și 
floră, visîndu-se într-o sado- 
veniană dumbravă minunată. 
Sînt mulți copii, noian de 
copii, în Cișmigiu. De la cei 
din cărucior, prin cei ce se 
dau deabușelea, pînă Ia cei 
deprinși cu mingea. Vin 
apoi elevii, adueîndu-ne a- 
minte de cartea de larg 
succes de odinioară a lui 
Bâjenaru, ■ „Cișmigiu . et 
comp", ca un fel de conver
tire a liceului la Cișmigiu. 
Și studenții care studiază 
sau își pierd vremea de po
mană, picotind sau acostînd 
pe aleile disciplinate. Și apoi 

oamenii în floarea vîrstei, 
veniți aicî să sbârbă aer 
proaspăt și liniște. Șî, în 
fine, pensionarii, veteranii, 
patriarhii vîrstei, să-și aducă 
aminte de cei vii și de cei 
morți, ca intr-un pomelnic 
de pe zidurile unei mănăstiri 
de altădată.

Dar șahiștii ? Dar jucătorii 
de table ? Dar comentatorii 
sportivi investiți ad-hoc cu 
puteri mesianice ? Dar cule
gătorii clandestini de flori, 
pentru iubită sau soție, sau. 
numai așa, de dragul de-a 
culege flori din grădina tu
turor și-a nimănui, și apoi 
de-a cînta :

Nu mai rupeți flori copii 
Că și florile e vii !... etc.

Excaetera. spune latinul. 
Cișmigiul rămîne paradisul 
regăsit al tuturor vîrstelor, al 
tuturor generațiilor. Gură de 
rai. cum ar zice balada. Poa
te că în lutul său s-a impri
mat ovalul opincii Iui 
Bucur Ciobanul și, peste el, 
a plutit arcul lunatic al 
luptătorilor de odinioară. 
Foarte demult, de demult. 
Pe cînd în mintea nici unui 
dregător n-a încolțit ideea 
armonioasă a unui parc. Și 
cînd nu aveam statui. Aveam 
numai o columnă la care 
s-au fotografiat, după 
veacuri, maica Smaranda cu 
Badea Cîrțan. Și nu era nici 
Iorga să filosbfeze istoria, ci. 
numai istoria fără filosofi. 
Și nu era nici Cișmigiu.

par acum sînt toate și to
tul intră în normal. Ca în
tr-o respirație duminicală.
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Aținti

Dovezi de hărnicie, de dăruire în muncă pe o goarele patriei — unde în aceste zile oamenii sate
lor primesc un sprijin substanțial din partea a mii de elevi și studenți.ăg&tcoăă pe toamvX
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ACTIV fa REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINȚIFICE

Acțiunea 2 000000
0 cerință majoră de permanentă actualitate

PERFECȚIONAREA
PREGĂTIRII PROFESIONALE

■ Cum participă organizația de 
tineret la efortul colectivului de 
autoperfecționare profesională ? 
Ce forme, metode și inițiative 
folosește ? Iată tema anchetei 
de față organizată la întreprin
derea. de utilaje pentru indus
tria materialelor de construcții 
și refractare Bistrița — la care 
au participat : loan Salac, elec
trician la serviciul mecanic-șef. 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, Constantin Murc- 
șan, frezor la întreținere, Am
brozie Ciceu, lăcătuș la secția 
construcții metalice, Viorel Gă- 
lușcă, frezor la secția prelucrări 
mecanice, Petru Centea, inginer 
electromecanic, șeful comisiei, 
tehnico-științifice de pe lingă 
comitetul U.T.C.

loan Salac : In paralel 
extinderea, diversificarea 
ridicarea nivelului tehnic 
producției, acordăm o 
ție permanentă creșterii pro
ductivității muncii, reducerii 
prețului de cost, gospodăririi cît 
mai raționale a materiilor pri
me, materialelor, combustibili
lor și energiei, într-un cuvînt, 
ridicării întregii activități la noi 
cote de randament și eficiență, 
întreprinderea noastră va de
veni nucleul viitoarei industrii 
constructoare de mașini din ju
dețul Bistrița-Năsăud, avînd o- 
bligația să asigure cadrele teh
nice si muncitorii pentru noile 
obiective ce vor intra în func
țiune.

Constantin Mureșan: Pentru 
integrarea cît mai rapidă în 
producție a noilor promoții de 
muncitori, ucenicii, absolvenții 
școlilor profesionale, cei califi
cați prin cursuri de scurtă du
rată sînt repartizați pe lingă cei 
mai destoinici meseriași, carele 
împărtășesc din experiența și 
cunoștințele lor vaste. La anu
mite intervale de timp, obișnuim 
să-i întrebăm și să ne între
băm : „Tu, cadru cu înaltă ca
lificare. cîți muncitori ai pregă
tit la nivelul tău Eu pot a- 
firma c-am pregătit pînă acum 
12 tineri printre care îi amintesc 
pe : Alexandru Hordoan. Hartig 
Catarina, Emiffa Popdeac, Istvan 
Szasz și alții,’ capabili să facă 
față oricăror sarcini. Inițiativa 
de mai sus, ca și cea intitulată 
..Ucenicul de azi, colegul de 
mîine" a dat bune rezultate, de- 
terminînd creșterea vizibilă a 
numărului de muncitori cu înal
tă calificare.

Ing. Petru Centea : Referin- 
du-ne Ia acțiunile pe care le în
treprinde organizația U.T.C. pe 
linia ridicării' calificării tineri
lor, nu putem omite ..Politeh
nica muncitorească", organizată 
pe două specialități. frezor\ și 
strungari, frecventată de peste 
60 de cursanți. la care predau 
cei mai competenți tineri ingi
neri din uzină. Programa am 
întocmit-o consultîndu-ne cu 
cursanți : unele teme, cele care 
prezintă progresele înregistrate 
în domeniul construcțiilor de 
mașini, utilajele noi care apar 
etc. le-am stabilit noi. altele au 
fost cerute de tinerii muncitori 
pentru a-și reîmprospăta cunoș
tințele.

Constantin Mureșan : în pa
ralel organizăm cursuri de ridi
care a calificării la toate mese
riile, predarea unor teme de 
desen tehnic și de tehnologie a 
meseriei, demonstrații practice

privind folosirea unor macini și 
utilaje intrate recent în dotarea 
uzinei sau care vor intra în pe
rioada imediat următoare, ma
teriale și produse pe care le 
vom folosi sau executa în vii-

• „TU, CADRU CU ÎNALTĂ 
CALIFICARE, CITI MUNCITORI 
Al PREGĂTIT LA NIVELUL TĂU •“
• „UCENICUL DE AZI, COLE
GUL DE MIINE- • STUDENT LA 
POLITEHNICA MUNCITOREASCA
• DICȚIONAR DE ECONOMIE 
POLITICA. • „FIECARE SPECIA
LIST SA AIBĂ IN CURSUL UNUI 
AN CEL PUflN O INOVAȚIE 
SAU RAȚIONALIZARE".

pă, maistru, tehnician, subingi- 
ner și inginer să aibă în cursul 
unui an cel puțin o inovație sau 
raționalizare aplicată", la care 
am primit răspunsuri prompte 
prin., zeci de jncvatii si rațio
nalizări de mare eficiență eco
nomică. Succesele obținute re
comandă generalizare-, aj’stci 
inițiative în toate secțiile.

AL BALGRADEAN

cu
9i 
al 

aten-
tor etc. Șeful comisiei tehnico- 
științifice de pe lîngă comitetul 
U.T.C. a făcut, zilele trecute, o 
instructivă demonstrație privind 
funcționarea aparatelor de su
dură semiautomate cu flux de 
bioxid de carbon, inginerul Ște
fan Joldici a arătat concret cum 
trebuie folosite semiautomatele 
și tractoarele de sudură cu 
flux...

Viorel Gălușcă : Am observat 
că foarte mulți tineri nu cunosc 
exact sensul unor termeni de 
largă utilizare : productivitate, 
preț de cost, cheltuieli materia
le, eficiență economică și al
tele, interdependența dintre in
dicatorii amintiți și activitatea 
lor de zi cu zi. în scopul lichi
dării acestor stări de lucruri 
organizăm periodic un „Dicțio
nar de economie politică", sus
ținut de specialiști, pentru ca 
fiecare să-și poată realiza, la un 
înalt nivel calitativ, sarcinile și» 
implicit. retribuția

Ambrozie Ciceu;
nu se poate învăța fără un 
sistematic studiu individual. 
60 Ia sută din membrii forma
ției pe care o conduc frecven
tează cursurile serale ale liceu
lui industrial de mecanică. în 
drum spre casă, obișnuim să 
trecem împreună pe Ia librărie 
pentru a vedea ce noutăți mai 
apar și a ne completa astfel bi
bliotecile personale. Păcat că se 
publică încă puține cărți pentru 
meseria noastră.

Ing. Petru Centea : La biblio
teca întreprinderii apar foarte 
multe broșuri editate de Oficiul 
de documentare și publicații 
tehnice, utile în ridicarea califi
cării profesionale, întrucît, ală
turi de noutățile tehnice, pre
zintă noțiuni de matematică, de
sen tehnic, tehnologia meseriei, 
metode noi de lucru etc. La în
ceput n-au fost citite, deoarece 
tinerii nu știau de existenta lor. 
într-o zi am luat vreo 40 de bu
căți pe fișa mea și le-am dis
tribuit în ateliere. Urmarea ? 
Toți colegii mei tineri au deve
nit cititori la biblioteca teh
nică...

loan Salac î învățăm, ne îm
bogățim mereu cunoștințele 
pentru a munci mai cu spor, 
pentru a ne organiza mai bine 
munca și a perfecționa tehno
logiile de fabricație, pentru a 
ridica necontenit calitatea pro
duselor. La atelierul de prelu- 
cxări mecanice am lansat che
marea ca „Fiecare șef de echi-

lunară.
Meseria

în aceste

ANGAJARE DEPLINĂ, ÎNALTA RĂSPUNDERE PENTRU STRINGEREA
NEÎNTÎRZIATĂ A RECOLTELOR Șl EFECTUAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 

folosirea din plin a timpului de 
lucru, organizarea riguroasă, în 
flux neîntrerupt, a întregii ga
me de lucrări. Brigada lui Ște
fan Ivanoschi a lucrat pînă 
acum în vie, la culesul struguri
lor. Odată încheiate lucrările ce 
le-au fost repartizate în vie, 
membrii brigăzii au venit să-i 
sprijine pe lucrătorii fermelor 
de cîmp la strânsul porumbului.
„Culegem, ne spunea brigadie
rul, cu o viteză medie zilnică de 
10 hectare. Știuleții îi depozi
tăm, pînă la ridicatul lor din 
câmp pdntru a fi transportați in 
magazii, pe paturi de coceni, 
pentru a se usca mai bine, pen
tru ca, în caz de ploaie, să nu 
putrezească".

Imediat după cules fiecare 
formație de lucru deschide 
drum prin lanuri mijloacelor de 
transport pentru a ridica știu- 
leții. în urma lor utilaje spe
ciale taie cocenii și-i mărun- 
țesc, încărcindu-i direct în re-

IALOMIȚA: Flux continuu la culesul
porumbului și eliberatul terenului

Pe terenurile fermei numărul 
11, Stejarul, aparținând între
prinderii agricole de stat Slo
bozia, județul Ialomița, culesul 
porumbului a început din plin, 
încă de ia primele ore ale di
mineții lucrătorii din formațiile 
conduse de brigadierul Ștefan 
Ivanoschi au intrat in lanurile 
de porumb. Majoritatea sînt ti
neri. membri ai organizației 
U.T.C. comunale. Constantin 
Boz, Valeria Moraru și Oltița 
Ispas se află in fruntea tuturor, 
culegînd repede și bine, dind 
lucru de bună calitate. Se cu
lege pe sola de 70 de hectare din 
zona denumită ..la tabere". 
„Trei au fost considerentele ca
re ne-au determinat să începem 
din vreme culesul de pe acest

lot, ne spunea șeful 
ing. Rudolf Scheffer. în 
rind, faptul că in acest 
semănat un soi de porumb tim
puriu care, fiind irigat, a ajuns 
mai din vreme la maturitate. 
Dorim, de asemenea, ca tulpine- 
le și frunzele să nu se usuce 
prea mult pentru că ne-am pro
pus să le folosim la însilozat. In 
sfârșit, pe aceste loturi am ho
tărât să semănăm grîu și de 
aceea, terenul trebuie grabnic 
eliberat și pregătit".

Un calcul chibzuit, o socotea
lă gospodărească ce atestă spirit 
de prevedere și răspundere pen
tru soarta recoltei, pentru buna 
desfășurare a tuturor lucrărilor 
de sezon. Volumul mare de 
muncă din acest sezon impune

fermei, 
primul 
lot am

Cantități sporite de

morcile care-i transportă la de
pozitele furajere. După arat și 
discuit, operații efectuate 
flux continuu,

în
semănătorile.

gata pregătite, acționează din 
plin punind griul în pâmînt.

D. ALEXANDRU

9
Ștefan, ne asigură că au fost 
luate toate măsurile pentru ca 
semănatul griului să se încheie 
într-un timp cît mai scurt. Cele 
13 semănători sînt In perfectă 
stare de funcționare, iar în fie
care unitate s-au repartizat 
cîte 4—5 discuri la care s-au a- 
daptat cite o- bară posterioară. 
ceea ce asigură o bună pregătire 
a terenului și menține în sol 
rezerva de apă.

La cooperativa agricolă din 
Poiana Lacului, tinerii mecani
zatori Mihai Turcină și Gh. 
Zamfir munceau de zor la pre
gătirea terenului. Viteza zilnică 
este de 15 ha pe mașină. Ii ur
mează îndeaproape mecanizato
rul Florea Mirceoază, care efec
tuează semănatul griului. Buna 
organizare a muncii și-a spus 
cuvintuL După numai citeva 
zile, griul a fost deja semănat 
pe 60 ha. Și la unitatea agrico
lă cooperatistă din Săpata de 
Sus, cei mai tineri mecanizatori 
printre care Emil Albu. Vasile 
Ene, Ion Popa și Dumitru Jan- 
ță au trecut la semănatul griu
lui. La secția nr. 5 din Săpata 
de Jos, în punctul de lucru 
„Dealul Bradului" mecanizatorii 
Gh. Florea, Ilie Andrei, Florea 
Radulescu, semănaseră la rîndul 
lor o parcelă de 50 ha. Aflăm 
aici că mecanizatorii au hotărât 
ca mașinile și tractoarele să ră- 
mînă pe timpul nopții în cîmp 
iar aprovizionarea cu cele ne
cesare să se facă la fața locu
lui. Avantajul este dublu : eco
nomie de carburant și folosirea 
mai judicioasă a timpului de 
lucru.

ARGEȘ: Din primele zile, ritm intens 
la griului

analizează îndeaproape starea 
terenului pentru a se cunoaște 
din timp • momentul prielnic se
mănatului. Așa de exemplu, la 
C.A.P.- din Stolnici și Fîlfani, 
pentru urgentarea semănatului 
au venit in sprijin importante 
forțe mecanice de la cooperati
vele vecine din Silișteni, Mir- 
ghia. Pădureț, unde deocamdată 
nu se poate însămânța.

Ne aflăm în Poiana Lacului. 
Cooperativele agricole din acest 
consiliu au de însămînțat 1313 
hectare cu griu, 130 hectare cu 
orz și alte suprafețe cu masă 
verde. Pină acum, mecanizatorii 
au efectuat arăturile pe 770 ha, 
suprafață de pe care s-au re
coltat cartofii, sfecla și culturi- 

• le furajere. în fiecare din cele 
5 unități deservite de S.M.A. 
Poiana Lacului, este pregătit 

' front der lucru pentru semănă
tori pe 70—100 ha. De asemenea, 
fiecare unitate cooperatistă are 
asigurată cantitatea necesară de 
semințe cu buletinele de anali
ză efectuate de Inspectoratul 
pentru controlul și calitatea se
mințelor Argeș. Prezent pe 
cîmp, alături de mecanizatori, 
urmărind îndeaproape calitatea 
semănatului,- respectarea densi
tății optime prevăzute, directo
rul stațiunii de mecanizare din 
Poiana Lacului, inginerul Ilie

Mecanizatorii și cooperatorii 
argeșeni muncesc fără răgaz Ia 
pregătirea patului germinativ, 
lucrare de care depinde obține
rea unor recolte sporite de griu. 
Practic. în fiecare unitate culti
vatoare. s-a reușit sâ se pregă
tească terenul pe suprafețe în
tinse, asigurindu-se în acest 
mod front de lucru semănători
lor. Specialiștii direcției jude
țene de resort și oei ai uni
tăților producătoare urmăresc la 
fața locului întreaga gamă de 
lucrări începînd cu arăturile, 
pregătirea terenului cît șl semă
natul propriu-zis. Totodată, se

preparate din legume
într-o largă gamă sortimentală

' în aceste zile fabricile de con
serve a legumelor lucrează la 
capacitatea maximă pentru a a- 
sigura o cît mai bună aprovizio
nare a populației pe timpul ier
nii cu produsele necesare con
sumului fiecărei gospodării, al 
cantinelor și unităților comer
ciale. La Complexul de produ
cere, valorificare și industriali
zare a legumelor și fructelor dc 
la Cernele — județul Dolj, de 
pildă, se lucrează-fără încetare, 
ziua și noaptea; Munca a fost 
organizată în trei schimburi, 
mașinile lucrează fără întreru
pere. la capacitatea maximă. 
Zilnic, pe șoselele ce fac legă
tura intre cele 64 cooperative a- 
gricole de producție și 3 între
prinderi agricole de stat din ju
deț, producătoare de legume și 
fructe și complexul de la Cer
nele, mijloace de transport în
cărcate cu legume asigură ritmic 
cantitățile zilnice necesare pre
lucrării și preparării conserve-

lor din-legume și fructe. Este 
un mare volum de muncă ce 
necesită o organizare riguroasă 
a întregii activități, respectarea 
cu strictețe de către fiecare uni
tate a graficelor de livrare și 
preluare, asigurarea unei func
ționări ireproșabile a tuturor in
stalațiilor pe întregul flux teh
nologie al procesului de fabri
cație.

După cum ne informa tovară
șul Lucian Popescu, inginerul 
șef al unității, pe primele 8 luni 
ale anului producția globală a 
fost realizată in proporție de 
102 la sută. La unele produse, 
dintre cele mai solicitate la con
sum, indicele de realizare a pla
nului cunoaște depășiri substan
țiale. Așa de pildă, la conserve 
de legume planul este realizat 
in proporție de 115 la sută. De
pășiri importante consemnăm și 
la un alt produs foarte mult ce
rut de gospodine : pasta de to
mate. La sfîrșitul lunii august

planul anual la acest sortiment 
era realizat în proporție de pes
te 76 la sută, existind toate con
dițiile ca prin menținerea ace
luiași ritm înalt, întreaga canti
tate planificată să fie realizată 
pînă la 15 octombrie. Vădind 
spirit gospodăresc și grijă pen
tru asigurarea, pe timpul iernii, 
a aprovizionării cu mere, cea
pă, struguri și alte produse, încă 
de pe acum, lucrătorii comple
xului au depozitat în cele 16 
celule frigorifice importante 
cantități. Acum se lucrează în- 
tr-un ritm susținut la pregătirea 
murăturilor pentru iarnă : cas
traveți, varză albă și roșie la 
butoi, ardei iute, mărar, ardei 
decapat pentru umplut ș^.m.d. 
După cum se vede, o gamă sor
timentală variată — în prezent 
aici se produc 38 sortimente față 
de numai 4 în 1973 — și în can
tități suficiente pentru a răs
punde solicitărilor gospodinelor.

exigentelor de calitate mereu 
sporite.

Fapt deosebit de semnificativ, 
la acest complex, peste 95 Ia 
suta dintre lucrători sînt tineri. 
Iată de ce conducerea unității, 
organizația U.T.C. au fost pre
ocupate de calificarea persona
lului. de continua ridicare a mă
iestriei lor profesionale, acțio- 
nind ferm, utilizând întreaga ga
mă a posibilităților create în 
acest scop. Așa se face că, in 
ultima perioadă, prin cursuri de 
scurtă durată la locul de mun
că. 120 de tineri au fost califi
cați in meseriile de preparatori 
conserve și sortatori. Așa se 
face ca, intre cei evidențiați, în
tre cei care, lună de lună își 
realizează și depășesc graficul 
de producție se află în majori
tatea lor tineri ca Ștefan ia Co- 
jocaru. Georgeta Jega, Marcela 
Panduru, Olga Brăgaru, Ecate- 
rina Anghel sau Elena Novac.

AL. DOBRE

OVIDIU MARIAN

ȘTIINȚĂ/ TEHNICĂ, PRODUCȚIE

Inițiativele tinerilor 
cîștigă teren

Note maxime la disciplina
„munca în campania de toamnă

Ca în fiecare toamnă, și in acest an redeschiderea școlilor 
oferă prilejul unei masive participări a elevilor Ia acțiuni de 
muncă patriotică, în cadrul campaniei agricole de toamnă. 
Mii și mii de tineri din licee și școli generale, din unități șco
lare de invățămint profesional sînt deciși să treacă acest exa
men al hărniciei cu note maxime. Despre activitatea lor vor
bim în rîndurile dc mai jos.
CONSTANȚA. împărțiți 

trei serii, cei aproxima- 
16 000 de elevi constănțeni 
liceele real-umaniste. de

• 
în 
tiv 
din _____ ,_ .....
specialitate, grupuri școlare și 
profesionale și din școlile ge
nerale ale comunelor județului 
sînt angajați într-o acțiune de 
amploare. Care le sînt dbiecti- 
vele ? Iată ce ne răspunde la 
această întrebare tovarășa Cor
nelia Oancea, președinta Consi
liului județean al elevilor. 
„Eșalonarea pe serii, circa 600 
de băieți și fete în prima, peste 
8 000 în cea de a doua și peste 
2 000 în ultima, corespunde 
frontului de lucru creat pe baza 
minutelor încheiate între școli 
și unitățile agricole ale județu
lui în LA.S.-urile de la Ostrov, 
Nazarcea, Cernavodă. Doro
banții, Cumpăna. Băneasa, Co- 
badin, Cogealac, Crucea, Man
galia. Medgidia etc. La această 
oră se lucrează din plin pe 
fronturile recoltei dobrogene, 
elevii participând la o gamă 
largă de lucrări : recoltat, sor
tat, transportat legume și fruc
te, la întreținerea viilor din 
podgorii. Seria care va veni va 
continua aceleași operații în 
aceleași puncte de lucru ur
mând ca în ultima etapă aten
ția să fie concentrată asupra 
lucrărilor de recoltat și sortat 
struguri la I.A.S. Ostrov de că
tre elevii grupurilor 
chimie din Năvodari

• OLT. 20 000 
participă sau vor 
în etapele care 
campania 
cest an. 
cipă sau

școlare de 
Si S.N.C.
de elevi 
participa 

urmează la 
de toamnă din a- 
„Spunem că parti- 
vor participa, ne

explică tovarășa Sofia Săvu- 
leseu. președinta Consiliului 
județean al elevilor, pentru că 
stadiul de vegetație al culturi
lor prezintă variații de la o 
zonă a județului la alta. La 
Caracal, elevii Liceului agricol 
au început recoltatul. în ferma 
proprie, a porumbului, florii- 
soarelui și legumelor. Colegii 
lor de la Liceul real-umanist 
împreună cu cei de la școlile 
generale nr. 2 și 6. constituiți 
în brigăzi (150 elevi zilnic) sor
tează legumele recoltate din 
fermele fabricii de conserve. în 
livezi și podgorii, 700 de elevi 
participă la culesul merelor, 
primelor, perelor și strugurilor. 
Au fost repartizate pe școli alte 
lucrări necesare a fi executate 
în această perioadă. începând 
de joi, dimineața și după- 
amiaza. echipe formate din 
elevi ai liceelor real-umaniste 
„Radu Greceanu". ..Ion Minu- 
iescu". Grupul școlar metalur
gic și cel de construcții, liceu
lui textil și cel pedagogic din 
Slatina (circa 200 de elevi din 
fiecare școală) sapă gropi pen 
tru plantat nuci în Valea Ur 
lătoare și Valea Clocociov di 
jurul orașului Slatina. Norma 
lor pe două săptămîni ? Apro
ximativ 7 000 de gropi. Campa
nia de recoltare a porumbului 
nu s-a declanșat încă, dar cind 
se va declanșa, probabil că cei 
dinții care vor fi pe dmp vor 
fi elevii Liceului din Scomi- 
cești care au preluat în acord 
global de la C.A.P. 600 hectare 
de porumb. Sînt stabilite deja 
parcele de lucru pentru 800 de 
elevi.

• VRANCEA. La această oră. ne 
spune tovarășul Mihail Gheor- 
ghe. secretar al Comitetului ju
dețean al U.T.C., stadiul de 
coacere al strugurilor nu per
mite declanșarea muncii in 
podgorii. Dar pregătirile pen- 
trtț etapa care urmează sînt 
deja terminate. Intre liceele 
„Alexandru loan Cuza" și 
..Unirea" din Focșani, din ora
șul Panciu. comuna Vidra, cel 
de chimie din Mărășești. Gru
pul școlar al întreprinderii de 
ștanțe și matrițe, cel de con
strucții. școala de mecanici 
agricoli - din Adjud și I.AS.- 
vrile Cotfești. Odobești. Panciu. 
Focșani. Măicănești și Puf ești 
sînt încheiate deja minutele 
care asigură pentru cei peste 
25 000 de elevi frontul muncii in 
podgorii. Operațiunile de recol
tare vor începe peste maximum 
10 zile. Prin tradiție, elevii șco
lilor generale din 
Timboiești, Jariștea, Balotești, 
Virteșca, 
Movilița 
podgoriile 
care an.

comunele

Cirligele.Odobești,
vor fi prezenți In 

natale, în fie-

• SUCEAVA. Cei 40 000 
elevi prezenți în campanie 
crează din plin in punctele 
lucru. . Obiectivul principal 
aflăm de la tovarășul Mihai 
Hanganu, prim secretar al Co
mitetului județean al U.T.C. — 
îl constituie recoltarea cartofilor 
de pe o suprafață ce depășește 
1 500 ha. In paralel se’ execută 
recoltarea legumelor și sorta
rea lor. precum și a fructelor de 
sezon. Repartizarea in anumite 
locuri s-a făcut conform tradi
ției. La Ferma Dumbrăvița de 
la I.A.S. Fălticeni lucrează ele
vii Liceului ..Dragoș Vodă din 
Cimpulung Moldovenesc, la Fer
ma din Verești de la I.A.S. Su
ceava elevii Grupului școlar 
pentru prelucrarea lemnului, 
iar cei de la Grupul școlar pro
fesional și tehnic la Ferma din 
Ilișești do la I.A.S. Suceava. In 
aceste locuri sînt prezenți și 
elevii altor școli. De exemplu, 
la Ferma din Dumbrăvița parti
cipă la lucrări și elevi de la 
Liceul textil și Liceul real- 
umanist ,.Nicu Gane" din Făl
ticeni. De la acesta din urmă, 
un număr de 200 lucrează la

de 
lu
de

Ferma din Sinâuți de Ia I.AS. 
Rădăuți. Elevii Liceului agricol 
din Fălticeni se află in aceste 
zile la Ferma Dumbrăvița și ia 
Stațiunea experimentală pomi
colă din Fălticeni. La C.L.F.-uri 
sortează legume elevii Liceului 
real-umanist de la Gura Humo
rului. La Suceava, grupul școlar 
de construcții de mașini și-a 
trimis reprezentanții la Ferma 
Zvoriștea din cadrul I.AS. Su
ceava, iar la Stațiunea de cer
cetări agricole de la Suceava 
elevii de la liceele real-umanis- 
te. pedagogic și economic din 
localitate. După cum* se poate 
observa frontul de lucru a fost 
asigurat în special la fermele 
din cadrul I.AS.-urilor din Su
ceava. Rădăuți și Fălticeni. Șco
lile generale din comune parti
cipă la lucrări in cadrul C.A.P.- 
urilor și fermelor școlare.

• BOTOȘANI. — 17 septem
brie — zi în care și pentru cei 
4 000 de elevi botoșeneni încep 
practica și activitatea în cam
pania de toamnă.

— Prezenți la școala mun
cii efective, ne informează to
varășul Valerian Săndiuc, șef 
sector muncă patriotică în 
Comitetul județean Botoșani 
a! U.T.C.. elevii din școlile 
județului își vor aduce con
tribuția ca și în .anii trecuți, 
alături de membri 
și mecanizatori la 
I.AS.-urilor Dingeni 
tești și la centrele 
și fructe din Botoșani 
rohoi. Timp de două săptămîni 
eforturile vor fi concentrate la 
recoltarea sfeclei de zahăr

guliilor de pe o suprafață de 
300 ha. cartofi (recoltat 30 ha și 
însilozat 1000 tone), porumb 
(50 ha), cinepă (20) și sortat 
peste 900 tone de legume și 
fructe. Câștigând experiența ani
lor trecuți, în care au dovedit 
seriozitate și responsabilitate 
pentru calitatea lucrărilor elevii 
liceelor agro-industriale de la 
Botoșani și Sindrigheni. pedago
gic. mecanic șj real-umanist din 
Botoșani, precum și cel de ia 
Liceul mecanic din Dorohoi și 
real-umanist din Dărâbani. soli
citați și in acest an de unitățile 
beneficiare, sînt primii la școala 
hărniciei unde, credem, că și de 
această dată vor fi la înălțimea 
exigențelor. îr. paralel, pe lotu
rile experimentale din școlile 
comunelor și pe terenurile 
C.AP.-urilor se lucrează intens 
ia recoltarea cartofilor, florii- 
soarelui. sfeclei de zahăr și po
rumbului.

Continuînd să facem, cunoscute, în cadrul acestei rubrici, idei, 
opinii, inițiative noi menite să întărească și mai mult dialogul 
complex dintre creația tehnică, cercetare, proiectare și producție, 
----- — :--------x...i j----- s |a une|e dip acțjunj|e tinerilor dinne-cm oprit in numărul de azi 
întreprinderile județului Cluj.

cooperatori 
activitatea 

și Călămă- 
de legume 

și Do-

LUCREȚIA LUSTIG 
ILEANA PODOLEANU 

NICOLAE MILITARU

• CLUJ. — în județul Cluj, 
ca dealtfel pe întreg cuprinsul 
țării, actuala campanie agricolă 
este puternic susținută de ute- 
ciști care sînt zilnic prezenți la 
acțiunile întreprinse pentru 
stringerea recoltei și Întreține
rea unor culturi de toamnă. 
Ieri, peste 3 000 de elevi și stu
denți. prezenți in livezi și pe 
ogoare, au recoltat din grădinile 
I.A.S. Cluj și Stațiunii expe
rimentale horticole 75 tone 
fructe și au sortat 20 tone le
gume. Dealtfel, în zilele care au 
trecut de la începutul anului 
școlar uteciștii din instituțiile 
de invățămint din municipiul 
Cluj-Napoca au cules peste 200 
tone fructe și au pregătit în de
pozitele C.L.F. pentru conser
vare 175 tone legume și fructe. 
Alte citeva mii de tineri au fost 
prezenți in aceste zile pe șan
tierele consiliului popular mu
nicipal unde au realizat lucrări 
în valoare de peste 600 000 lei. 
Și în această săptămână un 
mare număr de tineri munci
tori. elevi și studenți din muni
cipiul Cluj-Napoca și județul 
Cluj vor efectua lucrări impor
tante în cadrul • • -
muncă patriotică - ___  _
agricultură și pe șantierele mai 
multor obiective social-culturale 
ce se construiesc în județ.

• ..Pornind de la premisa că 
dezvoltarea creației tehnico-ști- 
ințifice este condiționată înainte 
de toate de însușirea unor cu
noștințe teoretico-practice din 
toate ramurile și sectoarele in
dustriei românești, am lansat 
recent, din inițiativa Comitetu
lui județean Cluj al U.T.C., 
în colaborare cu Comisia jude
țeană a inginerilor și tehnicie
nilor. programul de propagandă 
tehnică și economică : „Omul 
contemporan și tehnica moder
nă". Aceste intîlniri, ce prevăd 
lecții și dezbateri lunare bazate 
pe o bibliografie recomandată 
spre consultare, sînt organizate 
in toate unitățile economice ale 
județului. Ele oferă, in același 
timp, prilejul angajării unor 
ample dialoguri pe teme de in
teres major, cum ar fi : dezvol
tarea gîndirii tehnice și econo
mice la tineret, stimularea crea
ției proprii în vederea elimină
rii importurilor de utilaje și 
tehnologii, caracteristicile și per
formanțele tehnice ale mașini
lor noi din dotare, studiul mun
cii in organizarea științifică a 
producției, utilizarea sistemelor 
informatice ș.a. Ideile și rezul
tatele cercetărilor științifice, a 
acțiunilor prevăzute în acest 
vast program de studiu și pro
pagandă tehnică le vom fructi
fica prin organizarea la nivelul 
fiecărei întreprinderi a unor 
concursuri teoretico-aplicative.“ 
(loan Presecan, președintele 
Consiliului tineret muncitoresc 
al Comitetului județean Cluj al 
U.T.C.).

fel, în cadrul inițiativei „Fie
care inginer să realizeze o pro
blemă tehnică în cursul anului 
1978" ăm reținut deja pentru so
luționare 23 de teme propuse de 
membrii cercului nostru.. Dar o 
sesiune de comunicări —și incă 
una la nivel județean — asta 
n-am mai organizat niciodată și 
nici nu nc-a spus nimeni care e 
tehnologia ei. Pină la urmă 
însă, cu sprijinul unor ingineri 
mai vârstnici — dealtfel invitați 
permansnți printre noi — com
plicata mașinărie a unei sesiuni 
științifice a fost pusă la punct 
și, în curînd, ea va funcționa 
fără cusur. Ne-am propus să ne 
întîlnim tineri ingineri, tehnici
eni. economiști și muncitori din 
unitățile constructoare de ma
șini alc^ județului. Mulți dintre 
noi. ne cunoaștem, am fost co
legi de promoție,. dar, răspindiți 
de comisiile de repartizare prin 
întreprinderile din județ, nti 
ne-am văzut de cițiva arii. Va 
fi un excelent prilej să ne des
coperim acum ca specialiști." 
(Ing. Vasile Hactaagy, președin
tele cercului de creație tehnico- 
științifică de la întreprinderea 
„Unirea" din Cluj-Napocai)

taberelor de 
deschise in

• „Am pus la punct tehnolo
gii noi, am stat după amiaza și 
uneori chiar nopți, cînd prin
deam firul unei idei noi. deru- 
lîndu-1 cu nerăbdare pînă Ia 
capăt, unde simțeam că se află 
o inovație. Multe lucruri pe 
care nu le-am învățat în facul
tate le învățăm acum, aici, la 
„Clubul tinerilor ingineri, teh
nicieni și economiști" constituit 
din inițiativa comitetului U.T.C. 
al întreprinderii noastre, în ca
drul mișcării „Știință-tehnică- 
producție". Din angajamentul 
asumat, o valoare importantă Ia 
producția suplimentară de anul 
acesta va trebui realizată în 
sectorul de cercetare. Primele 
luni ale activității noastre în a- 
cest domeniu au permis și înre
gistrarea primelor succese. Ast-

• „O caracteristică funda
mentală a programelor noastre 
de cercetare o constituie în pre
zent concentrarea forțelor in di
recția rezolvării obiectivelor 
prioritare ale întreprinderii. în
tre acestea un loc de frunte îl 
ocupă asimilarea dc noi pro
duse cu performante ridicate 
solicitate de economia națională 
și piața externă. Rezultatele 
bune obținute se datoresc- în 
mare măsură colaborării fruc
tuoase cu institutele de învăță- 
mînt superior din principalele 
centre universitare. S-a stator
nicit deja o colaborare perma
nentă cu Institutul de Cercetări 
Metalurgice din București, cu 
Institutul Politehnic din Cluj- 
Napoca, Centrul de sudură și 
încercări la oboseală din Timi
șoara. Am dobîndit astfel nu 
numai o mobilitate sporită a 
forței tehnice în general, ci și o 
participare mai sigură a aces
teia la activitatea comisiei pe 
întreprindere." (Teodor Cișmaș, 
secretar al comitetului U.T.C. 
din întreprinderea „Industria 
sirmei" — Cîmpia Turzii).

BENONE NEAGOE
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii Arabe Egipt, 
MOHAMED ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă :

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Arabe Egipt, îmi este deosebit de plăcut să 
vă adresez, în. numele ponorului român și al meu personal, cele 
mai calde felicitări, sincere urări de succes, sănătate si fericire 
personală,, de pace si prosperitate poporului egiptean prieten.

Foloăesc această ocazie pentru a exprima convingerea că ra
porturile strânse statornicite între statele și popoarele noastre se 
vor dezvolta în permanentă, spre binele lor comun, servind în 
același timp cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

actualitatea
La Tîrgoviște, un nou cenaclu:

VALAHIA

PENTRU I
tineret!

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

EMBLEME

Președintele Republicii Trinidad-Tobago, ELLIS CLARKE, a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUSESCU, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilele urări ' 
transmise mie si poporului din Trinidad-Toba go cu ocazia ani
versării proclamării independentei noastre.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prie
tenie si colaborare dintre țările și popoarele noastre vor continua 
să se dezvolte în viitor, în folosul reciproc.

CONSILIULUI SUPERIOR DE LUPTĂ
AL PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPENDENȚEI 

DIN GUINEEA-BISSAU
Șl INSULELE CAPULUI VERDE (P.A.I.G.C.)

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, al poporului român, vă adresăm dumneavoas
tră. tuturor militantilor P.A.I.G.C* întregului dv. popor, felicitări 
cordiale, un călduros salut frățesc și mesajul nostru de prietenie 
Si solidaritate cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării 
P.A.I.G.C.

Identificîndu-se cu aspirațiile vitale ale poporului din Guineea- 
Bissau si Insulele Capului Verde, P.A.I.G.C. a organizat lupta de 
eliberare națională, pentru scuturarea jugului colonial, pentru cu
cerirea libertății si independentei, luptă încununată de succes 
prin, proclamarea, în septembrie 1973, a Republicii Guineea-Bi- 
ssau, iar de atunci conduce ampla activitate pentru consolidarea 
independenței și stiveranității. pentru reconstrucția națională, pen
tru dezvoltarea economico-socială a tării.

Aniversarea creării partidului dumneavoastră ne prilejuiește 
evocarea regretatului Amilcar Cabrai, fondatorul și conducătorul 
P.A.I.G.C., prieten al poporului român, care și-a consacrat întreaga 
viată și activitate luptei pentru eliberarea socială și națională a 
poporului său, împotriva politicii de dominație ■ și agresiune, a 
Imperialismului, colonialismului si neocolonialismului.

Profund atașat cauzei libertății și independentei popoarelor, 
poporul român si-a manifestat în permanentă solidaritatea mili
tantă cu mișcarea de eliberare națională din. Guineea-Bissau. acor- 
dîndu-i sprijin activ pe plan politic, diplomatic, moral și mate
rial. ceea ce și-a găsit reflectarea și în Comunicatul comun 
-semnat în iunie 1972 de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Amilcar Cabrai, document care reprezenta primul act oficial in
ternational semnat de reprezentanții legitimi ai poporului dv.

Remarcăm cu deosebită satisfacție dezvoltarea continuă a le
găturilor de colaborare si solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român Si P.A.I.G.C., statornicite încă în perioada luptei de eli
berare națională, împotriva dominației coloniale. în. noua situație 
creată după cîștigarea independentei naționale, există toate condi
țiile pentru ca relațiile de prietenie trainică și colaborare dintre 
partidele si tarile noastre să se dezvolte pe multiple planuri. în 
spiritul Declarației solemne comune semnate în 1976 între Repu
blică Socialistă România și Republica Guineea-Bissau. în inte
resul popoarelor noastre, al tuturor forțelor antiimpenaliste, de
mocratice și progresiste, al luptei împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste, neocolonialism, pentru lichidarea subdezvoltării, in
staurarea unei noi ordini economice mondiale, democratizarea vtețu 
internaționale, pentru făurirea unei lumi a păcii și cooperăm intre

Săptamîna cinematografică

Aventuri derizorii

popoare. _ ,La sărbătoarea creării P.A.I.G.C. si la cea de-a IlI-a aniver
sare a proclamării independenței de stat a Guineei-Bissau, vă 
urăm noi si însemnate succese în dezvoltarea economico-socială. 
consolidarea independentei naționale, ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale. în împlinirea aspirațiilor de fericire si 
prosperitate. COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Ca un omagiu adus istoriei 
glorioase a neamului, străve
chii cetăți a Tîrgoviștei — lea
găn de cultură și civilizație ro
mânească —, tineretul dimbovi- 
tean a marcat, prir.tr-un fru
mos spectacol ce a avut loc 
sîmbătă seara la Casa de cul
tură a sindicatelor din centrul 
de reședință al județului. înfi
ințarea cenaclului, semnificativ 
denumit. Valahia. Fie că a fost 
vorba de poemele unor membri 
ai societății literare Al. Vlahuță 
— au recitat din propriile pro
ducții literare Mihail Vlad, Ma
rian Bod ea. Elena Dumitru. 
Grigore Grigore, Alexandrina 
Savu, George Coandă —sau ai 
cenaclului ploieștean Dimitrie 
Stelara (Claudiu Avramescu, 
Grigore Columbeanu. Nicolae 
Curelea), ale poetului piteștean 
Ion. Popa Argeșeanu dragostea 
de patrie, sentimentul adine al 
cinstirii înaintașilor, slăvirea 
înfăptuirilor comuniste au răz
bătut cu forță din versurile ci
tite. Muzica interpretată de for
mația Folk T a amintit specta
torilor vechi balade, iar profe
sorul de pian Paul Papazian a 
reluat și el teme cunoscute ale 
nesecatului nostru folclor trans- 
punîndu-le într-o interesantă 
muzică de jazz. încă de la pri
ma reuniune, cenaclul Valahia 
al tineretului revoluționar din 
județul Dîmbovița s-a dovedita 
fi deosebit de primitor : s-au 
urcat pe scenă dramaturgul 
Radu Dumitru, după care

tinăra Constanța Liliac, de la 
Ansamblul artistic al C.C. al 
U.T.C., a interpretat un mono
log din apreciata piesă a scrii
torului, A opta zi dis de dimi
neață ; regizorul Grigore Popa 
a amuzat publicul citind și co
mentând poezii respinse la poș
ta redacției, actorul Geo Costi- 
niu a recitat versuri de Topîr- 
ceanu, iar cunoscutul baladist 
modem Mircea Florian a oferit 
cîteva minunate compoziții pro
prii. In sala plină pînă la refuz 
cu elevi, tineri din întreprinde
rile și instituțiile tîrgoviștene. a 
domnit, de-a lungul celor mai 
bine de trei ore. cît a durat 
spectacolul, emoția unui început 
de drum pornit sub bun augur.

Insert indu-se la loc de frunte 
printre manifestările ce au 
drept principal scop descoperi
rea. valorificarea și stimularea 
celor mai reprezentative valori 
ale culturii și artei dîmbovi- 
țene. cenaclul Valahia al tine
retului revoluționar din jude
țul Dîmbovița va constitui, prin 
calitatea operelor pe care le va 
promova, prin suflul lor pa
triotic, unul dintre mijloacele 
active de educație comunistă a 
uteciștilor. de formare a omu
lui nou. întilnirile sale se vor 
ține lunar în orașe și comune 
de pe întinsul întregului județ, 
la monumentele in care Tîrgo- 
viștea și împrejurimile sale 
sint atît de bogate. Urăm și noi 
cenaclului Valahia un frumos 
viitor artistic.

Mi-am spus adeseori că mo
dul cel mai nimerit de a trata 
subproducțiile ce continuă să ru
leze uneori pe ecranele noastre 
ar fi ignorarea lor totală. Și asta 
pentru că a devenit din ce în ce 
mai evident că opiniile critice nu 
au aproape nici o influență asu
pra întreprinderii specializate în 
educarea morală, politică, esteti
că prin intermediul filmului — 
a publicului. De cite ori s-a vor
bit despre calitatea îndoielnică 
a repertoriului cinematografic ?! 
De cite ori ne-am exprimat ne
dumerirea pentru achiziționa
rea unor subproduse, mai corect 
spus, multor subproduse în care 
n-am putut găsi nici un grăunte 
de adevăr uman, de adevăr ar
tistic ?! Zadarnic. Trebuie să 
vedem mai departe aventurile 
de doi bani, glumițe proaste, 
story-uri infantile, totul pe o 
canava de cel mai prost gust. 
Și dacă sălile ar fi goale... Ce 
minunat ar fi fost ca la Cei 13 
din Barletta sau la altele de 
același gen să nu fi văzut la 
casă afișul că „nu mai sint bi
lete" și să nu fi fost întimpina- 
tă„ cu o sută de metri înainte de 
intrarea la cinematograf, cu în
trebarea, pusă pe cele mai di
verse tonuri — de la insinuant 
la agresiv, de la rugător la po
runcitor — „dacă n-am cumva 
un loc în plus ?". Și cit ar fi 
fost de frumos să-i fi putut in
vidia cu admirație pe cei pe care 
meseria nu-i obligase să vadă 
Ulzana, căpetenia apașilor și, 
constatind că sînt singurul sau 
aproape singurul spectator să mă 
fi putut gîndi cu plăcere la re
fuzul publicului de a-și pierde 
timpul cu asemenea subpro
duse ! Dar nu era așa. Sala, ar
hiplină, gemea sub tensiunea 
respirațiilor ritmate de peripe
țiile travestiților apași.

Poate că mi-aș fi putut res
pecta, cu toate acestea, dorința 
de a trece cu vederea asemenea 
producții dacă dintre dialogurile 
sau monologurile din sală — 
pe măsura celor de pe ecran — 
nu mi-ar fi rămas întipărită în 
minte o propoziție rostită cu sa
tisfacție de un spectator pentru 
care trebuia să mă așez pe 
scaun astfel incit să „nu-i iau 
vederea ecranului": „Păi fii 
atent, mă, că ea e oață". Cînd 
s-a aprins lumina m-am uitat 
curioasă să-l văd pe cel care 
participa atît de intens și de 
„plastic" la desfășurarea eveni
mentelor- filmului. Era un tinăr, 
un băiat de vreo 18—19 ani, bine 
îmbrăcat, nu i-am putut ghici 
meseria, cu o expresie entuziastă 
pe față, continuind să comen
teze cu prietenul său, de aceeași 
virstă probabil, aventurile „eroi
lor". Și mi-am spus atunci că, 
cine știe, îi vor cădea vreodată 
ochii pe o pagină de ziar, că, 
poate, se va intimpla să citească 
o cronică de film, că nu va re
fuza cu totul și totdeauna opi
niile ce contravin alor sale, că, 
poate, la următoarea vizionare 
va fi mai atent și mai circum
spect. Și m-am mai gîndit că, 
poate, cine știe, se vor uita vreo
dată prin ziar și cei care achi
ziționează asemenea filme, că 
vor realiza, datorită acestui mic 
și aparent neînsemnat exemplu, 
eît de nocive pot fi pentru edu
cația tineretului filmele proaste 
care nu au nici un simbure de 
frumusețe în ele, care obișnuiesc 
spectatorii să se mulțumească 
cu foarte puțin, și ca pînă la 
urmă să le și placă acest puțin. 
Cine știe, poate că totuși...

MIRUNA IONESCU

intilnirea prietenească dintre
reprezentanți ai tineretului român 

și ai tineretului cehoslovac I

Manifestări dedicate
Sărbătorirea „Zilei metalur

gistului" a prilejuit duminică în 
centrul siderurgic Hunedoara 
bogate manifestări cultural- 
artistice, la care și-au dat con
cursul cehe mai bune formații 
de amatori din localitate. Nu
meroase familii de furnaliști, 
oțelari. laminatori, cocsari au 
participat la programele artis
tice și serbările culturale orga
nizate de ziua lor în sălile de 
spectacole și la locurile de

„Zilei metalurgistului"
agrement de la Cincinș, Pădu
rea Chizid și Cabana Prislop. 

La Călan s-a încheiat dumi
nică Festivalul cultural-artistic 
intitulat sugestiv „Sub arcuri de 
lumini", manifestare organizată 
în cinstea acestei sărbători, 
care a prilejuit timp de o săp- 
tămină simpozioane, expuneri, 
dezbateri și medalioane literare 
pe teme ale politicii partidului 
și statului nostru, precum și 
programe cultural-artistice.

FAMILIA TI

între 20 și 25 septembrie a.c. 
urmează să se desfășoare. în 
R.S. Cehoslovacă, întilnirea 
prietenească dintre reprezen
tanți ai tineretului român și ai 
tineretului cehoslovac, mani
festare menită să contribuie la 
dezvoltarea și consolidarea le
găturilor de prietenie și coope
rare dintre tinerii celor două 
țări, dintre Uniunea Tineretu
lui Comunist și Uniunea So
cialistă a Tineretului. întîlm- 
rea se înscrie. în mod firesc, in 
contextul bunelor relații exis
tente între popoarele român si 
cehoslovac. între Partidul Co
munist Român si Partidul Co
munist din Cehoslovacia.

Programul întîlnirii cuprinde 
un seminar bilateral privind 
„Rolul organizațiilor de tine
ret în educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerel genera
ții în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice", vernisajul unei 
expoziții despre viața si acti
vitatea tineretului român, vi
zite la unități economice și de 
învățămînt. întâlniri și discuții 
cu cadre ale Uniunii Socialiste 
a Tineretului și tineri din Re
publica Socialistă Cehoslovacă.

Concepută ca un larg schimb 
de experiență, intr-o serie de 
domenii care fac obiectul preo
cupărilor organizațiilor de ti
neret din cele două țări, intîl- 
nirea va constitui un nou pri
lej de mai bună cunoaștere re
ciprocă. va servi apropierii din
tre tinerii români și ' cehos
lovaci, aspirațiilor lor de a con
tribui la întărirea relațiilor, pe 
multiple planuri, dintre R.S. 
România și R.S. Cehoslovacă.

Reprezentanții noștri la a- 
ceastă întîlnire vor prezenta 
pe larg colegilor lor de genera
ție din Cehoslovacia munca și 
viata tineretului român, anga
jat, în prezent, alături de în
tregul popor, la traducerea In 
viată a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R.. ale Progra
mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Va fi în

fățișată. în acelMi • rari
tatea desfășurată de Uruuaea 
Tineretului Comunism sub con
ducerea P.C.R.. per.tru forma
rea unor tineri cu o i .naltă ctr - 
știință comunistă, pentru înar
marea lor cu ideologia partidu
lui. pentru însușirea s: cunoaș
terea aprofundată, de către toc 
tinerii, a politicii interne si ex
terne a partidului și statului 
nostru, pentru educarea lor in 
spiritul patriotismului și ooiîdn- 
rității internaționale.

Tineretul român urmărește cu 
viu interes și sentimente de 
caldă simpatie activitatea tine
rilor cehoslovaci, bucuria du-se 
sincer de succesele obținute da 
aceștia, alături de întregul po
por. în opera de edificare a so
cietății socialiste dezvoltate, 
conform hotărîrilor celui de-ai 
XV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

între Uniunea Tineretului Co
munist din România și Uniu
nea Socialistă a Tineretului din 
Cehoslovacia se dezvoltă largi 
relații de prietenie și coopera
re. marcate de frecvente schim
buri de delegații. participări re
ciproce la diferite seminarii. 
reuniuni si alte manifestări in
ternaționale. schimburi cultu
rale. turistice și sportive.

înscriindu-oe ca o continuare 
firească a acestor raporturi, în
tilnirea prietenească, din aceste 
zile, va oferi reprezentanților 
tineretului român posibilitatea 
cunoașterii nemijlocite a vieții 
și muncii tinerilor cehoslovaci, 
să stabilească noi contacte, să 
lege noi prietenii. Ea va repre
zenta un nou dialog deschis, 
tovărășesc. privind probleme 
ce preocuoă. ir. prezent, orga
nizațiile de tineret din cele 
două țări.

Exprimând sentimentele de 
sinceră prietenie care animă 
generația tir.ără din patria 
noastră față de tineretul ceho
slovac. adresăm urarea de suc
ces deplin întâlnirii prietenești 
dintre reprezentanți ai tinere
tului român și ai tineretului 
cehoslovac.

Alunei cînd eolectieului ob
ștesc n —.-.xuzipml
Orzzez s s-a sp%s crn

I zo-u cdsdzorier* m—.mi ax s-a 
. ghsâss ’-a msaieaUsctea frazei, o 
îs fapta» ci la inceput de 
ciad izpsește expehente, trzerzi 

\ fc-nt ner-xa unor con'er.-jxi r.
Ind-nm^ri care si contribute la 
tHiKseia familiei lor. Cum iș; 
iadep.'a«țte colectivul rol±i pe 
cere ri Z-a asumat ? — iată pro
blema in legătură cu ca^e am 
orycsixat o discuție cu partici
parea tovarășilor Petru Deme
ter, primarul municipiului, dr. 
Maria Erdei, medic primar ob- 
stetricd-ginecologie, loan Chi- 
veri, secretarul consiliului popu
lar municipal, Iuliana Belteki. 
secretar ia comitetul municipal 
al U.T.C., și Alexandru Telegdi, 
vicepreședinte al Judecătoriei O- 
raâea. Fără pretenția de a da 
rtțete, credem că experiența do- 
bindud aici merită cunoscută și 
generalizată.

Petre Demeter : Oradea, am 
putea spune, este unul din mu
nicipiile tinere. Avem peste 
Z7 QQG de familii sub virsta de 30 
ani. Anual se oficiază in jur de 
2 000 de căsătorii. Ne străduim 
ți avem mereu în atenție să 
creăm tinerilor condiții bune. în 
acest cincinal vom construi 
11500 apartamente, 11 creșe cu 
1 200 locuri, 5 grădinițe eu 1 080 
locuri. In organizarea aces
tui ttSfat* am plecat de la 

I ideea câ tinerii trebuie să 
pornească de la început cu gîn- 
dul de a merge alături și la 
bine ți la râu, de a-și întemeia 
familii sănătoase. Credem că am 
reușit.

loan Chivari. La constituirea 
colectivului au contribuit și dis
cuțiile pe care in diferite ocazii 
le-am avut cu tinerii. Ne-am dai 
seama că trebuie să cunoaștem 
ce gindesc tinerii despre căsăto
rie, ce știu și ce nu știu despre 
cadrul juridic, ce probleme le
gate de coabitare ii interesează. 
Am avut și niște cazuri mai di
ficile care au constituit semnale 
de alarmă. După cum vedeți, 
datorită ariei largi de probleme, 
colectivul este format din me

diei, fxriști. activiști de partid, 
ce rtatf ecd*e didcctice.

Rep. : Ertrtd sa snz.me punct 
etâ refe- la eomponesită ?

T C- : Coîectir-I are ..porțile* 
Iz-g deschise pentru toți aceia 
care ro* să colaboreze. De alt
fel, trebuie să vi spunem, că 
fiecare la locul său de muncă 
m colaboratori, îndeosebi din- 
t-e colegi, prieteni, cunoștințe, 
oameni competenți, serioși, pa
sionați.

Alexandru Telegdi : Am rea
lizat. fn colaborare cu or
ganizațiile U.T.C., două mari 
acțiuni la sediul consiliului 
popular, dar foarte adesea

mai ales, de probleme care țin 
de condiția de vtitoon mame. 
Se tntimpU ce după căsă
torie cind mi se cere să 
stabilesc diagnosticul să spun 
„nu este sarcină*. Ei bine, am 
fost martora unor cazuri de a- 
devărată disperare și asta mi se 
pare un lucru deosebii de bun.

loan Chivari : într-o zi pri
mesc un telefon de la starea ci
vilă. Doi tineri vor cu tot dina
dinsul să înfieze un copil. Au ve
nit la noi, am discutat și, sigur, 
i-am ajutat.

Iuliana Belteki : Aș dori să 
adaug faptul că discuțiile cu ti
nerii au o mare influență asu-

CINE îl SFĂTUIEȘTE 
PE CEI AFLATI 

ÎN PRAGUL CĂSĂTORIEI?
mergem in rindul tinerilor 
de la „Miorița", „înfrățirea", a 
elevilor, discutăm cu ei princi
piile Codului familiei, ale căsă
toriei. Am avut o acțiune, reu
șită zicem noi, la Marghita. Nu 
am ținut prelegeri, care înde
obște obosesc, ci împreună cu 
un medic și un profesor de psi
hologie am răspuns la întrebări.

Dr. Maria Erdei: A? putea spu
ne că am reușit să ne facem mulți 
prieteni în rindul tinerilor care 
urmau să se căsătorească și că a- 
ceastă prietenie a continuat și 
după actul solemn. Eu, de e- 
xemplu, sint nașă la un aseme
nea cuplu. De cîtva timp, cei doi 
soți au și un copil.

Rep. : Care este natura pre
ocupărilor tinerilor deciși să se 
căsătorească ?

M. E. : Fetele se interesează,

pra comportamentului lor viitor. 
Unii vor să știe ce obligații au 
ca soți, date despre stabilirea 
locuinței, încadrarea în cimpul 
muncii. Am avut in oraș pro
cese cinematografice așa cum a 
fost la filmul „Ilustrate cu flori 
de cimp". Comisia caută noi 
forme pentru a ajunge la inima 
tinerilor, pentru a și-i face pri
eteni.

Dr. M. E. : în discuțiile pe 
care le avem, tocmai pentru că 
sînt probleme mai dificile, unele 
care reclamă totală discreție, ne 
situăm pe același plan cu inter
locutorii, le vorbim pe limbajul 
lor.

loan Chivari : Din experiența 
noastră, atîta cită este, am con
statat că tinerii au nevoie, pe 
lingă formula tradițională „so

țul sau soția trebuie să-și ur
meze soția și invert^.* de sfa
turi spuse, na cu tonul cel mai 
oficial, ci adapteze de la caz la 
caz. astfel incit să se creeze un 
climat plăcut, să sensibilizăm 
momentul. Nu-i plăcut cînd un 
tinăr vine la căsătorie cu o ți
nută vestimentară necorespun
zătoare, cînd doi tineri vin sin- 
guri-singurei sau cînd se regi
zează prezența martorilor. Țin 
să ridic această problemă in ca
drul dezbaterii ziarului pentru 
că trebuie făcut ceva mai mult 
pentru tineri.

Dr. M. E. : .Momentul ar fi 
emoțional. Să se procedeze chiar 
la schimbarea verighetelor de 
către nași, o tradiție la care, nu 
știu din ce considerente, s-a re
nunțat.

I. Belteki : în discuțiile pe care 
le avem ,;in zorii căsătoriei" ne 
ocupăm și de toaletă, de ținută 
în general. Nunta trebuie să 
aibă un fast de care tinerii să-și 
aducă aminte toată viața.

A. T. : Mi se pare deosebit de 
interesantă ideea oficierii căsă
toriei la locul de muncă. După 
cite știu acest lucru s-a făcut la 
Vaslui. în acest caz rolul social 
este mai mare.

Rep. : Poate că și „sfatul" ar 
putea fi extins asupra colectivu
lui în sensul determinării unei 
atitudini pline de solicitudine 
față de tinăra sau tinerele pe
rechi.

A. T. : Sigur, posibilitățile sint 
multe și deschiderea largă spre 
activitatea viitoare.

Dr. M. E. : „Sfatul din zorii 
căsătoriei" nu trebuie înțeles în 
sensul ad-literam. Nu ne consi
derăm încheiată misiunea odată 
cu oficierea actului în sine. 
Continuăm să urmărim acele 
cazuri pe care le credem a pre
zenta probleme, ii sfătuim în 
continuare. Căsătoria nu este un 
lucru strict personal, în afara 
societății. Integrarea tinerelor 
familii prezintă probleme di
verse la soluționarea cărora ex
periența și dialogul deschis pot 
contribui eficient.

LIDIA POPESCU

0 nouă construcție universitară
latoare dispune de 15 laboratoa-Incepînd din acest an studen

ții Facultății de Electrotehnică 
ai Institutului politehnic „Traian 
Vuia44 din Timișoara învață 
lntr-un local nou. Amplasată în 
orășelul studențesc din vecinăta
tea Begăi, clădirea, cu toate uti
litățile sale se numără printre 
cele mai moderne de acest fel 
din țară. Suprafața utilă depășeș
te 22 000 m.p., incluzînd săli de 
clasă, amfiteatre, laboratoare, un 
club bibliotecă ș.a. Ministerul E- 
ducației și învățămîntului ca și 
celelalte două ministere econo
mice care tutelează facultatea — 
Ministerul Energiei Electrice și 
Ministerul Construcțiilor de Ma
șini — au alocat fonduri însem
nate pentru a asigura mărirea 
numărului de laboratoare și do
tarea lor cu aparataj de înaltă 
tehnicitate. Astfel, după cum ne 
relatează tovarășul prof. dr. ing. 
Tiberiu Mureșan, decanul facul
tății, în prezent catedra de calcu-

re. catedra de electroenergetică 
de alte 15, catedra de electroni
că, automatică și măsuri de 35, 
catedra utilizări și mașini elec
trice de 16 și catedra de baze ale 
electrotehnicii de 7. în toa
tă perioada lucrărilor a fost re
marcată de asemenea contribu
ția beneficiarilor înșiși la bunul 
mers al muncii pe șantier. în 
cursul anului universitar trecut, 
studenții de Ia Electrotehnică a- 
jutați de colegii lor de la cele
lalte facultăți ale Institutului s-au 
aflat alături de constructori efec- 
tuînd pe șantier peste 110 000 ore 
de muncă patriotică. în timpul 
vacantei de vară o mare parte 
din studenții Facultății de con
strucții și-au efectuat practica în 
producție tot pe acest șantier, 
astăzi unul din cele mai fru
moase edificii ale municipiului 
Timișoara.

DRAGOMIR HOROMNEA

LUNI, 20 SEPTEMBRIE 197C
în jurul orei 12.00 — Trans

misie directă de la Aeroportul 
Internațional Bucure?ti-Oto- 
peni, ceremonia sosirii delega
ției de partid și guvernamen
tale laoțiene. condusă de to
varășul Kaisone Phomvihane, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, pri
mul ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare 
Laos, care, Ia invitația Comi
tetului Centrai al Partidului 
Comunist Român și a Guver
nului Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită 
oficială de prietenie tn țara 
noastră.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșeoală. Muzee șl ex

poziții : Muzeul tehnic. 16.30 Emi
siune în limba maghiară. 19,00 
Teleglob : Parisul în haine de 
lucru. Documentar de Adriana 
Stoica. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Festivalul inter
național „George Enescu“ — edi
ția a Vil-a. Transmisiune directă 
a concertului de închidere, susți
nut de Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii Române. Dirijor : 
Iosif Conta. Partea I. In program : 
Dumitru Capoianu — Odă ; 
L.v. Beethoven — Concertul în Re 
major pentru vioară și orchestră,

solistă violonista Yuuko Shio- 
kawa. 21,00 Rodirile patriei — 
emisiune de versuri. 21,20 Festi
valul internațional „George Enes- 
cu“. Transmisiune directă a con
certului de închidere, susținut de 
Orchestra simfonică a Radiotele
viziunii Române (partea a Il-a). 
Tn program : Simfonia I — de 
George Enescu. Prezintă Vasile 
Tomeșcu. 21,50 Să trăim și să 
muncim în chip comunist. Sfatul 
bătrînilor. Redactor Jeana Gheor
ghiu. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Cîntece și 
jocuri populare interpretate de 
artiști amatori din jud. Galați.
17.30 Marele și micul ecran — 
emisiune de cultură cinemato
grafică. Actorul și crezul artei 
sale. 19,00 Muzică ușoară cu or
chestrele „Capricio" și ,,Savoy". 
19,15 Publicitate. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Film serial 
pentru copii : „Blîndul Ben“. 
20,25 Pe teme economice. 20,45 
Concert popular — muzică ușoară 
și populară. 21,25 Telex. 21,30 
Drumuri pe cinci continente. 22,30 
închiderea programului.

LUNI — 20 SEPTEMBRIE
Ansamblul „Rapsodia română": 

FRUMOASA EȘTI, MÎNDRA TARA 
— ora 18,30.

ÎNTREPRINDEREA de utilaj chimic 
„GRIVIȚA ROȘIE" 

cu sediul în București,Calea Griviței nr. 357, 
sectorul 8 

ÎNCADREAZĂ URGENT
în conformitate cu prevederile legilor nr. 12/1972 și 57/1974 î
• zidari • lăcătuși montatori
• betoniști • Muncitori necalificafl
• fierar-betoniști • ingineri în specialitatea
• dulgheri sudură

Relații suplimentare la telefon 654090 sau 
655090, interior 300.

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETĂRI MARINE 
CU SEDIUL ÎN CONSTANTA, BD. LENIN NR. 300,

telefon 4 32 88, scoate la

3 posturi cercetător științi
fic principal gradul III în 
specialitățile :

1 post — hidrologie și po
luare marină.

2 posturi — tehnica pescui
tului și piscicultură marină.

4 posturi cercetător științi
fic in specialitățile :

1 post — bacteriologie.

concurs următoarele posturi :

1 post — chimie industrială.
1 post — ecologie, cultură 

și aclimatizări.
1 post — tehnica pescuitu

lui și piscicultură marină.
Condițiile de participare și 

documentele necesare sint 
cele prevăzute în Decretul 
689/1973, retribuirea conform 
Legii 57/1974.

ENESCIENE
Ca un laitmotiv a revenit crea

ția, amintirea, numele lui Enes
cu, în aceste zile de sărbătoare 
muzicală românească, în aceste 
zile în care artiști de prestigiu 
internațional au sosit la Bucu
rești pentru a omagia arta po
porului care a dat lumii pe 
EnescU.

Am amintit de Enescu în co
tidienele noastre însemnări, dind 
am discutat prezența operei sale 
în festival — și de la dantesca 
Simfonie a IlI-a pe care am as
cultat-o in concertul inaugural la 
Oedipul de ieri seară de la Ope
ră, agenda a marcat citeva eta
pe definitorii ale creației enesci- 
ene.

Am amintit de Enescu sublini
ind largile sale influențe in mul
țimea opusurilor contemporane 
pe care le-am ascultat, in mo
dalitățile de interpretare ale 
unor formații și artiști, in spi
ritul general al competiției.

Remarcabile embleme enescie- 
ne am regăsit în concertul pe 
care l-am ascultat ieri diminea
ța la care și-a dat concursul, sub 
bagheta lui Emil Simon, unul 
dintre ansamblurile de marcă ale 
țării : Filarmonica din Cluj-Na- 
poca... Un concert de ținută e- 
nesciană. prin suflul, adzncimea, 
meditația celei de-a V-a simfo
nii de Sig. Toduță.

L-am' reîntîlnit, sub cupo
la Ateneului, pe unul dintre 
străluciții elevi ai lui Enescu — 
francezul Christian Ferras, 
care ne-a dăruit două din
tre partiturile sale predilecte : 
Concertul în mi de Bach și Con
certul în la de Mozart, in tălmă
ciri în care am regăsit din plin 
spiritul artei lui Enescu : pon
dere, gravitate, rafinament, su
plețe.

C. Ferras a fost unul din ul
timii elevi ai lui Enescu. Violo
nistul francez a realizat, dealtfel, 
un disc de notorietate mondială 
dedicat celebrei Sonate „in ca
racter popular românesc" de 
Enescu.

Virtuoz pătimaș, avind un su
net de amploare, elaborind un 
discurs de autentică tensiune, 
Ferras stăpinește continuu audi
toriul. comunică permanent cu sa
la, și chiar dacă e discutabil mo
dul tn care, uneori, abandonea
ză severe tradiții, rămine cuce
ritor prin inteligența ?i sponta
neitatea cîntului.

Prin dragostea sa pentru Enes
cu, prin vibrația enesciană a cîn
tului său, Ferras ne-a amintit 
ieri, alături de toți muzicienii 
clujeni, emblemele enesciene ale 
morii noastre sărbători muzicale,

IOSIF SAVA

Corul de copii 
și orchestra 

de cameră 
„Simfonieta44 

pe scena
Radioteleviziunii 

române
în 30 de ani de activitate, co

rul de copii condus de Elena 
Vicică și Ion Vanica, primul co
lectiv de acest gen înființat la 
noi. a realizat nenumărate mo
mente de neuitat în viața noas
tră artistică. Programul prezentat 

„în cadrul Festivalului internațio
nal „George Enescu“ (lucrări de 
AI. Pașcanu, M. Negrea, Passe- 
reau și Mozart și alții) a dovedit 
o serioasă pregătire muzicală. 
Chiar dacă vocile copiilor nu au 
avut amploare și putere, în 
schimb claritatea și sensibilita
tea, încercarea de a păstra li
tera partiturii cu toate exigen
tele ei. au făcut să se nască 
impresia de autenticitate stilis
tică, specifică realizărilor de 
mare valoare.

Partea a Il-a a programului 
ne-a prilejuit o mare bucurie 
artistică. Lucrarea compozitoa
rei Miriam Marbă, Ritm și cîn- 
tec, pentru soprană, clarinet, 
pian și percuție, de o mare in
ventivitate și fantezie, reunește 
sonorități dintr-o lume origina- 
xă, în care cuvînt, sunet și cu
loare se întîlnesc, dînd naștere 
unui spațiu de mare adîncime și 
expresivitate.

Muzeul muzical de Anatol 
Vieru, venit parcă dintr-o lume

în care visul se împletește cu 
realitatea, Concertino pentru 
harpă, orchestră de coarde și 
timpane de talentata compozi
toare Carmen Petra Basacopol 
și Cantemiriana de M. Moldo
van, au arătat încă o dată pu
blicului bucureștean excepțio
nalele resurse ale școlii româ
nești de compoziție.

VIOLETA DINESCU

Muzicalitate, 
perfecțiune 

și stil
Invitația oaspeților sovietici 

de a ne reîntâlni cu muzica lui 
Bach în sala Ateneului român 
avea, desigur și o nemărturisitâ 
semnificație fată de unul din 
străbunicii interpreți ai operei 
„cantorului din Leipzig" : oma
gierea lui George Enescu. Nu 
întâmplător programul concer
tului Orcheștrei de cameră din 
Moscova a cuprins capodopera 
polifoniei barocului, Arta fugii.

Această orgă fără dirijor, cum 
a$ îndrăzni să numesc forma
ția sovietica, fără teama de su
praestimară. a demonstrat de 
la primul acord, de la prima 
expunere a temei de fugă sim
plă, pînă la ultima coroană so
noră din Contrapunctus XIV, 
virtuți de ansamblu instrumen
tal arareori întHnite. Căci or
chestra de cameră din Moscova 
nu este numai o formație de 
excepționali- virtuozi, ci în pri
mul rînd un colectiv de exem
plari muzicieni. Nu se poate 
cînta fără dirijor decât atunci 
cînd fiecare instrument se în
cadrează. în ambianța muzica
lă de ansamblu, iar individul 
se contopește cu masa spre a-i 
conferi acesteia strălucire, ori
ginalitate.

Orchestra de cameră din 
Moscova dispune de o serie de 
calități artistice ce k fac r.e- 
conriir.daoilâ •o-rsonalita-.ea : 
muaSerfitate. mr—-are. sonori
tate. omctfer.itete timbrală, 
căldură mterpretativă. ccmu- 
nxativttate. Fiecare Dartidă 
respiră deodată, frazează uni
form. expresivitatea cf ritului 
împrumutând parcă valențe vo
cale discursului musteai. Per
fecțiunea acordajului permite 
formației nu numai să dnte a- 
semeni unui singur instru
ment, ci să atingă sonorități de 
o particulară culoare orches
trală (de pildă, fuga triplă 
din Contrapunctus XIV). Unita
tea 'ansamblului merge atât de 
departe îneît pînă și trilurile 
sau grupetele atît de abundente 
în partitura lui J.S. Bach pă
reau interpretate de un singur 
interpret. Finețele orchestrei 
sovietic© ating uneori perfor
manțe incredibile, cum ar fi. 
de pildă, preluarea de către 
coarde a culorii instrumentelor 
de suflat odată cu trecerea te
mei de fugă de la un grup la 
altul.

Arta fugii de J.S. Bach re
prezintă o piatră de încercare 
pentru orice maestru al clavia
turii și. bineînțeles, o temera
ră aventură pentru o orches
tră. Rudolf Barșai. inițiatorul 
Si sufletul ansamblului vreme 
îndelungată, a scris o partitură 
sobră, pe măsura formației, în 
stilul autentic al barocului 
(poate cu o singură licență, în 
finalul lucrării, unde se pare 
că a supralicitat sonoritățile și 
țesătura polifonică). Orchestra 
de cameră din Moscova a im
presionat prin claritatea con
strucției formei, prin arhitec
tură simplă, austeră, de verita
bilă catedrală gotică, prin exi
genta fată de autenticitatea sti
lului. Chiar dacă uneori suflă
torii au cîntat mai greoi, totuși 
echilibrul de ansamblu s-a păs
trat permanent. Arta fugii de 
J.S. Bach constituie — în tăl
măcirea formației sovietice — o 
piesă, de referință în arta in
terpretativă contemporană.

Enescu — polifonistul, Enes
cu — marele violonist al epocii 
moderne în restituirea auten
tică a lui Bach, nu putea fi 
mai convingător și sincer oma
giat decît printr-o execuție de 
superioară trăire artistică, așa 
cum ne-a^ dăruit-o Orchestra 
de cameră din Moscova în ca
drul acestui festival.

VIOREL COSMA

CONSERVATORUL DE MUZICA „GEORGE ENESCU“-IAȘI 
anunță

scoaterea Ia concurs a următoarelor posturi didactice
FACULTATEA DE MUZICA

CATEDRA A II-A PIAN-CANTO :

— Asistent, disciplina „Corepetiție". poz. 24 din statul de func
țiuni.

CATEDRA A III-A INSTRUMENTE DE COARDE - INSTRU
MENTE DE SUFLAT-FORMAȚII INSTRUMENTALE :

— Asistent, disciplinele Vioară principal. Vioară Instrument 
la alegere, poziția 21 din statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Conservatorului din Iași, str. Cuza Vodă nr. 29, cererea de în
scriere, împreună cu 8oțele prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din R.S.R. publicat In Buletinul 
Oficial partea I nr. 33 din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și Invățămîntului nr. 84539/1969.

Termenul de depunere a actelor este de 15 zile pentru postu
rile de asistent, de la data publicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial.

Concursul va avea loc la Conservatorul de muzică „George 
Enescu" din Iași, în termen de 15 zile, pentru posturile de asis
tent, de la expirarea termenului de înscriere.

Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la con
curs se pot obține la secretariatul rectoratului Conservatorului 
telefon 112 37,
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BOX: Un tinăr care se afirmă 
ILIE DRAGOMIR

La trei sâptămîni după cucerirea titlului de campion balcanic, o frumoasă 
victorie in cadrul Dinamoviadei

Ieri dimineața, pe ringul insta
lat în Parcul sportiv ,,Dinamo“, 
s-au disputat finalele Dinamovia- 
dei de box. Boxerii români au 
avut o evoluție bună, patru din 
cei șapte finaliști bucureșteni 
reușind să cucerească centurile 
de campioni. Pe echipe, primul 
loc a revenit boxerilor de la Di
namo Moscova, pe locul secund 
clasîndu-se pugiliștii bucureșteni. 
Este o performanță meritorie 
care demonstrează că boxul româ
nesc dispune de elemente tinere, 
talentate. (Așa cum se știe, com
petiția, anul acesta, a fost deschi
să boxerilor pînă la 18 ani, ceea 
ce vădește preocuparea antrenori
lor pentru rodarea juniorilor. în 
vederea viitoarei Olimpiade). Din
tre boxerii români o bună impre- 

• sie a lăsat Ilie Dragomir. El con
firmă titlul- de campion balcanic 
la tineret, obținut cu cîteva săp- 
tămîni în urmă, la Brăila, și se 
impune atenției specialiștilor pen
tru primul lot al țării. Evoluția sa . -----
tic
un

în compania boxerului sovie- 
Vladimir Krecetov a’ fost de 

nivel tehnic ridicat, iar rezul-

tatul — K.O. — rep. 3 ! — de
monstrează resursele remarcabile 
de care dispune acest tînăr de 
18 ani. Să speram că vom mai 
avea ocazia să scriem 
lăudabile la adresa sa.

REZULTATE TEHNICE (în or
dinea categoriilor) : V. *■----
(Dinamo — U.R.S.S.) b.p. 
Boboc (Dinamo București), 
Knealimov b. ab. 2 z. Husnay 
(Ruda Hvezda —. R.S.C.) ; A. 
Daniliuk (U.R.S.S.) b.p. T. Cer
cel (Dinamo București) ; I. Kre
cetov b. ab. 3 D. Dimicevski 
(Spartak Levski — R. P. Bulga
ria) ; Ilie Dragomir (Dinamo 
București) b. K.O. 3 V. Krecetov 
(Dinamo — U.R.S.S.) ; Gh. Simion 
(Dinamo București) b. ab. 2 E. 
Giochim (Spartak Levsky — 
R.P.B.) ; Stan Postolache b. ab. 2 
L. Laburda (Ruda Hvezda — 
R.S.C.) ; Petre Stere b.p. A. 
Angov (Spartak Levski — R.P.B.); 
V. Garciev (Dinamo — U.R.S.S.) 
b. ab. 1 H. Schumann (Dinamo 
— R.D.G.) ; L. Ghevorkian (Di
namo — U.R.S.S.) b. ab. 3 V. Si- 
laghi (Dinamo București) ; V.

Niceporuk (Dinamo — U.R.S.S.) 
b. ab. 1 I. Sivak (Ruda Hvezda — 
R.S.C.). (T. POGOCEANU).

cuvinte

Denisov 
Ion 
s.

Sala sporturilor din Craiova a 
găzduit întîlnirea dintre formația 
locală și puternica echipă de pe 
malul Dunării, Box-Club Galați, 
pierdută la limită cu scorul de 
23—21 de craioveni. Meciul cel 
mai electrizant a fost cel dintre 
veteranul gălățean Octavian 
Amăzăroaie și tînărul craiovean 
Paul Căprițeanu. Deși Amăzăroaie a 
încercat să-și pună în valoare tot 
arsenalul cunoștințelor tehnice nu 
a putut învinge elanul lui Căpri
țeanu care, dacă își va confirma, 
în continuare, forma în care se 
află, va avea un cuvînt greu de 
spus la naționalele din acest an. 
Din echipa Craiovei s-au mai re
marcat Nicolae Peca, Paul Dragu 
și Constantin Ștefanovici, iar din 
echipa gălățeanâ Ilie și Sandu 
Tîrilă, Constantin Chiracu și Va
sile Lehăduș^ întîlnirea revanșă 
va* avea lcc sîmbătă 25 septembrie. 
(ION BALAURE).

TENIS: Campionii anului 1976 
VIRGINIA RUZICI Șl DUMITRU HĂBAOAU 

Cîștigâtorul „Cupei Scînteii tineretului" ediția 1975, 
Mihai Ciuntea o comportare frumoasă la prima 

participare in campionatele naționale
Pe terenurile parcului sportiv „Progresul" din Capitală s-au în

cheiat ieri întrecerile campionatelor republicane de tenis. După ce 
sîmbătă Virginia Ruzici a cucerit, din nou, titlul național, invingîn- 
d-o in finală, pe Florența Mihai cu 5—7, 6—4, 6—3, ieri, in proba de 
simplu bărbați titlul de campion a fost cucerit de Dumitru Hărădău, 
care l-a întrecut in finală cu 6—4. 6—4, 6—4, pe Traian Marcu. In 
celelalte două finale disputate s-au înregistrat următoarele rezultate/ 
dublu femei : Virginia Ruzici. Florența Mihai — Valeria Balaj, Ma
riana Nunweiller 6—2, 6—2 ; dublu mixt : Virginia Ruzici, Traian 
Marcu — Florența Mihai, Viorel Marcu 6—4, 3—6, 6—4.
Secretarul Federației, Aiex. Lă zărescu ne-a declarat :

Actualul campionat care a reunit ----------------------- - - • -- •
la start 64 de băieți și 32 de fete, 
ne-a relevat că tînăra generație 
cîștigă poziții în ierarhia națio
nală. Valoarea generală a compe
tiției a fost superioară față de 
edițiile precedente. Am asistat la 
finale disputate, de un nivel teh- 
nico-tactic ridicat, spectaculoase, 
în care victoria putea fi, la fel 
de bine, și de partea învinșilor 
care au fost, în toate privințele, 
egalii învingătorilor. Un progres 
evident au înregistrat tenismeneie 
Virginia Ruzici și Florența Mihai, 
în primul rînd, care confirmă bu
nele rezultate dobîndite în marile 
turnee internațiBnale. Apoi, ju
nioarele Maria și Lucia Romanov, 
Elena Popescu au fost adversare 
redutabile chiar pentru senioare 
cu experiență. De la băieți, după 
ce Hărădău și Tr. Marcu au avut 
evoluții mult mai bune ca în anii 
trecuți, se cuvine să-1 remarcăm 
pe juniorul, de 17 ani, Andrei 
Dîrzu, care a pierdut foarte greu

la actualul campion : 6—4, 10—8, 
6—4. Relevantă t.te comportarea 
campionului de anul trecut al 
competiției de masă, cu caracter 
republican ..Cupa Scînteii tinere
tului la tenis44, Mihai Ciuntea (din 
Piatra Neamț) promovat la secția 
de performanță a clubului Dinamo 
Brașov, care n-a putut fi învins 
de un tenisman redutabil, cu ex
periență competițională — este 
vorba de Adrian Dragomir. decît 
în 5 seturi, ale căror scoruri ex
primă echilibrul valoric și de 
forțe : 11—9, 1—6.. 0—6, 11—9. 6—3. 
Acest rezultat și această compor
tare. la prima confruntare în com
petiția internă cea mai impor
tantă. ne determină să urmărim 
cu toată atenția și să sprijinim 
pregătirea și promovarea în secțiile 
de performanță a cîștigătorilor și 
fruntașilor competiției inițiate de 
„Scînteia tineretului41, care se 
dovedește o trambulină de lansare 
a talentelor tinere, a elementelor 
de perspectivă. Campionatul

FOTBAL VI. ÎN NOTA OBIȘNUITA
r

O ETAPA APROAPE NORMALĂ, ADICĂ, FĂRĂ CULOARE • „SPORTUL STUDENȚESC" PREDĂ LA DIVERSE ADRESE LECȚIA LUI 
3-0 • CAMPIONII SE RESIMT DUPĂ BRUGES • „PROGRESUL" ÎN REAL PROGRES ® F.C. GALAȚI ÎNCEPE SĂ JOACE PE 

PUNCTE • UMBRA LUI DINU AVEA CRAMPOANE DE ALUMINIU

Nici această etapă n-a adus nimic nou în 
calitatea fotbalului practicat de echipele din 
prima divizie a tării. Acel reviriment așteptat 
cam demult. Campionatul rămîne, încă, la cote 
valorice modeste, iar stilul de joc al formații
lor are, din păcate, un numitor comun : lipsa 
de stil, de concepție, cu, alte cuvinte... medio
critatea. Privind rezultatele, unul singur dc se 
impune — victoria categorică a Sportului stu
dențesc la Oradea, unde nu se cîștigă tocmai 
ușor. Elevii Iui Angelo Niculescu nu se dez
mint. ei continuă să predea, pe arene diferite, 
o frumoasă lecție de fotbal. Răducanu a fost 
din. nou in vervă și în formă arătindu-si pre
dilecțiile pentru orice post din echipă. în rest- 
gazdele au realizat scoruri strînse, scoase după 
eforturi si chinuri grele : F.C. Constanța. Po
litehnica Timișoara. F.C.M. Reșița... Gălățenii 
obțin primul punct si primul gol acasă după 
540 de minute. O ispravă de pus în ramă. Cu
plajul interbucurestean n-a mai oferit acel 
spectacol de ținută, deși în tribune se aflau 
50 000 de spectatori. Printre protagoniștii ga
zonului — multi internaționali și titulari ai e- 
chipei care miercuri, pe același stadion, Ori-

mește replica reprezentativei Cehoslovaciei, 
campioană a Europei. Nu ne-au lăsat, prin jo
cul lor. prea multe speranțe pentru confrun
tarea de Ia mijlocul săptăminii. Poate, însă, că 
în colectivul tricolor randamentul va fi altul. 
Ca fapt mai inedit : un duel interesant pe sta
dionul „23 August" între căpitanul echipei na
ționale. Cornel Dinu, și mijlocașul rapidist. 
Petcu : dacă la fotbal a cîștigat dinamovistul, la 
„picioare" și la „amenințări" — pentru a-si 
inhiba adversarul — a învins Petcu. cunoscut, 
dealtfel, ca un specialist în materie. Arbitrul 
i-a arătat din nou cartonașul galben si aprigul 
„vînâtor" dc tibii. ieri cu crampoane de alu
miniu. va fi în curind pe tușă !

Din nou sîntem nevoit i să repunem în dis
cuție programarea jocurilor juniorilor. Unele 
dintre meciuri au fost despărțite de partidele 
seniorilor si programate pe alte terenuri, ne
corespunzătoare si fără public. Desigur prolife
rarea unei asemenea atitudini la cluburi nu se 
explică, decit prin indiferența si îngăduința pe 
care o manifestă însăși Federația fată de în
călcarea propriilor hotărîri.

incursiuni fructuoase a gălățe- 
nilor : Țolea centrează de pe 
extremă și Orac reia în gol, 
egalind, în minutul 69. De aici 
și pînă la încheierea partidei, 
ca și în partea de sfîrșit a pri
mei reprize, asistăm din păcate 
la mai puțin fotbal și la mai 
multe durități. Arbitrul Ion 
Ciolan din Iași împarte carto
nașe galbene, anulează un gol 
al gălățenilor pe motiv de ofsaid 
(nesemnalat ........................... .
ieră sfârșitul 
acorda cele 
mise atunci 
pei arădene 
pentru a î 
(I. CHIRIC).

si Șutru (min. 83) dintr-o lovi
tură liberă la care Ștefan a fost 
un simplu spectator nevinovat.

V. CABULEA

de tușieri) și flu- 
L partidei fără a mai 

două minute pro- 
cînd medicul echi- 

; a intrat pe teren 
îngriji un jucător.

avut însă și umbrele sale. De 
data aceasta de ordin organizato
ric. Pe cele mai bune terenuri — 
și care aveau tribune — nu s-a 
putut juca. Clubul „Progresul*4 n-a 
manifestat, In acest sens, simț de 
răspundere. (C. VASILE).

N. R. Surprinde, pînă la 
nedumerire, faptul că prima 
competiție de tenis a țării s-a 
desfășurat Intr-un cvasianoni- 
mat. Aceasta in ciuda faptului 
că multe partide au fost de un 
ridicat nivel calitativ, că prin
tre protagoniști se aflau reve
lații ale marilor turnee inter
naționale din ultimul timp : 
Virginia Ruzici și Florența 
Mihai. Nu există decît o singu
ră explicație : popularizarea
necorespunzătoare a campio
natelor naționale de tenis.

RUGBI:., Cupa Federației"

de tinerețe
Printre măsurile luate de fede

rația de specialitate pentru acest 
an coir.petițional a fost și aceea a 
promovării, la toate eșaloanele, a 
tinerilor jucători. Măsură firească, 
reclamată de necesități obiective ; 
schimbul dintre generații, posibi
litatea afirmării unor noi talen
te. practicarea și crearea' unei 
baze de masă a acestei discipli
ne. Cum au răspuns factorii avi
zați la toate aceste comandamen
te, ne-am convins prin urmărirea 
întrecerilor ~ *'
federației11 
divizia B.

Astfel, 5 
competiție 
pauzele în ___  _____ .
convocați în loturile reprezenta
tive, am urmărit în Capitală cî
teva partide interesante : 
Steaua — Dinamo 12—6, Rapid — 
Gloria 14—0 și Grivița Roșie — 
Olimpia 24—19. Ca un corolar al 
acestor întâlniri. în care au evo
luat foarte mulți jucători tineri, 
s-a putut observa rapiditatea și 
cursivitatea unor faze de joc, lipsa 
durităților in contactul între 
combatanți, încercarea unor sche
me tactice. Desigur, nu vom fi 
însă de acord nici cu jocul de 
„domnișoare11, rugbiul fiind un 
joc bărbătesc, de angajare totală, 
pe parcursul a 80 de minute. 
Scopul principal al acestor întîl
niri credem că a fost realizat : 
redarea jucătorilor de rezervă, 
promovarea unor juniori, experi
mentarea unor scheme tehnico- 
tactice în funcție de adversarul 
de joc și de posibilitățile echipei.

O altă măsură luată de federa
ția de rugbi a fost aceea ca în 
formațiile diviziei secunde, numai 
cinci jucători care au depășit 
virata de 25 de ani, pot juca în- 
tr-o echipă, hotărâre menită, de 
asemenea, atragerii și promovării 
jucătorilor tineri.

Ieri, cu ocazia debutului divi
zionarelor B. pe Stadionul tinere
tului din Capitală, in partidele 
dintri Vulcan — A.S.E. 44—14 și 
Arhitectura — S.N. Oltenița 19—6 
antrenorii au trimis in teren ju
cători tineri, elevi sau studențL 
In acest sens, este edificatoare 
și constatarea prof. N. Pădureanu, 
antrenorul XV-lui de ia Arhitectu
ra, care ne spune : măsurile luate 
de federație cu privire la promo
varea tinerilor sfnt excelente, ră- 
mlne doar ca noi să le susținem 
printr-o muncă asiduă la antre
namente și în partidele oficiale, 
în concluzie : singurul criteriu 
pentru ridicarea calității jocurilor 
de rugbi este acela al promovă
rii tinerilor la toate eșaloanele. 
(GABRIEL FLOREA).

din cadrul ..Cupei 
și a unor partide din

F.C. Bihor -
Sportul Studențesc 

0-3 (0-1)

un punct. Bun arbi- 
Tătar. din Hunedoa- 

_ Cartonaș galben: Anton 
(Poli. Iași). (I. DANCEA).

cel puțin 
traiul^ lui 
ra.

Surpriză ? Nu. Jocul gazdelor 
a provocat nemulțumire în tri
bune. De cealaltă parte. Sportul 
studențesc — o echipă care de la 
joc la joc ciștigă in valoare și 
maturitate. Echipa profesorului 
Angelo Niculescu — pe linia 
bunelor rezultate din campionat 
(este singura echipă neînvinsă) 
— a evoluat într-o manieră care 
nu a permis bihorenilor desfășu
rarea unui joc care să periclite
ze poarța lui Răducanu. Golurile 
echipei bucureștene au fost în
scrise de Octavian Ionescu (min. 
9). la un luft in careu al lui Po- 
povici ; in minutul 60 Grosu 
..lucrează" o minge pe care o pa
sează lui Rădulescu și acesta în
deplinește „formalitatea". In mi
nutul 75 exbihoreanul Vlad cen
trează lui Cazan care îl „execu
tă" pe nervosul Albu. Scorul pu
tea fi mai mare, dar în prima 
repriză Grosu s-a jucat cu oca
ziile. (A. FRACEA).

Poli. Timișoara — 
Poli, lași 2-1 (0-1)

Pînă în minutul 15 cînd 
Dembrovschi a încercat vigi
lența lui Costaș cu un șut mai 
degrabă de antrenament, jucă
torii celor două echipe nu în
drăzneai/ parcă să-și 
răspunderea vreunei 
mai periculoase.* Pe de o parte 
gazdele, cu piesele lor de bază
— Cotec, Floareș, Păltinișan 
—. jucau fără orizont, pe de 
altă parte oaspeții se apărau 
cu strășnicie, contraatacând pe
riculos prin singurul lor om 
lăsat în coasta apărării locale
— Romilă. Dealtfel, acesta din 
urmă avea să rateze o acțiune 
rarisimă creată de Trandafilon

. în minutul 27. Sperțați de ceea 
ce ar fi putut să li se întîmpîe. 
timișorenii forțează atacul, dar 
mai mult prin mijlocași, fiind
că înaintașii căutau prea mult 
poziția ideală. Aceasta pînă 
în minutul 40 cînd același 
Romilă avea să înscrie la o 
grava greșeală a întregii apă
rări în frunte cu portarul Ca
tena. Fotbal adevărat oferit ce
lor peste 12 000 de spectatori 
aveam să vedem abia in ulti
mele 25 de minute. Ieșenii s-au 
bucurat prea de timpuriu de o 
victorie în care nu îndrăzneau 
să creadă. După ce Romilă — 
cel mai bun jucător de pe te
ren — a „prins" o bară, rezer
vele coechipierilor săi păreau 
epuizate. Șerbănoiu egalează în 
minutul 7(hwentru ca. cu 7 mi
nute înainte de final. Dem
brovschi să înscrie cel mal fru
mos gol al partidei. După as- 
pecuil jocului, ieșenii meritau

asume 
acțiuni

F.C.M. Reșița — 
U. Craiova 3-2 (1—1)
Stadionul din Valea Domanu- 

lui a fost pur și simplu luat cu 
asalt de peste 15 000 de specta
tori. A fost o partidă dirză, dis
putată, cu răsturnări spectacu
loase de scor și cu faze fier
binți la ambele porți. Deschi
derea scorului s-a produs in 
minutul 3 în urma unei lovituri 
libere executate de Oblemenco. 
Tunarul din Bănie. printr-un 
șut formidabil de la aproxima
tiv 35 metri, n-a dat nici o spe
ranță apărătorului buturilor re- 
șițene — Windt.

Dar bucuria craiovenilor s-a 
consumat după numai un minut, 
Poracsky. restabilind echilibrul 
pe tabela de marcaj. Din prima 
parte a întîlnirii mai consem
năm două bare, la interval tot 
de un minut, realizate de Do- 
nose .(min. 24) și Tănase (min. 
25). După pauză, echilibrul se 
rupe, gazdele atacînd cu mai 
multă vigoare, hotărîte fiind să 
obțină cele două puncte. Vor 
reuși aceasta prin Bora (min. 
69 și 74). Craiovenii — conștient! 
că nu mai au ce pierde — ies 
cu insistență la atac. Ei vor 
reuși să reducă din handicap 
prin Bălăci (min. 82) care a fă
cut un veritabil, slalom printre 
nu mai puțin de 6 apărători 
reșițeni. Curioase unele decizii 
ale arbitrului bucureștean Ma
ximilian Popescu dar care, din 
fericire, n-au influențat rezulta
tul final. (I. D. CUCU).

era să mai înscrie un autogol 
în prima repriză, dar. cu puțin 
noroc, mingea a trecut pe lingă 
poartă. Trebuie să subliniem că 
A.S.A. Tg. Mureș e, așa cum 
ne-a apărut și în ultima sa evo
luție internațională, o echipă 
subțire, care trăiește prin doi- 
trei jucători de... divizia „A“. 
Hunedorenii au evoluat bine, 
mai puțin lucid totuși decît în 
alte dăți, irosind un mare nu
măr de ocazii clare.

Bun arbitrajul prestat de Ni- 
colae Petriceanu, București. (AL, 
BĂLGRĂDEAN).

F.C. Argeș Pitești - 
Jiul Petroșani 2-0 (1-0) 

în pofida timpului răcoros, 
peste 8 000 de spectatori au luat 
loc în tribunele stadionului din 
Trivale. avînd prilejul să urmă
rească o partidă plăcută, viu dis
putată, cu acțiuni de atac purta
te în viteză și multe șuturi pe
riculoase. mai ales la poarta 
oaspeților, care s-au apărat cu 
dirzenie. Formația lui ’
marcind o revenire, 
o bună parte din joc, 
sivă s-a arătat mai 
realizat unele faze 
răsplătite cu aplauze .
aștii suporteri piteșteni. Tînărul 
atacant Radu II, golgeterul echi
pei în sezonul trecut, a dovedit 
multă vervă de joc, „semnînd" 
ambele goluri. Cu acest succes, 
piteștenii ciștigă patru locuri, 
trecind pe poziția a 5-a în 
sament.

Dobrin, 
a dominat 
linia ofen- 
incisivă, a 
„fierbinți", 
de entuzi-

da

F.C. Constanța —
S. C. Bacău 2-1 (2-1)

Scor stabilit în prima repri
ză. gazdele dovedind, pe linia 
ultimelor evoluții, nesiguranță 
în joc. Dealtfel, in minutul 16 
Mateescu a ratat o lovitură de 
la 11 m, demonstrând precarita
tea pregătirii sale tehnice. In. 
minutul 26, însă, constănțenii 
reușesc să deschidă scorul. Au
tor : Turcu. Șase minute mai 
tirziu. profitînd de o ezitare a 
apărării oaspeților. Mărculescu 
majorează scorul. Băcăuanii au 
cîteva minute de inițiativă. în- 
cercînd reducerea scorului. 
Reușesc aceasta in minutul 44, 
prin Catargiu. După pauză, 
ne-am fi așteptat la o replică 
decisă din partea oaspeților 

-pentru a obține un „egal". Dar. 
ambele echipe par mulțumite 
cu acest rezultat și meciul ia 
sfîrșit cu scorul 2—1 în favoa
rea constănțenilor. Apreciem 
că a fost un joc modest, iar 
arbitrajul prestat de Gheorghe 
Ionescu (Brașov) s-a înscris pe 
linia mediocrității partidei. 
(CORNEL POPA).

ANA CIOBANUTIR
BELGRAD 19 (Agerpres). — Sportiva românca 

Ana Ciobanu a repurtat un strălucit succes in ca
drul campionatelor europene de tir rezervate se
nioarelor și juniorilor, competiție care se desfă-

în „Cupa federației44, 
creată să completeze 
care selecționabllii sînt

campioana continentului 
șoarâ in orașul iugoslav Skoplie.

Ana Ciobanu a cucerit medalia de aur și tit
lul de campioană continentală in proba de pistol 
standard - senioare, totalizind 582 puncte.

La închiderea ediției

masculin : Minaur Baia 
Mare — C.S.M. Borzești 18—10, 
C.S.U. Galați — Universitatea 
București 13—13, Relonul Săvinești 
— Gloria Arad 17—16. (M. LE
RESCU).

Corvinul Hunedoara
A.S.A. Tg. Mureș

1-0 (0-0)

Dinamo - Rapid 
3-1 (1-0)

Rezultatul nu exprimă 
del realitatea d*e pe teren, 
prima repriză au dominat 
mult dinamoviștii arătînd că jo
cul lor nu se desfășoară la în- 
timplare. fără idei, mai ales cind 
balonul trecea pe la Dinu și 
Moldovan. în repriza secunda, 
cu avantajul a două goluri. Di
namo n-a mai forțat și rapidiștii 
nu s-au lăsat prea mult invitați 
la ofensivă. Manea, Teleșpan, 
Rîșniță, Șutru devin atacanți 
foarte periculoși și numai ne
șansa a făcut ca in cîteva rân
duri mingea șutată de aceștia să 
nu-și atingă ținta. Victoria lide
rului e prea severă, pe teren nu 
a existat o diferență de valoare 
atit de distinctă. în afară de 
cei citați, s-a mai remarcat Che- 
ran, foarte activ în apărare, ca 
și în atac. Portarul Rapidului — 
Ioniță — a avut o zi slabă, două 
din goluri avîndu-le pe conștiin
ță. Au marcat, în ordine : Do- 
brău (min. 7), Dinu (min. 46), 
D. Georgescu (min. 76) — am a- 
vut impresia că era în ofsaid —

ti- 
în 

niai

HANDBAL: Noile 
promovate promit

După un debut modest, cu 
primă etapă desfășurată în con
diții atmosferice nefavbrabile, e- 
chipele divizionare de handbal au 
început să se... încălzească și, 
spre satisfacția spectatorilor, cota 
valorică a întrecerilor a mai 
crescut. în următoarele trei run
de, programate în decurs de nu
mai opt zile, competitoarele au 
oferit jocuri mal dinamice, cu 
răsturnări de situații și multe 
goluri. Pe această linie notăm și 
evoluția noilor promovate „U“ 
Cluj-Napoca (feminin) și Gloria 
Arad (masculin), care se prezintă 
tot mai bine de la un meci la al
tui. Studentele au întrecut, în 
deplasare, Mureșul Tg. Mureș 
(etapa a 2-a) și pe medaliata cu 
bronz, Voința Odorhei (etapa a 
3-a).

Dintre protagonistele diviziei 
masculine se detașează formația 
internaționalilor C. Penu, Gh. 
Licu și A. Cosma, care a obținut 
patru victorii din tot atîtea me
ciuri disputate, ocuplnd primul 
loc în clasament, cu 8 puncte, 
ieri, Dinamo a. întîlnit tînăra e- 
chipă Știința Bacău, de care a 
dispus cu scorul de 19—9 (11—7), 
avînd cei mai buni realizatori în 
Grabovschi (7 goluri marcate) și 
Cosma (4). Formația campioană, 
Steaua a acumulat 4 puncte, însă 
are două jocuri restanță. Alte re
zultate tehnice din etapa a 4-a, 
feminin : Voința Odorhei — Univ. 
Timișoara 11-12, Textila Buhuși- 
Confecția București 10—11, Univ. 
Iași — Rapid 16—10, Mureșul Tg. 
Mureș — Constructorul Timișoara 
18—16, Progresul — „U“ Cluj-Na
poca 13—11 (în prima parte a 
jocului, clujencele au condus cu 
6—1), Univ. București I.E.F.S.

OINĂ: Ediția jubiliară a 
campionatului național
Stagiunea de toamnă este domi

nată de jocurile ediției jubiliare, 
a 25-a, a Campionatului republi
can. care a reunit peste 400 de 
echipe din mai multe județe. 
Printre acestea : Jiul Gînglova 
(Dolj). Dacia Pitești, Dinamo Ba
cău, Șiretul Suraia (Vrancea), Re
colta Lucățeni (Satu Mare). Rul
mentul Birlad etc. Turneele din 
etapa superioară, faza de zonă, 
încheiate ieri, la amiază, au fost 
marcate de întreceri viu disputate, 
în care protagonistele au folosit 
multe elemente tehnice și tactice 
din repertoriul acestui sport cu o 
frumoasă tradiție. Campioana Te
leormanului, echipa Viață Nouă 
Olteni a reușit să cîștige zona de 
la Caransebeș, calificîndu-se pen
tru etapa finală, iar fosta cam
pioană’ republicană, Avintul 
Curcani (Ilfov) s-a impus la zona 
de 'la Craiova. Evoluții remarcabi
le au avut șl formațiile Avîntul 
Frasin (Shceava), cîștigătoarea 
zonei de la Reghin. Betonul Ro
man și Tricolorul Baia Mare, pre
gătită de maestrul sportului Vio
rel Bălin, prezent pe dreptunghiul 
de joc de 25 de ani, respectiv din 
1951, cînd s-a dat startul în pri
ma ediție a campionatului. Pen
tru actul final s-au mai calificat 
formațiile : Dinamo, Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteii44 și,Uni
versitatea București, clasate pe 
primele trei locuri la zona desfă
șurată, sîmbătă șl Ieri, în Capitală. 
(M. LERESCU).

• romanul ilie năs- 
TASE și suedezul Bjbrn Borg 
își vor disputa finala turneu
lui de tenis de la Ciudad de 
Mexico, al doilea turneu care 
reunește în această săptă- 
mînă pe 4 dintre cei mai 
buni jucători din lume. în 
semifinale, Năstase l-a în
vins cu 3—6. 6—0. 6—3 pe 
australianul Rod Laver, iar 
Borg l-a întrecut cu 6—4, 
6—1 pe argentinianul Guil
lermo Vilas. Borg și Năstase 
se întîlnesc pentru a 4-a 
oară în decurs de două săp- 
tămîni, cele trei partide an
terioare — disputate la 
Forest Hills, Milwaukee și 
Guadalajara — revenind 
sportivului suedez.

• ÎN ETAPA A 2-A a 
campionatului belgian de 
fotbal, echipa F.C. Bruges, 
adversara formației Steaua 
București în „Cupa campio
nilor europeni", a cîștigat cu

«corul de 3—2 meciul susți
nut în deplasare cu echipa 
Ostende.

• ÎN PRIMA ZI a turneu
lui internațional de rugbi de 
la Burgas, reprezentativa 
României a întrecut cu sco
rul de 14—3 selecționata 
U.R.S.S. Intr-un alt meci, 
echipa Bulgariei, a dispus cu 
scorul de 6—0 de formația 
Poloniei.

meridian
• TURNEUL INTERNA

ȚIONAL MASCULIN DE 
HANDBAL dotat cu „Cupa 
Independenței României", 
desfășurat timp de trei zile 
la Cluj-Napoca, a fost cîști
gat de formația locală Uni
versitatea, care ,a terminat 
neînvinsă competiția.

• DUMINICĂ DIMINEA-

Stadionul Corvinul din Hune
doara. Teren moale. Spectatori 
17 000. A marcat Boloni în mi
nutul 53. autogol. Cartonașe gal
bene : Ispir și Onuțan (oaspeți).

Pînă in minutul 53 partida a 
fost destul de liniară, reducin- 
du-se la un duel permanent in
tre atacul hunedorenilor și 
apărarea, sobră, solidă, a oas
peților, din rindul căreia s-a re
marcat portarul Solyom. în acel 
minut s-a produs însă o fază 
electrizantă care a schimbat fața 
meciului. După ce a driblat mai 
mulți adversari. Șurenghin a 
fost deposedat de către inter
naționalul Boloni care, aseme
nea unui debutant, a tras cu 
sete în propria-i poartă, reușind 
ceea ce n-au reușit adversarii 
săi. De altfel. Boloni — care • 
azi a făcut mai multe gafe —

F.C.M. Galați - 
U.T.A. 1-1 (0-0)

Pe stadionul Dunărea din Ga
lați echipa locală, F.C.M. Galați, 
întilnind-o pe U.T.A., a încercat 
să se reabiliteze în fața proprii
lor spectatori dar nu a reușit 
decit pe jumătate. Cei care o 
susțin de. ani de zile au umplut 
din no” tribunele căci dragos
tea lor pentru fotbal e mai mare 
decît amărăciunea provocată de 
insuccesele echipei favorite. La 
început, jucătorii gălățeni au 
atacat cu curaj, dar cîteva con
traatacuri ale arădenilor prin 
Broșovschi și Domide au adus 
un anume echilibru în desfășu
rarea partidei. Scorul va fi des
chis în repriza secundă. în mi
nutul 60. de ’către oaspeți, prin 
Cura, dintr-o fază care nu 
anunța nimic deosebit. Pentru 
cîteva minute arădenii pun stă- 
pînire pe joc, ultimii lor apără
tori înaintînd pe linia de centru, 
ce și creează posibilitatea unei

----------------------jy

• DINAMO — RAPID 1—1 
(1—0). Joc modest, lent pen
tru niște fotbaliști tineri, fără 
ambiții și veleități. Scorul este 
echitabil. Dar nu este vorba 
de un echilibru al valorii, ci al 
mediocrității. Păcat. Au mar
cat Șomănescu pentru Dinamo 
și ivănescu din 11 m, pentru 
Rapid.

8

• STEAUA — PROGRESUL 
5—1 (2—1). Un meci ceva mai 
disputat, dar numai pînă la 
majorarea scorului. Nu s-a ju
cat potrivit unei discipline tac
tice, nici în atac, nici în apă
rare. Nu s-a remarcat, în mod 
deosebit, nici un jucător. Pen
tru Steaua au marcat Popa 
Ștefan și Ionescu Marin de cîte 
două ori și Nlca, iar pentru 
Progresul — Strîmbeanu.

• F.C. BIHOR — SPORTUL
STUDENȚESC BUCUREȘTI 
4—0 (2—0). Pentru protejarea 
terenului de joc partida s-a 
jucat în comuna Sîntion. Or
ganizatorii au ferit juniorii de 
încurajările spectatorilor, mu- 
tindu-i la 8 kilometri de Ora
dea. Jocul a fost la dispoziția 
„gazdelor" care, legînd mai 
bine acțiunile, au administrat 
partenerilor de întrecere cîte 
două goluri în fiecare repriză. 
Din nou, subliniem că este 
necesar să fie respectate hotă- 
rlrile F.R.F. cu privire la lo
cul de disputare a-----—
juniorilor.

« F.C.M. Galați 
l—o (0—0). Jucătorii 
echipe s-au întrecut 
guri nu în goluri. Tocmai de 
aceea am fost martori la foarte 
puține faze de poartă, 
scris Stanciu de la 
Galați în minutul 74.
• F.C.M. Reșița — 

CRAIOVA 2—2 (O—I). Rezulta
tul reflectă fidel echilibrul de 
forțe din teren. Tinerii fotba
liști craioveni, mai insistenți 
în prima parte a întâlnirii, au 
reușit să preia conducerea prin 
Geolgău. *După pauză, am asis
tat la încă trei goluri specta
culoase, înscrise — pe rînd — 
da Moț și Drăgăniță (F.C.M. 
Reșița) și Orăscu (Universita
tea Craiova). De menționat că 
oaspeții au contestat întîlnirea, 
disputată pe un teren necores
punzător — cu zgură, contrar 
normelor stabilite de Federația 
Română de Fotbal. Se impun 
din partea F.R.F. măsuri 
ferme.

partidelor

— U.T.A. 
celor două 
în driblin-

Aj în- 
F.C.M.

UNIV.

ȚA s-a desfășurat „Marele 
Premiu" al municipiului 
București la automobilism, 
probă contînd pentru campio
natul republican de viteză 
pe circuit.

Iată câștigătorii 
ției : clasa 
cmc : Cornel 
București) ; 
1150 cmc : 
(I.O.B. Balș) ; ciasa pma ia 
1 300 cmc : _ Eugen Ionescu ’ 
Cristea (I.O.B. Balș) ; clasa 
peste 1 300 cmc : Ștefan Ian- 
covici (Dacia Pitești) ; clasa 
..Dacia" : grupa I : Ludovic 
Balint (C.S.U. Brașov) ; 
grupa a Il-a : Eugen Iones
cu Cristea.

In clasamentul general in
dividual, pe primul Ioc s-a 
situat Ștefan lancovici, iar 
pe echipe victoria a revenit 
automobiliștilor de la I.O.B. 
Balș.

DIVIZIA B
Seria I

competi-
pină la 1 000 

Căpriță (A.C.R. 
clasa pînă la
Vasile Szabo 

: clasa pînă la

Victoria Tecuci — C.S.M. Bor
zești 2—0 ; Portul Constanța — 
Gloria Buzău 0—0 ; Relonul Să
vinești — Olimpia Rm. Sărat 
2-1 ; C.F.R. Pașcani — C.S.U. 
Galați 1—1 ; Petrolul Ploiești — 
Metalul Plopeni 2—0 ; Unirea 
Focșani — Ceahlăul P. Neamț 
0—0 ; C.S.M. Suceava — Oltul 
Sf. Gheorghe 2—0 ; Celuloza Că
lărași — Prahova Ploiești 3—0 ; 
F.C. Brăila — Minerul Gura Hu
morului 1—0. După 5 etape, 
Petrolul Ploiegti conduce în cla
sament cu 10 puncte, urmată de 
F.C. Brăila cu 9 puncte.

București — Voința București 
0—1 ; Electroputere Craiova — 
Tractorul Brașov 1—1 ; Metalul 
București — F.C.M. Giurgiu 3—0; 
Ș.N. Oltenița — Dinamo Slatina 
1—0 ; Chimia Rm. Vîlcea — Chi
mia Tr. Măgurele 2—1. în clasa
ment conduce Voința București 
cu 9 puncte, urmată de Chimia 
Rm. Vîlcea cu 8 puncte.

Seri» a III-»

Seria a Il-a
Chimica Tîrnăveni — Nitramo- 

nia Făgăraș 1—0 ; Unirea Ale
xandria — Flacăra Moreni 0—1; 
Steagul Roșu — Șoimii Sibiu 
2—0; C.S. Tîrgoviște — Metalur
gistul Cugir 3—0 ; Tehnometal

Olimpia Satu Mare — Ind. sîr_ 
mei C. Turzii 3—0 ; C.I.L. Sighet
— F.C. Baia Mare 1—1 ; Armă
tura Zalău — Victoria 
4—1; C.F.R. Timișoara — 
Cluj-Napoca 2—1 ; Sticla Turda
— U.M. Timișoara 1—1 ; Mure
șul Deva — Rapid Arad 0—0 ; 
„U“ Cluj-Napoca — Aurul Brad 
1—0 ; Gloria Bistrița — Minerul 
Cavnic 2—1 ; Minerul Lupeni — 
Dacia Orăștie 1—0. Olimpia Satu 
mare conduce cu 9 puncte.

Călan
C.F.R.

Steaua — Progresul 
1-1 (0-0)

Stadionul „23 August", circa 
50 000 de spectatori. Uvertura 
cuplajului interbucureștean n-a 
ebrespuns nici ca nivel tehnic, 
nici ca spectacol. Campionii, mai 
obosiți, probabil, după meciul de 
la Bruges și fără Dumitru au a- 
rătat ca o echipă oarecare, fără 
forța lor obișnuită de atac, fără 
clarviziune. în aceste condiții, 
sarcinile adversarilor n-au mai 
fost atît de dificile. Fotbaliștii 
de la Progresul au rămas chiar 
surprinși că pot ajunge în fața 
porții lui Iordache cu atîta ușu
rință. După ce în prima repriză, 
grija lor a fost să se apere, să nu 
primească gol. lansînd în atac 
doar 2—3 jucători, in cea de-a 
doua au ieșit la joc. creîndu-și 
cîteva bune ocazii de gol, rata
te. însă, de Apostol și Țevi. De 
cealaltă parte, se ratează cu â- 
ceeași dezinvoltură bruma de o- 
cazii avute prin Răducanu, mai 
ales. Un joc modest și un rezul
tat echitabil. Arbitrul C. Bărbu- 
lescu a condus cu scăpări. An- 
ghelini a primit un cartonaș gal
ben pentru joc dur.

CLASAMENT
Dinamo 6 5 0 1 22- 6 lfl
Sp. Studențesc 5 4 10 12— 2 S
Steaua 5 3 11 9-6 1
Poli Timișoara 6 3 1 2 9— 8 1
F.C. Argeș 6 3 1 2 7- 6 1
S. C. Bacău 6 2 2 2 9- 6 (
Rapid 6 3 0 3 9- 7 (
Corvinul 6 2 2 2 8-6 1
Progresul 6 2 2 2 7-12 t
U.T.A. 6 2 2 2 4-12 I
Univ. Craiova 6 «jî 3 9-8 !
F.C.M. Reșița 4 2 11 9-10 i
Jiul 5 2 1 2 4- 7 1
F.C. Constanța 6 2 1 3 5- 8 1
A.S.A. Tg. Mureș 5 2 0 3 5— 4 1
F.C. Bihor 6 2 0 4 4— 9 t
Poli iași 6 114 5—8 J
F.C.M. Galați 6 0 1 5 4—16 J

Etapa viitoare
(25—26 septembrie)

Steaua—F.C.M. Reșița, Sportul 
studențesc—Poli. Timișoara, Cor
vinul Hunedoara—Dinamo, Pro
gresul—A.S.A. Tg. Mureș, F.C. 
Argeș—F.C.M. Galați, U.T.A.- 
Jiul, Poli. Iași—S.C. Bacău, Uni
versitatea Craiova—Rapid și 
F.C. Bihor—F.C. Constanța.

• COR VINUL HUNEDOARA- 
A.S.A. Tg. MUREȘ 2—2 
(2—0). Desfășurat pe terenul 
Cu zgură din incinta com
plexului sportiv „Corvinul", 
meciul a fost urmărit totuși 
de un mare număr de specta
tori. care, de fiecare dată, țin 
să-i vadă la lucru nu numai 
pe cei „mari", ci și pe cei care 
le vor lua locul mîine. S-a 
jucat în viteză, cu multă dă
ruire “.....................
lipsit 
uneori ______ __ ____________
la ambele părți, meritul re
venind — în egală măsură — ' 
celor două echipe care dispun 
de jucători 'cu reale posibili
tăți.

Scorul a fost deschis ca de 
obicei de către Nicșa, de la 
gazde, care înscrie meci de 
meci, fiind majorat de Petcu 
printr-o lovitură de la 11 me
tri. După pauză, oaspeții au 
redus din handicap prin Lo- 
vasz și apoi au egalat prin 
Kavay.

și angajament, nu au 
fazele spectaculoase, 
dramatice, consumate

• POLI TIMIȘOARA — POLI 
IAȘI 2-1 (1-0). Juniorii gaz
delor au obținut prima lor vic
torie fără a dovedi o superio
ritate evidentă. Antrenorul Iti- 
neanțu de la timișoreni ni s-a 
plîns că echipa sa nu face 
față din cauza numeroșilor ju
cători care au fost solicitați în 
diverse loturi. Cu toate aces
tea, considerăm că, un club 
ca Poli Timișoara, nu trebuie 
să ducă lipsă de juniori. Au 
marcat Iancu și Gruin, res
pectiv Cîrdei.

e F. C. CONSTANȚA — 
SPORT CLUB BACĂU 1—0 
(0—0). A marcat Ignat, din 11 
metri. Joc modest, de la care 
spectatorii așteptau mai mult, 
echipele fiind cunoscute ca 
posesoare de elemente talenta
te. Din păcate, jocul nu s-a 
ridicat la nivelul pretențiilor 
normale față de două echipe 
aflate în lupta pentru titlu.

• F. C. ARGEȘ — JIUL 
5—0. Jocul a fost la discreția 
gazdelor, care s-au „plimbat" 
în voie pe tot terenul. Forma
ția de juniori a Jiul-ului a 
fost doar o simplă prezență, 
cunoscînd al 5-lea eșec din tot 
atîtea partide susținute, acu- 
mulînd... zero puncte și un 
golaveraj de 1—15 ! E momen
tul ca să intervină și Federa
ția să-i „premieze" pe cei 
care se ocupă, la clubul din 
Valea Jiului, de juniori.

NOTA ZERO
LA PURTARE

Pînă în minutul 34 al parti
dei F.C.M. Galați — U.T.A. 
ne-au plăcut in mod deosebit 
doi jucători: Radu Dan de la 
gălățeni și Leac de la ară
deni. Dar în minutul cu pri
cina, Radu Dan il faultează 
pe Leac iar acesta se ridică 
furios și-i trimite gălățeanu- 
lui o directă, ca la box. Si
gur, arbitrul le-a arătat cite 
un cartonaș galben. Dar Radu 
Dan, in loc să arate in conti
nuare că e un jucător bun, 
ne arată că nu știe să se 
poarte pe teren. Aleargă după 
jucătorii arădeni nu să le ia 
mingea, ci să-i trîntească 
pămint. Noroc că repriza 
încheie, iar după reluarea 
cului, antrenorul gălățean 
ținut pe tușă.

la 
se 

jo- 
l-a

I. CHIRIC



BUN mu HUIBI OUSPEIE!
(Urmare din pag. I) * 

conducerea Partidului Popular 
Revoluționar și a Frontului Pa
triotic Laoțian, împotriva im
perialismului și a forțelor reac
ționare interne, demonstrînd, 
încă o dată, că nu există as
tăzi în lume forțe în stare să 
îngenuncheze^ un popor hotârit 
să lupte pînă Ia capăt pentru 
apărarea dreptului său sfint de 
a-și decide în mod liber și su
veran destinele. Acest moment 
marchează încheierea revoluției 
național-democratice, care a 
creat condiții deosebit de favo
rabile întăririi puterii poporu
lui laoțian în toate domeniile, a 
deschis perspectivele trans
formării Laosului într-o țară 
prosperă și progresistă.

Desfășurate în contextul unor 
profunde mutații revoluționare 
în întreaga Indochina, transfor
mările înnoitoare din Laos re
liefează înaintarea cu succes a 
acestei regiuni a lumii pe ca
lea înfăptuirii aspirațiilor pro
funde de pace și dezvoltare de 
sine stătătoare a tuturor po
poarelor din Indochina.

Pășind într-o nouă eră, po
porul laoțian, eliberat de domi
nația străină și asuprirea forțe
lor retrograde interne, își con
sacră eforturile, capacitățile 
creatoare edificării unei noi so
cietăți, bazată pe justiție și 
egalitate, a unui Laos pașnic, 
unificat, independent, democra
tic și prosper. în prezent, în în
treaga țară se desfășoară o 
vastă acțiune pentru înlătura
rea urmărilor războiului, pen
tru reconstrucția și -refacerea 
economiei. Toate eforturile sînt 
concentrate asupra aplicării 
programului de acțiune adoptat 
de guvernul R.D.P. Laos, care 
prevede . consolidarea puterii 
populare, zădărnicirea oricăror 
acțiuni ale elementelor reacțio
nare, lichidarea vestigiilor fos
tului regim monarho-feudal, 
mobilizarea tuturor laoțienil'or 
pentru edificarea unei economii 
naționale independente pe baze 
socialiste.

România socialistă a manifes
tat. întotdeauna o profundă so
lidaritate față de popoarele In- 
dochinei, acordîndu-le întregul 
sprijin în lupta pentru respin
gerea intervenției imperialiste. 
Republica Socialistă România, 
Partidul Comunist Român, po- 

’ porul român au sprijinit ferm 
poporul laoțian prieten în 
lupta sa eroică, plină de sacri
ficii, pentru cucerirea și apăra
rea dreptului sacru la o viață

pașnică, liberă și independentă.
Poporul nostru urmărește cu 

caldă simpatie vasta activitate 
constructivă care se desfășoară 
în. R.D.P. Laos, sub conducerea 
P.P.R. Laoțian, în noua etapă, 
și este încredint-at că, prin efor
turile sale creatoare, poporul 
laoțian va îndeplini cu succes 

■ sarcinile ce stau în fața țării.
în ciuda distanțelor geogra

fice care separă cele două țări, 
există multiple posibilități pen
tru . dezvoltarea prieteniei fră
țești și solidarității militante 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Revo
luționar Laoțian, pentru ampli
ficarea bunelor . ‘ '
prietenie și colaborare 
popoarele român și laoțian, 
spiritul -•-•••’ 
egalități 
pectului 
ranității 
cului i 
avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești.

„Republica Socialistă România 
și Republica Democrată 
Iară Laos, țări care se 
angajate într-un amplu 
de edificare a unei noi

raporturi de 
dintre 

. ... în
principiilor deplinei 

l în drepturi, ale res- 
i independenței și suve- 
i naționale, neameste- 
în treburile interne,

Popu- 
găsesc 
proces 
socie- 

arăta tovarășul Nicolae

Ceaușescu — au interesa șl 
idealuri comune în asigurarea 
progresului și dezvoltării lor 
economice și sociale, in lupta 
pentru înfăptuirea unei noi or
dini economice și politice in
ternaționale și realizarea aspi
rațiilor de pace și securitate 
ale popoarelor".

Comuniștii, întregul popor 
român nutresc convingerea că 
actuala vizită in țara noastră a 
delegației de partid și guverna
mentale laoțiene, convorbirile 
care vor avea loc cu acest pri
lej vor constitui un moment de 
mare însemnătate in dezvolta
rea în continuare a raporturi
lor de colaborare multilaterală 
dintre partidele și țările noas
tre, vor contribui la intensifi
carea luptei popoarelor împo
triva imperialismului, colonia
lismului* și neocolonialismului, 
pentru libertate și independen
ță. pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și făuri 
destinul așa cum il dorește. Sa- 
lutind cu bucurie și vie satis
facție această vizită, poporul 
român adresează din toată ini
ma înaltului sol laoțian un căl
duros ..Bun venit pe pămintul 
României socialiste !“

Evoluția -situației
J 1

0 noua reuniune tripartită la Chtaura in timp ce luptele continuă
Paralel cu contactele politico- 

diplomatice desfășurate in ve
derea soluționării crizei libane
ze, la Beirut și în alte regiuni 
ale țării au continuat simbătă 
noaptea și 'în cursul zilei de 
duminică lupte violente, inclusiv 
dueluri de artilerie și rachete.

Pe plan politic, atenția părți
lor in conflict și a observatori
lor se concentrează asupra celei 
de-a doua reuniuni triparti
te libanezo-siriano-palestiniană, 
programată duminică in locali
tatea Chtaura (situată în valea 
Bekaa, din centrul Libanului), 
precum și asupra preluării func
ției supreme în stat de către 
președintele ales Elias Sarkis, 
care ar urma 'să se realizeze la 
23 septembrie. La cea de-a doua 
reuniune de la Chtaura. desfă
șurată in prezența reprezentan
tului Ligii Arabe în Liban, 
Hassan Sabri El Kholi, iau parte

„Scînteîa tineretului"
pag. 6
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Funeraliile președintelui
Mao Tzedun

Kz/fa delegației
U.T.C. și U.A.S.C.R.

în Marea Britanie

Impresionant
in Piafa

miting memorial de doliu
Tien An-Men din Pekin
1976. In

SPANIA

Delegația U.T.C.-U.A.S.C.R.. 
condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu. 
roului C.C,

R.D.r, LAOS : Imagine din Vientiane

Manifestație a femeilor 
din Liverpool pentru 

pace în Irlanda de Nord

președintele ales al Libanului. 
Elias Sarkis — care a avut in 
ultimele 24 de ore convorbiri la 
Cairo și Damasc cu șefii de stat 
ai Egiptului și Siriei, președin
tele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. Yasser Arafat, precum 
și generalul Naji Jamil, adjunct 
al ministrului apărării al Siriei, 
întilnirea de la Chtaura, a cărei 
primă etapă s-a desfășurat vi
nerea trecută, iși propune să 
examineze un proiect de înce
tare imediată a focului in Liban, 
dezangajarea trupelor și aplica
rea acordului de la Cairo din 
1969.

Tot în cursul zilei de dumi
nică, actualul președinte al Li
banului, Suleiman Frangieh, a 
adresat un mesaj de adio po
porului libanez. în legătură cu 
încetarea mandatului său, la 23 
septembrie.

• PESTE 5 000 DE FEMEI ! 
din Liverpool au parucipa: | 
La o manifestație pentru pace | 
in Irlanda de Nord. Aceasta 
este prima acțiune cintr-o j 
serie de acri vi tați similare 
prevăzută să se desfășoare 
in următoarele săptămâni in 
zece orașe din Anglia.

Pe de altă parte .la Newry, 
în Irlanda de Nord, aproape 
?0 000 de persoane au parti
cipat la un marș al păcii.

In Ulster s-au semnalat 
noi acțiuni teroriste ale or
ganizațiilor extremiste. 
Portadown, 
noscute au _____ _____
omorînd un polițist și rănind 
grav un agent ce circulație, 
iar la Belfast explozia unei 
bombe artizanale a provocat 
rănirea a 11 persoane.

La 
persoane necu- 

deschis focul

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA CIUDAD DE MEXICO 
au luat sfîrșit lucrările celor 
două comisii ale Conferinței a- 
supra cooperării economice în
tre țările în curs de dezvoltare. 
Rapoartele celor două comisii 
vor fi supuse, luni, unei dezba
teri finale. Marți urmează să fie 
dat publicității documentul final 
al reuniunii. numit deja în 
cercurile conferinței ..Declarația 
de la Ciudad de Mexico".

Delegații prezenți în capitala 
mexicană au evidențiat că a- 
ceastă importantă manifestare — 
convocată de „Grupul celor 77“ 
— a fost încununată de succes 
fiind adoptată majoritatea reco
mandărilor de cooperare prezen
tate, precum și calendarul pri
vind aplicarea măsurilor pe care 
ele le conțin.

La 18 septembrie 
imensa piață Tien An-Men. afla
tă in inima Pekinului, a avut Ioc 
impresionantul miting memorial 
de doliu, in semn de ultim ră
mas bun și profund omagiu adus 
președintelui Mao Tzedun.

O atmosferă solemnă, de mare 
durere și adincă reculegere, 
domnește in istorica piață, in 
care, in urmă cu 27 de ani, pre
ședintele Mao Tzedun a procla
mat crearea Republicii Populare 
Chineze. în uriașa piață s-au a- 
dunat peste un milion de oa
meni ai muncii din capitală și 
din întreaga țară, purtind ban
derole negre și flori albe in 
piept — simbol tradițional al do
liului la poporul chinez.

Pe frontispiciul porții masive 
care mărginește piața se află un 
mare portret al președintelui 
Mao Tzedun ; in semn de oma
giu, drapelul național, arborat 
în central vastului complex ar
hitectonic. este cobori: in berna. 
O mare lozincă a fost Înălțată

★

In ultimele zile — a spus vor
bitorul — întregul partid, în
treaga armată și poporul de toa
te naționalitățile din întreaga 
țara au fost cople$x:e de o dure
re nemărginită, in urma încetă
rii din viața a președintelui Mao 
Tzedun.

Adolfo Suarezprezentat demembru al Bi- 
al U.T.C.. care 

se află in vizită in Marea 
Britanie. a fost primită de 
Ron Hayward, secretar ge
neral al Partidului Laburist. 

Cu acest prilej, secreta
rul general al Partidului 
Laburist a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolac 
Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, un călduros salut 
din partea sa și a conducerii 
Partidului Laburist.

In cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, priete
nească, s-au apreciat pozitiv 
schimburile de vizite intre 
organizațiile de tineret din 
România și cele ale Partidu
lui Laburist britanic.

în cursul aceleiași zile, de
legația U.T.C.-U-A-S.C.R. s-a 
ini finit eu Ernie Roberts, se
cretar general al Uninnii 
sindicatelor din construcții 
de mașini, și cu Charles 
Clerfce. președintele Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Marea Britanie.

nomice, dar exclude din planul 
său de reforme tocmai sectoa
rele cele mai afectate de aceas
tă situație. Coordonarea Demo
cratică apreciază că actualele 
dificultăți existente în țară nu 
sînt consecințele unei crize gu
vernamentale său parlamentare, 
care ar putea fi soluționată 
lirin alegeri legislative. Dimpo
trivă, menționează comunicatul, 
este vorba despre o criză pro
fundă, legată de existența unui 
stat autoritar și care nu va pu
tea fi rezolvată decît prin apll’-* 
care a unui proiect constituțio
nal de respectare a drepturilor 
și libertăților democratice. în 
încheiere. Coordonarea Demo
cratică cere guvernului să pro
cedeze la deschiderea de nego
cieri destinate găsirii unor 60- 
luții reale pentru toate aceste 
probleme. Ea se proriunță pen
tru „formarea unui guvern de
mocratic de coaliție și inaugu
rarea unei perioade constituțio
nale, în cadrul căreia, după o 
etapă rezonabilă de exercitare 
deplină a drepturilor politice, să 
fie soluționată problema viitoa
rei forme de stat și de guver- 
nămînt. printr-o consultare a 
întregului popor și convocarea 
unei Adunări constituționale".

Tot la Madrid a fost dat pu
blicității un comunicat al Fede
rației spaniole a partidelor so
cialiste, în care se precizează că 
proiectul de reforme nu cuprin
de soluțiile care ar fi fost nece
sare pentru efectuarea 
bărilor politice cerute 
porul spaniol.

Coordonarea Democratică — 
grupare a majorității forțelor 
democratice de opoziție din Spa
nia, din care fac parte Parti
dul Comunist, Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, Partidul 
Socialist Popular. Partidul So
cial Democrat, comisiile munci
torești. alte formațiuni politice 
— a dat publicității un comu
nicat in care respinge proiec
tul de reformă politică, prezen
tat recent de primul ministru 
Adolfo Suarez. Comunicatul, e- 
laborat in cadrul unei reuniuni 
a Comitetului Executiv, al Coor
donării Democratice, menționea
ză câ „nu se poate cere po
porului să-și exercite suverani
tatea atit timp cit n-au fost 
încă restabilite toate drepturile 
și libertățile sale și nu există 
serioase garanții că exercitarea 
pașnică a acestor libertăți nu 
va fi reprimată de forțele po
lițienești".

Guvernul, se arată în docu
ment, recunoaște existența unor 
grave probleme politice și eco-

în fata Monumentului Eroilor 
Poporului : ..Să îndeplinim voin
ța președintelui Mao, sâ ducem 
pină Ia capăt cauza revoluției 
proletare". La tribuna ridicată 
special pentru mitingul memo
rial de doliu, străjuită de nu
meroase coroane de flori, urcă 
conducătorii de partid si de stat 
ai R.P. Chineze. La ora 15.00 
(ora locală). Uan Hun-uen, vi
cepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez. declară deschis mitingul. Se 
păstrează 3 minute de recule
gere.

Aceste momente de reculegere 
sînt păstrate de toți cei 800 mi
lioane de locuitori ai Chinei, iar 
sirenele sună in întreaga țară. 
In piață răsună acordurile mar
șului fimebru. Sint intonate_apoi. 
Imnul național al R.P. Chine» 
și ..Internaționala".

Hua Kuo-fen, pilm-vicepre- 
ședir.te al C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, rostește cuvintarea 
memorials.

★ ★

lianța dintre muncitori și ță
rani. In încheiere, vorbitorul a 
relevat hotărirea poporalul chi
nez de a îndeplini cauza sacră 
a eliberării Taivanului și a re- 
unificării patriei, de a aricea 
pe pian extem in spiritul inter- 
naționalismului proletar, de a 
întări unitatea cu proletar-ar-il 
internațional, cu națiunile $i po
poarele asuprite din J urnea în
treagă, cu popoarele țârilor romii 
a treia, pentru victoria cauzei 
comunismului și eliberării între
gii omeniri.

Președintele Ramalho Eanes 
s-a intilnit, de asemenea, cu o 
delegație a Partidului Socialist 
Portughez, Purtătorul de cuvînt 
al acestui partid, Jaime Gama, 
a precizat că au fost abordate 
problemele politice cele mai im
portante. inclusiv „criticile de 
inerție aduse guvernului de că
tre unele forțe politice din 
țară". Delegația socialistă, a de
clarat el, a exprimat președin
telui gratitudinea sa pentru ro
lul jucat de șeful statului în 
„soluționarea problemelor mili
tare și in restructurarea forțelor 
armate, măsuri indispensabile 
pentru stabilitatea constituțio-
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schim- 
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iitatea marelui

rarr.xjl:

de consum

structura

Ia heroină este

stupefiante este 
ducă la dispariția 

îngrijorător al

al ..societății

rut. vorbitorul a arăta:, 
câ președintele Mao a călit 
educa: partidul in luptele 

duse, sub conducerea sa. împotri
va dușmanilor de clasă din țară 
și din străinătate, din interiorul 
și din afara partidului, in lupta 
de clasă dura. îndelungată, as
cuțită și complexă. Călăuzit de 
linia marxist-leninistâ a pre
ședintelui Mao. P.C. Chinez — a 
continuat vorbitorul — s-a intă- 
rit continuu : micile grupuri de 
citeva zeci de comuniști s-au 
transforma: intr-un partid cu
peste 30 milioane de membra 
care conduce acum RJ3. Chine
ză. intr-un partid 
inarmat cu teoria n 
nismului. stri&s leg 
poporului, intr-ur. parrid 
xist-leninist i 
just.

Vorbitorul a 
bazincu-se ; 
versale ale 
lui și apiia 
concret 
președ:

.Râsăn:ui

• SECRETARUL DE 
al S.U.A., Henry Kissinger, Va 
întreprinde o vizită în Zair, în 
zilele de 21 și 22 septembrie — 
a anunțat, la Washington, pur
tătorul de cuvînt al Departa
mentului de stat.

și mai gravă. Un raport oficial 
informează că 10—12 tone .de 
heroină intră anual în țară, va
loarea medie a cantității vln- 
dute zilnic pe piață ridicindu-se 
la 17 milioane de dolari. Un 
studiu recent al Institutului 
național pentru cercetarea abu
zului de stupefiante constata 
că. printre copiii în vîrstă de 15 
ani. utilizarea marijuanei, con
siderat drog „ușor", a crescut 
de peste două ori din 1972 $i 
pînă în 1974. iar în 1975, unul 
din cinci copii din această grupă 
de vîrstă fumează țigări cu 
marijuana. Același studiu re- 
levă că in prezent numărul ce-

vinonati cu droguri, il indică 
numărul mai redus de farmacii 
jefuite" — scrie „LE MONDE". 
Francois Le Mouel, șeful Ofi
ciului central de combatere a 
traficului de stupefiante afirmă 
că numărul interpelărilor pen
tru consumul de droguri a cres-

irâ axi • exxe-

F
rare. ae poate afir
ma eâ rilnie agen
țiile de presă in- 
iormeazâ despre o 
nouă captară de 

stupefiante. însoțită de aresta
rea traficanților sau cel puțin 
a citarva dintre ei, scenele des
fășurării acestor acțiuni fiind 
de obicei cam aceleași. La pri
ms vedere s-ar părea câ activi
tatea susținută de combatere a 
traficului de 
pe cale să 
fenomenului 
toxicomaniei.

Realitatea este cu totul alta. 
Este adevărat că. potrivit unor 
statistici, in țările occidentale 
cheltuielile afectate acțiunilor de 
combatere a consumului de 
droguri se cifrează la peste 750 
milioane de dolari, câ se caută 
cele mai diverse modalități de 
a împiedica marele business al 
narcoticelor. Consumul de stu
pefiante cunoaște însă o curbă 
continuu ascendentă, căpătind 
proporțiile unei adevărate epi
demii. Nici urmă de ameliorare, 
informează pesimist statisticile, 
esîimind că peste 2 milioane de 
persoane din țările occidentale 
consumă constant heroină, iar

ța armată, coi 
proletariatuhi 
restaurării capita 
în aceiași timp, 
victoria revoluției popul 
neze conduse de 
Mao a adus o co 
seamă la cauza e 
poarelor oprimate <h; 
ga lume. Hua Kuo-fe 
cat meritele marelui 
câtor al poporului c 
analizarea fenomenele 
din perioada noii revo 
mocratice. a revoluției 
te. pentru înaintarea vi 
a Chinei pe calea soci, 
lupta împotriva imperia 
Președintele Mao Tzedun — a 
spus ei — este un exemplu stră
lucit de devotament neprecu
pețit față de interesele poporului 
din China și ale popoarelor din 
întreaga lume.

întregul partid. întreaga arma
tă și poporal din întreaga țară 
trebuie sâ răspundă in mod ac
tiv la apelul Comitetului Cen
tral al partidului, să transfor
me durerea in forță și să ducă 
mai departe cauza președintelui 
Mao — a spus vorbitorul, rele- 
vind necesitatea consolidării 
unității poporului de toate na
ționalitățile, condus de clasa 
muncitoare, unitate bazată pe a-
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© Ravagiile „fericirii chimice" • Majoritatea 
victimelor — tinerii între 15—20 de ani • Re
mediul - schimbări profunde în 

societății occidentale

lor care recurg 
de circa o jumătate de milion, 
fără a include pe cei ce ur
mează un tratament de dezin
toxicare. Și această înșiruire de 
date poate continua pe pagini 
întregi...

Sumele afectate acțiunilor de 
combatere a consumului de 
droguri se cifrează la sute de 
milioane de dolari, toxicoma
nia devenind extrem de costi
sitoare atît pentru cel ce se 
droghează cit și pentru societa
te. Rezultatele se lasă insă aș
teptate. „Cînd vezi ce poate să 
facă cu trecerea anilor heroina 
dintr-un tînăr sănătos, normal, 
dacă ești confruntat zilnic cu 
aceste jalnice epave umane a- 
patice, iresponsabile, capeți con
vingerea că trebuie să combați 
heroina cu toate mijloacele" — 
declara ziarului „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE ZEITUNG" 
un detectiv din New York. In 
Italia au apărut chiar grupuri 
private care caută să ridice ba
riere în calea comerțului și con
sumului de droguri.

Dar nici sumele alocate, nici 
însuflețirea unor polițiști sau 
simpli cetățeni nu pot înlătura 
escalada toxicomaniei. „Nici re
primarea dură a traficanților și 
consumatorilor, nici ameliora
rea mijloacelor de tratament nu 
vor putea ataca de la rădăcină 
această problemă" — se subli
nia într-un raport al Comisiei 
O.N.U. pentru narcotice, ară- 
tîndu-se că pentru „a găsi o 
soluție eficientă trebuie să 
existe o preocupare mai serioa
să în legătură cu cauzele s6- 
ciale care favorizează și deter
mină recurgerea Ia droguri". 
Numeroasele studii antidrog 
apărute sînt de acord că prin
cipalele cauze ale evadării în 
drog, ale alegerii alternativei 
„fericirii chimice", rezidă toc
mai în sistemul social al socie
tății care ii dă naștere. De ce 
principalele victime sînt tine
rii ? în continuă goană după un 
loc de muncă, sub influenta 
violentei și promiscuității, a 
promovării subvalorilor cultu
rale. trăind într-un climat do
minat de frustrările cauzate de 
de'calajele sociale tot mai pro
funde, într-o societate care nu • 
Ie poate oferi perspectivă, cer
titudine, tinerii preferă o reali
tate iluzorie, o lume a himere
lor, evadind din realitatea în 
care se simt dezorientați, oco
lind viitorul de care Ie este 
frică. Iar drogul este mijlocul 
care-i scutește de realitatea 
dură pe cei care nu au curajul 
să privească și să înfrunte ceea 
ce se ascunde în spatele fața
dei aurite a „societății de con
sum".

cut cu 16 la sută în primul tri
mestru al acestui an, în com
parație cu perioada corespun
zătoare a anului 1975. Foarte 
grav este faptul că a crescut 
îngrijorător numărul de decese 
datorate in mod direct consu
mului de droguri. în primele 
șase luni ale anului în curs s-an 
înregistrat 30 de decese, adică 
de două ori mai multe decît în 
1975. „Valul drogurilor" face 
din ce în ce mai multe victime 
în R.F. Germania, unde

leiași zile, a fost organizată o 
reuniune tripartită, celor doi 
adăugindu-li-se și primul mi
nistru al regimului sud-african, 
John Vorster.

• REPREZENTANȚII celor 
două comunități- cipriote la 
O.N.U. au participat la o reu
niune comună cu secretarul ge
neral al Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim. în cursul întrevede
rii. la care a luat parte și re
prezentantul personal al secre
tarului general al O.N.U. in 
Cipru, ambasadorul peruan 
Perez de Cuellar, au fost exa
minate posibilitățile pentru 
desfășurarea unei noi serii de 
convorbiri uitercomunitare.

• LA RIO DE JANEIRO 
vor începe marți lucrările reu
niunii anuale a Agenției Inter
naționale pentru Energia Ato
mică. la care și-au anunțat 
participarea 1 200 delegați din. 
cele 109 state membre. Printre 
chestiunile aflate în discuție fi
gurează primirea de noi mem
bri. Participanții vor discuta, 
de asemenea, toate aspectele 
legate de folosirea în scopuri 
pașnice a energiei nucleare, in
clusiv pentru producerea de 
bunuri alimentare, in agricultu
ră, medicină, precum aspecte 
ale conservării mediului am
biant. Bugetul organizației și a- 
legerea noului organism de con
ducere figurează, de asemenea, 
pe ordinea de zi a reuniunii, 
ca și examinarea practicilor ra
siste din Africa de Sud.

• FILIALA DIN 
băncii. „American 
dat publicității un 
care se estimează 
externă a țărilor ___ __
dezvoltare se va ridica în 1976 
la 32 miliarde dolari. Acest de- * 
licit Va atinge. în anul viitor, 
cifra, de 35 miliarde, afirmă ex- 
perții băncii.

LONDRA a
Express" a 
raport in. 

că datoria 
în. curs de

Zeci
școlile R. S. Vietnamin

cel puțin cu o școală cu-re-
So-

mii de elevi din. 
_ sud a Republicii _ . 
Vietnam au sărbătorit,

_____ _ S.U.A. din 
Sud. în cursul ace-

de mii de noi locuri
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• ÎN ZONA ORAȘULUI 
CAPETOWN și in alte puncte 
din Peninsula Capului Bunei 
Speranțe au avut loc noi de
monstrații antisegregaționiste 
ale populației africane. Forța 
ale poliției au intervenit împo
triva participanților la acțiunile 
antiapartheid în orașele George 
și Oudtshoorn. Un tînăr de cu
loare a fost ucis și mai mulți 
alții răniți.

• SECRETARUL DE STAT 
AMERICAN, Henry Kissinger, 
a avut duminică o întrevedere 
cu primul ministru al regimului 
de la Salisbury, Ian_ Smith. Ja 
sediul ambasadei 
Africa de

Sute de 
giunea de 
cialiste . ■ X 
la 15 septembrie, începerea nou
lui an de învățămînt în școli 
sau clase noi. în provincia Tien 
Giang — 
V.N.A. — 
toate cele 
cicluri ale 
ral, avînd 
280 000 de 
mult ca în anul școlar prece
dent.

în prezent, notează agenția, 
fiecare district al provinciei este

informează agenția 
au deschis porțile 
279 de școli cu trei 
învățămîntului gene- 
un efectiv total de 
elevi, cu 40 000 mai

dotat _ ____ , ; ___ ...
prinzind cele trei cicluri iar în 
fiecare comună funcționează 
cîte o școală primară.

La Phu Khanh au fost con
struite 633 de clase noi. în acest 
an, numărul elevilor din pro
vincie a sporit cu 50 000 de 
copii în raport cu anul școlar 
precedent.

în regiunile nordice s-au des
chis 25 de noi școli în zonele 
economice Phu Nhon, Co Chi, 
Dat Set și Binh Thuong. în 
același timp, la Nha Trang a 
fost inaugurată prima: școală in
dustrială secundară din oraș.

a PRIMA NAVETA SPAȚIALA AME-
RICANA (Space Shuttle) a fost prezen
tată publicului în localitatea californiană 
Palme Dalie. Vorbind despre această ulti
mă realizare a industriei spațiale ameri
cane, James Fletcher, administratorul 
N.A.S.A. (Administrația națională pentru 
aeronautică și cercetarea spațiului cosmic), 
a precizat că naveta spațială oferă largi 
posibilități pentru explorarea spațiului 
cosmic, constituind, totodată, pentru oa
menii de știință și astronauți, uh mijloc 
economic și comod în vederea realizării 
experiențelor și cercetărilor lor.

Primul exemplar al navetei spațiale, 
botezat „Entreprise", este destinat testă
rilor la sol și în atmosferă. El va fi „lan
sat" anul viitor de un avion ,.Boeing-747“ 
(Jumbo Jet) la altitudinea de 7 000 de me
tri, pentru verificarea calităților sale la 
aterizare.

în misiune spațială propriu-zisă, naveta 
va decola vertical cu ajutorul a două ra
chete și va ateriza ca un avion. Ea va pu
tea să rămînă pe orbită, de fiecare dată, 
între 7 și 30 de zile, și va fi reutilizată 
de aproximativ o sută de ori.

Prima navetă spațială lansată în spațiu 
va fi nu „Entreprise", ci al doilea exem
plar al acestui.tip de vehicul, aflat în pre
zent în construcție.

Programul „Space Shuttle" prevede rea
lizarea a cinci navete spațiale.

• SPERANȚE IN KURO-ȘIVO. Auto-
ritătile japoneze au anunțat că în ultimul 
timp apele Golfului Tokio au devenit mai 
puțin poluate. Meritul nu revine societă
ților industriale, ci curentului Kuro-Șivo, 
care a deviat puțin și a transportat spre 
golf o cantitate mare de apă curată.

Ținînd seama de acest fenomen natural, 
savantul nipon D. Konno a propus să se 
construiască două conducte cu diametrul 
de 10 metri, prin care să se pompeze apă 
curată in Golful Tokio, în vederea depo-

luării lui. In golf ar urma sâ se verse V. 
milioane litri de apă pe z.. de pam 
mai mult decît debitul actual al m 
riurilor care se varsă in golf. In aces 
s-ar crea un curent artificial, care a: 
tea depolua intr-un an apele BaZfuhri.

• FURTURILE DE OBIECTE DE ARTA
PROLIFEREAZĂ. EurvorLe de o:.-v.e de

975. startă au sporit cu 27 la sută 
indu-se in prezent pe poz_t-s a doua cu-â 
traficul de stupefiante pe ii 
internaționale — relevă un r 
ciației Internaționale pentru 
obiectelor de artă, dat publicitâiu la Nev 
York. Potrivit sursei citate, numărul o- 
biectelor de artă furate a trecut de 
26 240 in 1974 la 33 840 in 1975. pierde 
depășind 25 milioane de dolari. 1 
cele mai multe furturi s-au inregis 
Statele Unite (9 460). R.F.G. (2 730).

Din obiectele de artă furate, doar 5 la 
sută sint, de obicei, recuperate. Raportul 
precizează că, potrivit Scottland Yardului, 
20 la sută din anii 
rea Britanie sînt obiecte furate-

• VIKING-II : BRAȚUL MECANIC A
FOST DEBLOCAT. La centrul de cc..*.ro.
de la Pasadena ș-a anunțat înlăturarea de
fecțiunilor de la brațul mecanic al sondei 
spațiale „Viking-II”, care era utiliza: in 
recoltarea eșantioanelor de sol de pe Mar
te și transportarea lor în laborator. Din 
analiza fotografiilor a reieșit că brațul 
mecanic se află acum in poziție normală 
și va putea să fie folosit in viitoarele ex
periențe.

Cu toate acestea, specialiștii de la Pa
sadena au decis să caute un nou loc pen
tru prelevarea de eșantioane de rocă, în 
vederea continuării analizelor al căror 
scop principal este depistarea unor even
tuale materii organice sau molecule pe 
bază de carbon, necesare existenței ori- ; 
căror forme de viață.

50 de milioane întrebuințează 
alte h21ueinecene.

O imagine mai completă a 
eensumului de droguri in tarile 
„societății de consum" impune 
luarea in considerare a unor 
cifre date publicității in dife
rite state. Astfel, pe piața fran
ceză s-a observat anul acesta o 
nouă infiltrare de droguri, 
apreciată ca fiind cu 25 de pro
cente mai mare deck anul tre
cut. îndeosebi heroină brună, 
cunoscută sub numele de 
brown sugar", sosită prin noua 

filieră Asia de sud — Amster
dam. Creșterea numărului de 
arestări si confiscarea unor în
semnate cantități de droguri in 
aeroporturile franceze atestă 
amploarea luată de această fi
lieră : in 1374 au fost confiscate 
41.5 kilograme de heroină, în 
1975 — 70 kilograme, iar in anul 
acesta, pină in prezent, 61 de 
kilograme. „Faptul că piața 
franceză este acum bine apro-

trecut 200 de persoane au mu
rit, diagnosticul fiind intoxica
ția cu droguri, iar Ministerul 
Sănătății are înscriși peste 40 000 
de tineri între 14 ani și 15 ani ca 
persoane pentru care consumul 
de stupefiante a devenit o ne
cesitate. Potrivit unui raport al 
autorităților vamale britanice, 
în Anglia au fost confiscate 
într-un an droguri în valoare 
de 8,5 milioane lire sterline, 
iar consumul a crescut de peste 
10 ori în ultimii ani. Presa el
vețiană informează că peste 50 
la sută din infracțiunile Ia le
gea stupefiantelor sînt comise 
de tineri în vîrstă €le pînă la 
20 de ani. Revista italiană 
„PANORAMA" publică nume
roase date care confirmă că 
piața ilicită a stupefiantelor din 
Italia este invadată de droguri 
„tari", cum sînt morfina și he
roina. cu efecte și mai dezas
truoase asupra ființei umane.

In Statele Unite situația este RODICA ȚEPEȘ
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