
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Permanențe ale dăruirii și responsabilității
Am intrat în anotimpul ser

bărilor culesului, al ^marilor e- 
forturi de zi si • de noapte pen
tru rotunjirea rodului acestui 
an, pentru pregătirea cu respon
sabilitate și temeinicie a celor 
viitoare. Toamnă timpurie, cu 
soare si ploi de bun augur, a- 
ducătoare de ve>ști îmbucurătoa
re din toate colțurile tării — 
Ifiin industrie, de pe șantiere, din 
agricultură — sfirșit si început 
de trimestru, ultimul din acest 
prim an al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, în care 
trebuie sâ dăm întreaga măsu
ră a dăruirii ’ noastre pentru în
cununarea deplină a bilanțului. 
Marcate de cîteva evenimente 
cu profunde semnificații In viața 
și istoria pa
triei, aceste zi
le efervescen
te reprezintă, 
trebuie să re
prezinte puncte 
de pornire în 
activitatea ti
neretului din 
toate sectoare
le de muncă, de 
învățătură, de 
cercetare. Pu
blicarea sinte
zei Programu
lui de măsuri 
pentru aplica
rea hotăririlor 
Congresului al 
XI-lea al parti
dului și ale 
Congresului e- 
dpcației politice și al culturii 
socialiste în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural- 
educative.Consfătuirea de lucru 
de la G.C. atp.C.R. privind ac
tivitatea Jn -domeniul proiectă
rii și construcțiilor industriale, 
cuvântarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la adunarea populară 
din municipiul Buzău oferă or
ganizațiilor U.T.C,, tuturor ute- 
ciștilor cel mai limpede și exact 
îndreptar în munca și viața lor, 
in activitatea politică fi educa
tivă. In creație și cercetare. 
„Trebuie să se înțeleagă bine 
de către fiecare muncitor, ță
ran, intelectual, de către fiecare 
cetățean al patriei că realizarea 
sarcinilor de dezvoltare a Româ
niei socialiste — spune secreta
rul general al partidului, — de
pinde de munca fiecăruia, de 
felul cum vom ști să gospodă

rim cu chibzuință și economie 
mijloacele de care dispunem in 
momentul de față. De aceasta 
depinde progresul mai rapid al 
patriei noastre, lichidarea râmî- 
nerii in urmă, ridicarea Româ
niei pe culmi, de progres și ci
vilizație, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
crearea condițiilor pentru îna
intarea spre comunism". Iată 
sintetizate în citeva cuvinte ma
rile răspunsuri ale tineretului, 
ale întregii națiuni. Strămutarea 
acestor înalte exigențe în planul 
înfăptuirilor concrete obligă or
ganizațiile U.T.C. din industrie 
să antreneze in aceste zile toate 
forțele tinerilor, toate energiile 
lor creatoare în întrecerea-ute-

dimensiunile 
EEORTULUI

CREATOR
cistă pentru îndeplinirea rigu
roasă și ritmică a sarcinilor și 
angajamentelor personale și co
lective. pentru recuperarea în
târzierilor. acolo unde s-au în
registrat rămâneri in urmă, să 
cultive cu maxima perseverență 
răspunderea tinerilor pentru 
buna întreținere a utilajelor, 
pentru folosirea integrală. cu 
chibzuință și spirit gospodăresc 
a capacităților de producție, a 
timpului de lucru.

In institutele de cercetări și 
proiectări, pe șantierele de in
vestiții. pe șantierele tineretului 
organizațiile U:T.C. trebuie să 
acționeze mai viguros pentru 
introducerea progresului teh
nic. a metodelor și soluțiilor de 
înaltă eficiență, pentru comba
terea energică a risipei de ma
teriale, materii prime-și energie. 

pentru reducerea consumurilor, 
pentru grăbirea ritmului de 
lucru și respectarea termenelor 
de punere in funcțiune a noilor 
obiective. întrecerea utecistă 
trebuie să capete mai mare am
ploare. mai mare intensitate in 
acțiunile de muncă patriotică. 
Cu discernământ, cu grijă pentru 
utilizarea eficientă a fiecărei 
ore de activitate, organizațiile 
U.T.C. trebuie să mobilizeze pe 
tineri la acele acțiuni care pre
zintă cea mai mare urgență in 
acest sezon, in aceste ultime 
luni ale anului t. in primul rind 
pe ogoare, la strânsul si depozi
tatul recoltelor, la fabricile de 
conserve, in vii și livezi. Acțiu
nile de muncă patriotică tre

buie organizate, 
de asemenea, pe 
șantierele de 
investiții — a- 
colo unde sânt 
solicitate ’ for
țele tinerilor — 
la construcțiile 
obiectivelor so
cial - culturale 
(locuințe. că
mine pentru r.e- 
familiști), pe 
șantierele tine
retului. Sarcini 
deosebit de 
mari revin orga
nizațiilor U-T.C. 
de ia sate, din 
unitățile agri
cole. Ele tre
buie să asigure 

participarea tuturor tinerilor la 
lucrările la zi — recoltări, a- 
rături, insâmințări, — nici un 
tinăr nu trebuie să rămînă în 
afara eforturilor umane pen
tru încheierea, în cele mai bu
ne condițiuni, a campaniei de 
toamnă.

Pentru că la urma urmei, a- 
devărata dimensiune a efortu
rilor și izbînzilor din acest ano
timp încărcat de sarcini și res
ponsabilități majore o dau fap
tele de muncă ale fiecăruia 
dintre, noi, ale fiecărui tî- 
năr la locul său de muncă, a 
întregii noastre generații tine
re, puternic integrată în marea 
întrecere a națiunii pentru în
deplinirea exemplară a cincina
lului revoluției tehnico-științifi- 
ce, pentru devenirea socialistă 
și comunistă a patriei.

Prin contribuția remarcabilă a uteciștilor 
MUNCĂ PATRIOTICA IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

Aproximativ 2 500 de tineri 
de la I.A.M.T., Întreprinde
rea „înfrățirea" Oradea, Fa
brica de confecții Oradea și 
Combinatul de lianți și az
bociment de la Aleșd au e-

LA TULCEA - IN TINÂRA
Cele două decade record 

in producție ale lunii sep
tembrie au fost materializate 
de către tinerii metalurgiști 
tulceni în obținerea peste 
sarcinile planificate a 500 
tone de alumină calcinată și 
peste 40 de tone de feroa-

Il\ SAT IIIS CARTEA DE ISTORIE
Geoagiul coboară din istoria 

îndepărtată, fără vestigiile vre
unor edificii grandioase sau ce
tăți și fără legende, pentru că 
niciodată n-a fost altceva decit 
un sat de țărani cu rădăcinile 
adine înfipte in glia din care își 
soarbe existența. E un sat stră
vechi. Urcă din antichitate pină 
la noi cu simplitatea și natura
lețea cu care livezile și viile 
sale iau pieptiș colinele line și 
fertile de la poalele Munților 
Orăștiei. cu temeinicia imper
turbabilă cu care holdele de griu 
răsar după calendarul anotim
purilor in luncile sale de pe ma
lurile Mureșului. Dacii ii spu
neau Germisara (cu centrul la 
Cigmău) și reprezenta fără în
doială pentru ei unul dintre 
principalele bazine din care se 
aprovizionau cu cereale cetățile 
din strălucitoarea capitală Sar- 
mizegettfsa. Tot pe-aici trebuie 
să fi trecut cățele încărcate cu 
aurul $1 argintul >ce se extră- 
geau din susul Văii Geoagiului, 
de pe piraiele ce spală povârni
șurile extremității sudice a 
Apusenilor.

După cucerirea Daciei, Ger
misara nu numai că nu a pierit, 
deși trebuie să fi stat in focul 
bătăliilor, ci a luat o și mai 
puternică dezvoltare. Romanii 
au descoperit izvoarele termale
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fectuat în cursul
circa 15 000 ore de muncă pa
triotică în sprijinul produc
ției. lucrări a căror valoare 
se ridică la peste 700 000 lei. 
(Sabin Ganea).
CETATE METALURGICA
liaje. în același efort se în
scrie și realizarea de către 
ținerii de Ia exploatările 
miniere Altin-Tepe si Mah- 
mudia a 69 tone de zinc, 6 
tone plumb, 87 tone de mi
nereu de fier și peste 8 000 
tone calcar siderurgic. (Mi
hai Pintilie).

din apropiere și au amenajat 
primele băi terapeutice, se pare, 
din noua lor provincie. Bazinele 
săpate de ei au rămas pină in 
zilele noastre. De jos, din sat 
pină sus la băi, cale de șapte 
kilometri, drumul fusese despe
ri t cu dale mari de travertin, 
tăiate regulat și șlefuite. O ade
vărată risipă de lux. Pavajul a 
durat și el sute și sute de ani, 

REPORTAJ
iar în zidurile unor case din 
Geoagiu se mai văd încă plăci 
de travertin scoase din drumul 
pe care urcau foștii luptători 
să-și scalde trupurile ostenite de 
luptă în apele calde și bine
făcătoare.

Germisara devine Geoagiu. 
Viața sa din veacurile care au 
urmat este marcată iarăși prin- 
tr-o mărturie de necontestat : 
un tezaur alcătuit din 157 de 
monezi de aur, argint și aramă, 
descoperit întimplător in apro
pierea băilor. In secolul al 
XVIII-lea cartea de istorie con
semnează din nou numele satu
lui : „în fierăriile din Geoagiu 
se confecționau lănci pentru 
iobagii răsculați sub Horia. 
Cloșca și Crișan.“ Ion Budai-

„SERBĂRILE SCÎNTEII TINERETULUI
Peste 9000 de participant! la spectacolul-evocare: 

„LA TMIIIIIII MARE, MAU VIITOR!"
ORGANIZAT DE ZIA
RUL NOSTRU, ÎN CO
LABORARE CU COMI
TETUL JUDEJEAN TE
LEORMAN AL U.T.C. Șl 
COMITETUL DE CUL
TURA SI EDUCAJIE SO
CIALISTA AL JUDEȚU
LUI TELEORMAN,

La Monumentul
Revoluției

de la 1848, 
din ISLAZ

Deleanu s-a născut in satul 
Cigmău, din apropiere. Acum, 
peste puțin timp, Geoagiu va 
deveni oraș. La intilnirea cu 
noul său destin, străvechiul sat 
vine cu zestrea secolelor sale de 
istorie dar șit cu îndreptățite as
pirații la o civilizație superioa
ră, la civilizația citadină, socia
listă. Anii din urmă au fost și 
cei mai denși in prefaceri. Geoa
giu a devenit una dintre cele 
mai frumoase localități rurale 
din țară, aproape toate casele 
sale sint de fapt niște vile co
chete, de-o eleganță decentă, 
care exprimă cum nu se poate 
mai bine viața nouă a muncito
rilor și țăranilor, a intelectuali
lor săi, posibilitățile lor materi
ale dar și cultura, bunul gust, 
spiritul întreprinzător și nu mai 
puțin cultul pentru vechile tra
diții.

— Locuitorii comunei noastra 
au fost întotdeauna gospodari 
renumiți — spune, secretarul co
mitetului comunal de partid, pri
marul comunei,r tovarășul Aurel 
Doboș — dar adevărata măsură a 
priceperii și hărniciei lor o dau 
realizările din ultima perioadă 
care constituie, aș putea spune, 
premisele esențiale ale pășirii

ROMULUS LAL
■ (Continuare in pag. a IV-a)
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IMN ’
HUNEDOREAN !

Cetate aspră-n vîrste de metale A
lingă munți ce coboară din dor
aș vrea să scriu cu bruma frunții tale i
poemul simplu și nemuritor. J

La nunțile din oameni arborînd J

metafora iubirii, — apa vie, ’
jurat cu zbor de inimă și gînd A
din tine vin și mă restitui ție I ț

Simfonice furtuni răsar febril \
la țărmii vieții — împurpurînd Carpații i 
cu nimburi de legendă. Timp fertil, ?
însămînțează-n oameni constelații.

împreunate mîini susțin grădina J
de trude în patetice iubiri A
și-n pîinea țării intră lin lumina (
adusă din adîncuri la nuntiri. i

EUGEN EVU ț

Patru utecițti de la întreprinderea Electrotehnica din Capitala : Adriano Mihâilă, electrician montator, Ion Cristea, electrician automatizări, Paul 
Stan, electrician montator și Georgeta Neogoie, electronisto. Prin calitatea lucrărilor, prin depășirea constantă a satcinilor și angajamentelor perso

nale, ei au devenit adevărate modele de dăruire, conștiinciozitate și răspundere muncitorească in colectivul lor
Fotografii de O. PLECAN

UN CAPITOL NOU 
ÎN CRONICA RELAȚIILOR 

ROMÂNO-LAOTIENE

SPOIIT

---------------- --------  ÎN DEZBATERE :------------------------

PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, In domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative 
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NICI MUNCĂ FĂRĂ PIINE, NICI PÎINE FĂRĂ MUNCĂ

INTR-UN MARE ORAȘ:

FAȚĂ ÎN FAȚĂ, DOUĂ CHIPURI DIFERITE
DE A ÎNȚELEGE Șl

Craiova, citadelă a producției de bunuri mate, 
riale și spirituale, cu oameni harnici, inimoși. 
Zeci de mii de tineri muncesc zi și noapte in 
întreprinderile crâiovene. Pentru ei, comanda
mentul „Nici muncă fără piine, nici piine fără 
muncă !“ s-a transformat în însuși modul lor de 
existență. Munca lor neobosită aduce prosperi
tate județului — un județ în continuă înflorire 
pe a cărui hartă apar noi și noi obiective eco
nomice, adică noi și noi locuri care cer forță 
de muncă. Aici, ca și in întreaga țară, nu există 
grija zilei de mîine. Aici, numai cine nu vrea 
nu găsește loc de muncă. Aici, numai cine nu

A TRĂI TINEREȚEA
vrea nu-și onorează statutul de muncitor, intrînd 
în rîndurile celor care pierd timpul de pomană, 
care-și irosesc tinerețea, darul țel mai de preț 
al vieții. I-am pus pe ei, pe „pierde-timp“ în 
antiteză cu cei mulți, infinit de mulți, colegii lor 
de generație, cei care înțeleg să sc dăruiască, 
cu devotament, muncii creatoare. I-am pus față-n 
față să citească și să-și reconsidere viața în 
care se complac, să priceapă și ei cuvintele 
pline de miez ale echității noastre socialiste : 
„Niei muncă fără piine, nici piine fără muncă

Citiți în pagina a lll-a

S-a întîmplat câ o dulce îngînare de ziua 
și noapte să ne găsească pe drum, pe șo
sea căzuse foarte multă rouă, iar foșnetul ro
ților avea ceva de pădure parcă, se simțea în 
aer tremur și sevă de frunză gata să cadă. 
Cînd și cînd, scîrțîit de porți și zgomot de 
lanț de fîntînă. De undeva, din- 
tr-un cerdac, tuse de om care 
fumează. Și zorii care umezeau 
încă tulbure cerul, nu știam dacă 
va fi o zi rece, ploioasă sau, 
dimpotrivă, una din acele rare 
șeînteieri ale toamnei cu băi de 
soare pe deal și pe cîmp.

Ne apropiam de Buzău, îar 
dinspre podgorii se înnourase 
chiar, Cînd, deodată, la capătul 
de sud al orașului, printre mari 
turle industriale am văzut cum 
se ridică încet, ca o impercep
tibilă sforțare geologică, roșu șî calm, ca 
o retezătură de deal, soarele. Și4 în clipa 
aceea, orașul a răsărit parcă din me
morie. Căruțe cu struguri luau dru
mul piețelor sale, toamna, coborau din 
munți crescătorii de vite, cirezile aduceau 
miros de cetină și ploi. Dinspre cîmp huru
iau căruțe cu griu și porumb. Se schimbau 
produse în natură, își striga fiecare marfa

Deși a irdeut mai bine de un an de la 
răsunătoarea lor victorie finală, ne sint 
încă vii în memorie dîrzenia și eroismul 
legendar cu care cele trei popoare in- 
dochineze și-au apărat, vreme de de
cenii întregi, independența și libertatea, 
dreptul sacru de a fi stăpîne pe desti
nele lor. O confirmare a acestui fapt 
am avut-o și săptămîna trecută, cu oca
zia vizitei efectuate în țara noastră, la 
invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Guvernului 
Republicii Socialiste România, de dele
gația de partid și guvernamentală lao- 
țiană condusă de tovarășul Kaisone 
Phomvihanc. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Democrate Popu
lare Laos. La sosire și la plecare, în 
Capitală și în provincie, pretutindeni, 
delegația a fost întâmpinată cu deose
bită căldură. Este neîndoielnic că. ală
turi de ospitalitatea tradițională a po
porului nostru, un rol de seamă în

și se tocmea. Pe unicîmp dispărut azi, sub 
temelii de fabrici și uzine, intr-un perimetru 
distinct al orașului, centrul său industrial 
de fapt, plămînul său de oțel. Sub soarele 
care se ridicase deja, orașul și începuse sâ 
se mute în schimbul său dintîi, la truda și 
lucTul unei noi zile. îmi aminteam însă acele

CULORI
DE TOAMNĂ

de A. I. Zăinescu

„strigări" de pe căruță și forfoteala aceea 
de tîrg, amestecul acela de oameni și lu
cruri pentru că, în parte, multe din ele nu 
sint tocmai atît de departe și, dealtfel, nici 
n-au unde fi. Mi s-a spus că părinții celor 
ce îmbracă salopeta și intră pe porțile fa
bricilor acum mai întreabă cîteodată : „ce 
mai e prin tîrg Ei întreabă de fapt ce 
rnai e prin viața lor de odinioară, copiii le 
răspund, le povestesc ce fac ei și unde 

aceste calde manifestări de prietenie și 
solidaritate l-a avut tocmai persistența 
acestei memorii.

Dealtfel, după cum reiese si din docu
mentul politic esențial și deosebit de 
important, dat publicității ]a încheierea 
vizitei — Declarația comună româno- 
laoțiană — și în cadrul întâlnirilor și 
convorbirilor oficiale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvi- 
hane. desfășurate într-o atmosferă cor
dială, de prietenie și înțelegere tovă
rășească, la primul punct, dedicat in
formării reciproce asupra situației in
terne din cele două țări, un spațiu, im
portant a fost alocat tocmai acestui 
moment de răscruce în istoria poporului 
laoțian. Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președinte al Republicii So
cialiste România, guvernului și poporu-

BAZIL ȘTEFAN

(Continuare în pag. a Vl-a) 

• PE TERENURILE 
SPORTIVE ALE CAPI
TALEI sîmbătă și dumi
nică s-au disputat între
ceri de atletism, volei, 
fotbal, handbal, baschet 
în cadrul „Festivalului 
sportiv al elevilor bucu- 
reșteni". Mii de elevi 
și-au dat întîlnire cu 
sportul, întîlnire la care

lucrează,, la ce aparat sau mașină, de unde 
iau autobuzul și. cîte minute fac pînă în 
sat, acasă, și altele și altele. Fiindcă majo
ritatea celor ce muncesc în zona industrială 
a Buzăului sînt fii și nepoți ai celor ce 
odinioară băteau drumul toamna, cu căru
țele lor, și-și strigau viața prin piețe. Sînt 

două lumi într-unaxsingură și ce 
este mai presus, orașul în am
plul său proces de dezvoltare a 
devenit punctul de gravitație nu 
numai al celor care-l locuiesc, 
ci și a! celor mai depărtate sate 
și comune către care întinde 
profesii și meserii noi, drumuri 
în existență dintre cele mai sem
nificative. Apropierea dintre oraș 
și sat ia cel mai adesea forma 
unei profesii și de aici» conform 
cu noul loc de muncă, un grad 
sporit de civilizație, un nivel ri

dicat de cerințe și posibilități. E o navetă 
în ultimă instanță, dar o navetă în spirit pe 
traseul căreia și satul și orașul vin amîn- 
două unul spre celălalt și se întîlnesc.

Era o zi frumoasă, cum aveam să-mi dau 
seama, iar frumusețea ei sta tocmai in 
această întîlnire. La porțile industriale ale 
orașului, din autobuze coborau mulți pod
goreni și ne cunoșteam.

au fost „martori oculari'* 
și reporterii noștri.
• FOTBAL... „minut 

cu minut" (comentarii 
ale trimișilor speciali ai 
ziarului de la cele 18 
partide ale etapei — se
niori și juniori; clasa
ment ; etapa viitoare; 
rezultatele meciurilor din 
categoria ,,B“).
• JUDO: două me

dalii de aur pentru spor
tivii români.
• KUGBI: Deznodă- 

mînt neașteptat în der
biul Steaua — Sportul 
studențesc: meciul s-a 
întrerupt în... minutul 
43 !

• Vești despre sportivii 
noștri angrenați în între
cerile internaționale (ru
brica „MERIDIAN").

Pagina a V-a
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PENTRU CUNOAȘTEREA 
ISTORIEI NOASTRE 

CONTEMPORANE
Introducerea în proiectul Programului 

de măsuri a prevederii referitoare la stu
dierea. în scoli si facultăți, a istoriei con
temporane a patriei, a mișcării revoluțio
nare si democratice, a Partidului Comu
nist Român reprezintă un act de mare 
importantă în așezarea ne baze noi, știin
țifice a efortului de cunoaștere si educa
ție patriotică a poporului, a tinerei gene
rații. cu deosebire. Prin aceasta se conferă 
studiului istoriei un caracter mai unitar, 
complet si actual, ea putîndu-si aduce o 
însemnată contribuție la formarea unei 
imagini ample, veridice asupra trecutului 
de luptă al națiunii noastre, a tuturor for
țelor politice si sociale. democratice, 
in frunte cu clasa muncitoare si 
partidul său revoluționar, pentru pro
gresul si prosperitatea României. Este, 
de aceea, o necesitate firească, pen
tru înțelegerea deplină a realizărilor 
prezentului socialist al patriei, cunoaște
rea marilor bătălii pe care proletariatul 
român, condus de partidul comuniștilor, 
le-a purtat pentru dobindirea marilor vic
torii cu care, pe drept cuvînt. ne mîndrim. 
In același timp, aceasta asigură formarea 
conștiinței necesității participării active la 
făurirea pe pămîntul patriei a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, expresie 
a năzuințelor si aspirațiilor care au însu
flețit pe glorioșii noștri înaintași.

In calitate de cercetător in domeniul is
toriei. consider că istoriografia trebuie să 
răspundă acestor exigențe prin dotarea in- 
vătămintului cu materia! documentar și 
interpretativ necesar unei înțelegeri adec
vate de către tineri a temelor din progra
ma de învătămint. Trebuie. în această si
tuație. să facem cunoscute lntr-o mai 
mare măsură figurile de seamă, modul de 
gîndire. de acțiune și simțire al acelora 
care si-au înscris pentru totdeauna nu
mele în galeria eroilor luptei pentru li
bertate socială și națională, pentru socia
lism. oferind actualei generații exemple 
mobilizatoare, demne de urmat.

Se impune. cred, o permanentizare a 
prezentei cercetătorilor în mijlocul studen
ților si elevilor, care să permită un dialog 
viu. deschis si instructiv sub raportul a- 
dincirii cunoașterii mărturiilor de epocă 
ce pot întregi imaginea diferitelor momen
te din istoria patriei și a partidului. Din 
acest punct de vedere mi se pare oportună

publicarea unor antologii de texte istorice 
si social-politice referitoare la epoca con
temporană — înțeleg prin aceasta si isto
ria zilelor noastre — care, alături de ma
nualele de istorie, ce vor fi. desigur, re
vizuite si completate, vor putea să asigure 
bagajul informațional bogat si variat, pe 
măsura interesului mereu ereseind al ti
nerei generații pentru istoria noastră, a 
exigentelor educării patriotice, revoluțio
nare, socialiste a tinerilor, direcție de ac
țiune prioritară înscrisă în Programul 
supus dezbaterii.

Dr. VASILE NICUI.AE, 
cercetător științific

CONDIȚII PENTRU
O TEMEINICĂ EDUCARE

A IUBITORILOR DE FRUMOS
Am citit, asemenea tovarășilor mei de 

muncă. Programul de măsuri : am zăbovit 
asupra fiecărui capitol în parte. M-au 
interesat în mod deosebit generoasele 
propuneri menite să stimuleze activi
tatea de creație a maselor. Fiindcă, 
de mai multi ani, am consacrat tot timpul 
meu liber creației, picturii. Am întîmpinat 
încă de la început o serie de dificultăți. Pic
tam pe atunci cu orice fel de culori îmi că
deau în mină; așa cum mă pricepeam. Orice 
nouă descoperire. în pictură, pentru alții 
simplă și poate veche de cînd lumea, m-a 
costat multă trudă. Am beneficiat cu tim
pul și de o asistență calificată. m-am 
bucurat de privilegiul de a fi expus. Am 
avut sansa de a fi atent îndrumați, eu si 
alti numeroși colegi ai mei, de un inimos 
iubitor al artei creatorilor populari, picto
rul Ilie Boca.

E greu, chiar astăzi, să-mi apreciez pro
priile rezultate. Simt că sînt ceva mai 
sigur in mișcări, mai calm în intenții, că 
încep să înțeles cu mult mai mult decit 
pînă acum specificul frumuseții creației 
plastice. Programul statutează cu limpezime 
dezvoltarea unei temeinice și ample miș
cări artistice de masă, printr-un sprijin 
consecvent si pe multiple planuri acordai 
creatorilor populari de către specialiștii, 
instituțiile si organizațiile obștești (de la 
însușirea cunoștințelor necesare pini la 
îmbogățirea bazei materiale). Astfel. în
treaga activitate de stimulare si cultivare 
a talentelor va avea o si mai mare efi
cientă. cred, unitate si continuitate, adîn- 
cime care, la un loc, vor contribui neîn
doios la ridicarea nivelului calitativ al în
tregii creații de amatori, la orientarea sa

către cele mai semnificative aspecte ale 
existentei noastre. Mi-a atras atenția. în 
mod deosebit-, mărturisesc, ideea (creării 
unor secții Speciale în cadrul institutelor 
de învătămint artistic superior, destinate 
pregătirii și perfecționării oamenilor mun
cii în practicarea diverselor arte. Mă «în
dese că o astfel de superioară și calificată 
îndrumare va conduce, pînă la sfirșit. la 
diminuarea manifestărilor diletante, la o 
serioasă și temeinică educare a iubitorilor 
de frumos. în sensul apropierilor de realele 
valori artistice.

ION MĂRIC.
muncitor la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Bacău, pictor popular

PRIVILEGIUL DE A TE FORMA 
iN ȘCOALĂ IN CONDIȚIILE 

In care vei munci 
Șl TRĂI In producție

Citind proiectul Programului de măsuri 
publicat in „Scinteia“. am înțeles că va tre
bui să ne concentrăm in mai mare măsură e- 
forturile, să introducem in întreaga noastră 
activitate disciplina muncitorească. să 
ne privim cu toată responsabilitatea 
viitorul prin prisma prezentului, a fap
tei concrete. Liceul în care învăț dis
pune de un local nou, modern, de inter
nate, de laboratoare bine datate și ateliere 
utilate cu tot ce e necesar pentru a în
văța inoă de pe băncile lui o meserie. Tre
buie să recunosc insă că nu o dată am 
avut posibilitatea să aud la întreprinderea 
unde mi-am efectuat practica de vară că 
pînă acum absolvenții liceelor de speciali
tate. chiar dacă au în mină un atestat de 
calificare, nu-și cunosc meseria atît de 
bine ca absolvenții unei școli profesionale. 
Observație justificată. Nici eu, ajunsă în 
anul IV de studiu, nu consider că siă- 
pinese meseria așa cum ar fi trebuit, deși 
în timpul anului școlar am avut posibili
tatea să lucrez in atelierele noastre, pe 
mașinile de rectificat, iar în uzină la freza 
universală. Insuficienta pregătire practică 
iși are explicația în mult prea putinele ore 
pe oare, prin programa de învătămint din 
anii trecuți, le-am petrecut la mașină. O zi 
pe săptămînă, de fapt cel mult 4—6 ore. 
nu rezolvau nici pe departe cerințele in
tr-un liceu de specialitate. Iată de ce îmi 
produce o vie satisfacție indicația condu
cerii de partid de a se acorda mai multă

atenție practicii elevilor, producției, prin 
mărirea numărului de ore afectate ei și 
prin gruparea lor lunară.

De asemenea, cred că ar fi bine ca ziua 
de muncă, de practică, să aibă și pentru 
noi tot opt ore. Peste foarte puțin timp 
vom absolvi școala, multi dintr^ noi ne 
vom încadra direct în producție și trebuie 
să ne obișnuim încă de pe acum cu pro
gramul din întreprindere, cu lucrul în 
schimb, astfel îneît participarea noastră la 
realizarea sarcinilor din economie să fie 
cu adevărat eficientă, chiar din primele 
zile, iar încadrarea în ritmul caracteristic 
industriei să se facă fără greutate, fără 
efort.

RTELIANA PRÎSNEL.
elevă in anul IV la Liceul mecanic nr. 2 

din Ploiești

DEZBATERI LARGI, CU
PARTICIPAREA TUTUROR 

TINERILOR
Am reținut din proiectul Programului de 

măsuri cerința ca în cadrul învățămintului 
politico-ideologic U.T.C. să fie promovate 
forme active de desfășurare, care să asi
gure o largă participare la dezbateri. La 
această idee, de o importanță majoră 
pentru formarea unor tineri cu gîndire 
înaintată, capabili să înțeleagă cu exacti
tate comandamentele actuale și de per
spectivă ale politicii partidului nostru — 
doresc să mă refer în mod deosebit.

Măsurile privind participarea tuturor 
eursanților la dezbateri, folosirea unei 
game largi de materiale demonstrative : 
grafice, diagrame, fotografii, hărți, planșe, 
diafilme, diapozitive implică mari răspun
deri pentru tineri, dar mai ales pentrif cei 
care au sarcina organizării și bunei des
fășurări a acestei forme de pregătire poli
tică — membri ai comitetelor și birourilor 
U.T.C.. propagandiști etc. De aceea propun 
organizarea unor cercuri metodice in ve
derea unei mai bune pregătiri a propa
gandiștilor — care pe lingă o temeinică 
stăpinire a problematicii fiecărei teme tre
buie să cunoască pedagogia muncii poli
tice. să posede capacitatea de a dialoga cu 
tinerii. De asemenea, este necesar ca bi
rourile organizațiilor U.T.C. să-i sprijine 
pe tineri în realizarea unor referate care 
să stea la. baza disc^ifor. Totodată, se im
pune invitarea unor cadre de specialitate 
care să răspundă la întrebări. Dar princi
palul efort trebuie făcut pentru activizarea

tuturor tinerilor in vederea participării la 
dezbateri, pe baza unei temeinice pregă
tiri individuale. Organizațiile U.T.C. au in 
acest sens răspunderea de a iniția forme 
specifice in sprijinul studiului individual 
al tinerilor: consultații, dicționare poli
tice, prezentări de cărți social-politic e, 
expuneri.

Prof. ION CONSTANTIN.
z secretarul comitetului U.T.C. 
din comuna Cozieni. județul Buzău

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

SĂ SLUJEASCĂ FORMAREA 

UNUI SPECIALIST CU PRE
GĂTIRE MULTILATERALĂ
Asa cum se prevede în proiectul Progra

mului de măsuri, asociațiilor , studenților 
comuniști le revin o serie de sarcini im
portante în domeniul muncii ideologice, 
politice si cultural-educative. In Universi
tate s-a realizat deja, prin contribuția 
A.S.C.. o eliminare a paralelismelor încă 
existente între învătămintul politic si pro
grama științelor so-ciale. Acum se reali
zează adaptarea tematicii dezbaterilor 
politico-ideologice Ia nivelul de pregătire 
al studenților din diverse colective, la spe
cificul fiecărei facultăți și la durata stu
diilor (3. 4. 5 ani). Acum urmează să reac- 
tulizăm temele în funcție de programele 
analitice. pentru a elimina orice fel de 
suprapuneri si pentru creșterea eficientei 
acestei forme de educare a viitorului spe
cialist. Consiliul U.A.S.C. si metodiștii casei 
de cultură vor organiza cicluri de acțiuni 
metodice, cu tematici avînd o puternică 
rezonanță educativă : „Umanismul educa
ției politice si culturii socialiste", ..Româ
nia socialistă, militant activ al păcii si co
laborării internaționale*. ..Mari manifes
tări din istoria patriei, poporului si parti
dului". ..Studențimea comunistă, factor 
dinamic al revoluției tehnico-stiintifice". 
precum si cicluri de dezbateri filozofice. 
De asemenea, ne preocupă diversificarea 
formelor muncii politico-educative pentru 
creșterea eficientei acestora prin organiza
rea de simpozioane, expuneri, cercuri 
politico-ideologice. răspunsuri la întrebări, 
consultații eu caracter juridic. •

VLAD MIRCEA, 
vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. 

din Centrul universitar Brașov

actualitatea
■f,

□

—---------------------
—L'LVEaUATOGRAIICA

,,Orient Express"
Avancronică la

„SĂPTĂMÎNĂ
în. fiecare an, în perioada / 

25—31 octombrie, se organizea
ză in țara noastră ..Săptămînă 
economiei", și se sărbătorește 
la 31 octombrie „Ziua mon
dială a economiei". Este și a- 
cesta un prilej de a evidenția 
activitatea de educare cetățe
nească pe care o desfășoară 
C.E.C.. de a populariza foloase
le spiritului de economie. de 
bună gospodărire, de a stab ii 
— in continuare — noi masuri 
pe linia perfecționării relații
lor dintre C.E.C. și depunători.

In legătură cu această acțiu
ne, pentru adoptarea și dezba
terea măsurilor care se impun, 
a avut loc o ședință a Comi
siei centrale pentru sprijinirea 
acțiunii de economisire la care 
au luat parte membri ai con
ducerilor unor ministere, insti
tuții centrale și obștești. re
prezentanți ai presei și radio- 
televiziunli. Tovarășul Mircea 
Ponovici. președintele Consiliu
lui de administrație al C.EC. a 
prezentat principalele realizări 
obținute în acest an. preocu
pările actuale și de perspecti
vă. Membrii comisiei centrale 
gu făcut numeroase propuneri.

în încheiere a luat cuvintu!

ECONOMIEI"
tovarășul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, care s-a 
referit la activitatea de perfec
ționare a servirii populației 
privind operațiunile de econo
misire și acordarea de credite 
pentru construcția de locuințe 
proprietate personală, la per
fecționarea pregătirii profesio
nale a ?jcrăior;kr de 
la educarea k»r în spiritul ur.ei 
comportări civilizate. pline ce 
•ob.ritud -e.

..Recent după rum știți ee 
toții — a spus ministrul finan
țelor — a fost publicată sinte
za Programului de măsuri pen
tru aplicarea hotărârilor Con
gresului al XI-lea al partidului 
și ale Congresului educației po
litice și al culturii socialiste in 
domeniul ideologic și cultural- 
educativ elaborat de Comisia 
ideologică a C.C. al P.C.R. sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. în lumina 
prevederilor acestui program 
C.E.C. va trebui să intensifice 
și să perfecționeze continuu 
activitatea sa de cultivare a 
spiritului de economie, de for
marea deprinderilor de a eco
nomisi in mod organizat in- 
dreptindn-și atenția cu precă
dere și in viitor spre tineretul 
țării".

LIDIA POPESCU

MESAJE
Tineri muzicieni români 

la Festivalul internațional 

oe la Bayreuth 1976
An de an se intilnesc la Bay

reuth tineri din colțurile lumii, 
veniti ca să-$i unească entu
ziasmul st puterea, speranța și 

’ impiixurea. Descoperim aici un 
punct ce rezor.arzâ ai Festfva
lahe Wagner al acelui simbolic 

. act de adinei spiritualitate, suo 
i semn-l căruia Trăiește totul la 
J Bayreuth in fiecare vară. ,.Am 
I Încercat să unim aici. Îmi măr

turisea Greta Barth, de la con
ducerea Festivalului — nu nu- 

î mai tinerii diferitelor țări, ei si 
■ artele in infinitele lor ipostaze 
I —■ lumea dansului, a muzicii, a 

picturii".
în acest cadru de promovare 

a valorilor. România a avut un 
rol de prim plan, evidențiindu- 
se si de această dată prin parti
ciparea numeroasă și de calita
te. S-au bucurat de un bineme
ritat succes concertele susținute 
de ansamblul de cameră din 
C’uj-N’apoea (în cadrul turneu
lui din Franconia de Sus. Sch
weinfurt. Kulmbach. Speichers
dorf). O remarcabilă impresie 
a fâcut-o trio-ul bucureștean 
alcătuit din Popescu Elena — 
vioară. Oprean Justin — pian 
si Zank Gerhard — violoncel.

LA SUCEAVA s-au Înche
iat. duminică, lucrările co
locviului internațional „Ro
manitatea orientală — conti
nuitate și civilizație", orga
nizat de Societatea „Mihai 
Emineseu". de pe lingă Uni
versitatea „Albert Ludwig" 
din Freiburg. în colaborare 
cu Universitatea „Al. I. Cu
za" din Iași.

LA BOTOȘANI se desfă
șoară cea de-a șasea ediție 
a „Decadei culturii botoșă- 
nenc". Programul manifes
tării cuprinde, între altele, 
seri literare, lansări de nai 
cărți, gale de filme, dezbateri 
pe teme de etică și legalita
te socialistă, concerte simfo
nice și de muzică populară, 
premiere teatrale. în cadrul 
deeadei va avea loe, de ase
menea, deschiderea stagiuni
lor teatrului „Mihai Emines- 
cu“ și teatrului de păpuși 
„Vasilache", precum si a Or
chestrei simfonice din loca
litate.

FILARMONICA DE STAT 
DIN ARAD și-a inaugurat, 
duminică, in sala Palatului 
culturii din localitate, noua 
stagiune muzicală, cu un 
concert simfonic ce a cuprins 
lucrări reprezentative din 
creația lui George Enescu 
și L. V, Beethoven.

RECENTELE SĂPĂTURI 
ARHEOLOGICE întreprinse 
la Ripîceni. județul Botoșani, 
au scos la iveală unele dintre 
cele mai vechi dovezi mate
riale despre existența umană 
pe teritoriul patriei noastre.

Săpăturile atestă că așeza
rea de la Ripiceni a fost lo
cuită acum 10—12 mii de ani 
de o comunitate de vînători 
care cunoșteau arcul și să
geata.

„INDEPENDENȚA E SU
MA VIEȚII NOASTRE IS
TORICE" — acest citat din 
publicistica lui Mihai Emi- 
nescu a fost ales drept ge
neric la o interesantă expo
ziție realizată de Muzeul li
teraturii române din Capi
tală.

Vernisajul expoziției a fost 
însoțit de audiții ale unor 
fragmente de opere literare 
cu profund caracter patrio- 
tic-revoluțîon&r, în lectura 
unor scriitori români.

Expoziția va fi itinerată în 
Capitală și în alte localități 
ale tării.

FORMAȚII ARTISTICE CARE NE VIZITEAZĂ TARA

Un eveniment muzical: 
concertele grupului britanic 

„Procol Harum"
Agenția Română de Impresariat Artistic (A.R.I.A.) ne prile

juiește. in aceste zile, la Palatul Sporturilor și Culturii, intilnirea 
cu una dintre cele mai prestigioase formații pop din lume : 
PROCOL HARUM. După Blood. Sweat and Tears, este cea rnai 
valoroasă grupare pop care evoluează pe scenele noastre. Dacă 
este mai puțin cunoscută, aceasta se datorește faptului că 
„Procol Harum" (nume de origine persană) nu s-a interesat 
niciodată de succesul facil, „de Top", chiar dacă n-au lipsit 
nici asemenea piese de mare audiență : ..A Whiter Shade of 
Pale", marele succes al verii lui 1967. pe o temă din Bach (8 mi
lioane de exemplare vindute), „Homburg" (un milion de discuri 
vindute), „Poor Mohamed", „Conquistador". ..Pandora's Box", 
„Grand Hotel". Pentru că „Procol Harum" s-a îndreptat întot
deauna către muzica de mare profunzime, toți componenții săi 
fiind muzicieni cu temeinice studii. Formație completă, a fost 
prima care a realizat o excelentă simbioză intre muzica pop și 
cea simfonică. Muzica grupului, impregnată de un discret ro
mantism. utilizează adesea orchestrații de mare amploare ; dar. 
nu o dată abordează hard-rock-ul (ca in cuprinsul discurilor 
L. P. „Home" și „Brokep Barricades").

Istoria renumitei formații începe in primii ani ai deceniului 7. 
Dintre cei 5 membri inițiali nu a mai rămas decit conducătorul 
formației — pianistul și solistul vocal Gary Brooker — una din 
personalitățile de prim rang ale muzicii modeme contemporane. 
Alături de el avem prilejul să-1 aplaudăm pe Mick Brabham 
(ghitară solo). Alan Cartwright (ghitara bas). Chris Capping 
(orgă, ghitară bas). Barry I. Wilson (baterie) Sonoritățile ori
ginale (datorate simultanelor pianului și orgii), ale amplelor 
comparații ale lui Brooker li se adaugă versurile cu tentă 
reflexivă, ale lui Keith Reid. Acestea conferă un aer deosebit 
de rafinat cintecelor grupului, care abordează adesea subiecte 
ocolite de muzica comercială (tema morții. a drepturilor femeii 
etc). Formație de aleasă consecvență stilistică. „Procol Harum" 
este unul dintre „ultimii mohicani" ai primei generații de gru
puri pop. neegalate și nedepâșite de cele apărute (adeseori me
teoric) ulterior. Utilizînd versuri de mare consistență, cu o pu
ternică încărcătură emoțională, pe fondul unei muzici ce nu 
este nici o clipă ..ușoară" (și niciodată zgomot gratuit). „Procol 
Harum" este, alături de Rolling Stones, Eho. Beach Bays, o 
reprezentantă de marcă a „epocii de aur" a muzicii pop. Mereu 
tinără, formația ..Procol Harum" vă invită la o intilnire cu 
muzica de calitate.

OCTAVIAN URSULESCU
★ ★ ă*

Teatrul de păpuși „Puk* din Japonia, aflat de cîteva zila în 
București iși va continua turneul la Sibiu și Cluj-Napoca. în 
Studioul de concerte al Radioteleviziunii române, apoi la Sibiu 
și Cluj-Napoca va concerta orchestra de cameră „NirtM a Radio
televiziunii iraniene, așteptată să sosească în țara noastră. Spec
tatorii români vor putea audia în execuția ansamblului iranian 
lucrări de Purcell, C. Ph. Em. Bach, Haydn, A. Roussel și 
H. Farhat. între 29 octombrie și 4 noiembrie Ansamblul național 
„Omaiazi" din Siria va susține mai multe concerte în București 
și în alte orașe.

N. MILITARU

Personalitatea si autoritatea 
acestor tineri (ce nu exclud 
poezia și inspirația) au făcut sâ 
răsune vibran: lucrări de Shu- 
șiann ri Mozart. ..Ne bucurăm 
să avem printre noi acești ti
neri de prestigiu, care izjtr-ua 
«inuoat elan xo reurit să cuce
rească o sală întreagă- — men
ționează ziarul Bayreuth Jour
nal. Orchestra de coarde din 
Iași, condusă de Ion Baciu a 
întreprins un turr.eu prin ora
șele Kronach. Amberg. Potten
stein si Bad Benneek. turneu 
in care s-au evidențiat cu suc
ces minunatele lor calități.

O prețioasă participare au a- 
vut-o și cvintetul de suflători 
de alamă alcătuit din Andrei 
Kozma, Ladislau Varga, Mihai 
Zagoni. Vasile Toda și Vasile 
Rus și cvintetul de coarde cu 
pian format din Voichița Van- 
cca. Mircea Finala, Gavril Len
gyel. Ioan Meșesan si Arpad 
Szabo — studer.”. ai Conservato
rului din Cluj-Napoca.

Ne putem mtndri deci cu rea
lizările tinerilor români. care 
alături de reprezentanții celor
lalte țâri au știut să aibă o fru
moasă ținută artistică. !n locul 
in care se pun față în față spi
ritualitatea orientală — muzica 
și dansul indian și cea euro
peană înfr-o fecundă îngemă
nare de «rte.

VIOLETA DINESCU

Aplauze pentru formații 
artistice aflate 

in turneu peste hotare
Ansamblurile artistice „Rap

sodia Oltului" din Slatina. „Flu
ieratul" al Casei de cultură din 
Drăjtănești-Olt. „Șimianca" al 
întreprinderii de osii și boghiuri 
Balș. care au întreprins recent 
turnee in R.S.F. Iugoslavia și 
R.P. Bulgaria, au repurtat un 
succes deosebit in cadrul evolu
țiilor pe care le-au avut pe sce
nele mai multor orașe din cele 
două țări prietene. După cîteva 
spectacole de o înaltă ținută ar
tistică. prezentate în R.F. Ger
mania. La invitația Fundației 
F.V.S. din Hamburg, prestigiosul 

•ansamblu ..Călușul" din Seorni- 
cești a fost in aceste zile oaspe
te al mai multor localități din 
Grecia. (N. M.).

Numele Agathei Christie, ti
tlul unuia dintre cele mai cu
noscute romane ale sale, un ge
neric de invidiat alăturind, pini 

in rolurile secundare, alcă
tuiri de sunete la auzul cărora 
orice cinefil se simte impresio
nat — Ingrid Bergman. Sean 
Connery. Anthony Perkins, Va
nessa Redgrave, Richard Wid- 
mark. Jean Pierre Cassel — 
tint date care oricum ar fi pu
tut asigura succesul acestei pro
ducții engleze semnate de Sid
ney Lumet. $i, lucru evident, 
l-au asigurai. Chiar dacă, poate, 
o ușoară insatisfacție t« încear
că la aprinderez luminii m sală. 
Să fie oara filmul obositor pen- 

că ist desfășoară acțiunea 
doar in «pariu! rtrim! al unor 
rngoane de pasageri ? Să ne fi 
obișnuit oare alîi de mult cu 
urmăririle spectaculoase și cu 
ritmul sufocant al peliculelor 
polițiste modeme incit să nu 
mai putem gusta pe de-a-ntre- 
gul șirul subtilelor deducții lo
gice ale detectivului de tip hol- 
mesian ? Dimpotrivă. Insatisfac
ția l|i are explicația tocmai in

faptul că și una și cealaltă din
tre datele cheie ale romanului 
nu au fost îndeajuns, sau mai 
exact spus, pe măsura posibili
tăților utilizate ale artei filmu
lui. Deși sînt evidente eforturile 
regizorului de a realiza atmos
fera specifică scrierii Agâthei 
Christie. Numai că discuțiile 
purtate intre personaje, drumul 
lung al trenului către destinație, 
micile incidente, adică tot ceea 
ce ar fi trebuit să creeze, cu 
aerul acela de nevinovat realistă 
notare a vieții, sentimentul aș
teptării, acel suspens insinuant, 
(de ce-mi vine-n minte, prin 
recu!, numele lui Hitchcock?) 
in filmul iui Sidney Lumet de
vine obositoare incăreitură. ca
re, in loc să trezească atenția 
spectatorului, i-o adoarme. Iar 
pe de altă parte, se intimpl'ă în 
Crima din Orient Express un 
lucru uimitor dacă ne gindim 
la marele talent al lui Albert 
Finney. Un aer de ușor, citeoda- 
tă chiar accentuat , cabotinism 
face ca Poirot, cel de pe ecranr 
să nu corespundă celui cu atîta 
măiestrie închipuit de Agatha 
Christie.

„Țara îndepărtată"
Dacă n-ar fi avut atita dialog 

și dacă ar fi renunțat la aglo
merarea de miei întimpliri in 
favoarea urmăririi unei mai pro
funde conturări a caracterelor 
personajelor, aeest western rea
lizat de Anthony Mann, s-ar fi 
putut număra printre eele de 
rezistență ale genului. Imaginile 
dintr-o Alaska scormonită de 
căutătorii de aur, viața duri a 
celor care, in grăuntele strălu
citor, vedeau singura șansă a 
scăpării de sărăcie, tristele pe
regrinări ale eroilor, un mesaj

de o impresionantă noblețe 
umană |i mai ales acel aer a- 
parte, atlt de îndepărtat și stra
niu realizat in alb-negru de o- 
perator tint calități de necon
testat ale peliculei. La care se 
mai adaugi interpretarea lui 
James Stewart și Walter Bren
nan. Fără a fi spectaculos, cam 
prea lung și prea^ încărcat. Țara 
îndepărtată are totuși ceva din 
puritatea cristalină, nealterată, 
a westernurilor lui Ford.

MIRUNA IONESCU

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TAXASE-
anunță deschiderea stagiunii la sala SAVOY cu spectacolul

^REVISTA CU PAIAȚE"
de MIHAI MAXIMILIAN. xMuzica de VASILE VE8ELOVSKI 

cu
CRISTINA 8TAMATE. ALEXANDRU LULESCU, ALEXANDRU 
ARȘINEL. LUCIA BOGA. IOANA CASETTI, NAE LĂZARES- 
CU, MIHAI PERȘA, cuplul comic-fantezist ANTON și ROMICA 

GEORGE ENACHE. ANA PETRIA. ANCA LIEANA 
și LUIGI IONESCU

Grupul vocal „STUDIO 8" condus de DUDU ATANASIU. 
Coregrafia : CORNEL PATRICHI.
Regia artistică : NICOLAE DINESCU.

Campionatul național de fotbal este in plini 
desfășurare. In fiecare etapă mieul ecran vă 
aduce fotbalul la domiciliu.

Un televizor în căminul dv., vi oferi posibi
litatea de a urmări emisiuni din cele mai di
verse — filme, eoncerte, piese de teatru, operă, 
cursuri de limbi străine, emisiuni științifice, e- 
misiuni pe teme de circulație, emisiuni pentru 
școlari, ș.a.

Proeurați-vă de la magazinele și raioanele 
«peeializate ale COMERȚULUI DE STAT un te
levizor care să vi satisfacă exigențele. Vi pro
punem. spre alegere, cîteva tipuri :

Denumirea Diagonala Preț Aconto Rate lunare
ecranului lei 15% (24 rate)

- SPORT 31 cm. 2 870 431 lei 163 lei
— VENUS 47 cm. 2 870 431 lei 105 lei
- VENUS ; COMPLIMENT

50 cm. 3 050 458 lei 110 lei
- OPERA 59 cm. 3 500 525 M 125 lei
- CLASIC 59 cm. 3 530 530 Tei 125 lei

DIAMANT 61 cm. 3 S50 533 lei 126 lei
- LUX 65 cm. 3 960 594 lei IM lei
Prezentate in casete cu o linie modernă, iele-

vizoarele sînt receptoare multicanal, au o mare 
stabilitate in funcționare, imagine șl sunet de 
ealitate.

Televizoarele M vlnd și eu plata in 24 de 
rate lunare.

Peste 9000 de partîcipanți 
la cea de a patra manifestare 
din suita de evocări istorice 

„LA TRECUTU-ȚI MARE, 
MARE VIITOR" 

organizată de ziarul Scînteia tineretului, 
în colaborare cu Comitetul județean 
Teleorman al U.T.C. și Comitetul 
de cultură și educație socialistă 

Teleorman

LA MONUMENTUL REVOLUȚIEI
DE LA 1848, DIN ISLAZ

Ieri, la Monumentul Revolu
ției de la 1848. din Islaz, jude
țul Teleorman, a avut loc cea 
de-a patra manifestare-specta- 
col din suita de evocări istorice 
pe care le organizează ziarul 
„Scintei^ tineretului" sub gene
ricul „La trecutu-ți mare, mare 
viitor" in întîmpinarea Cente
narului Independenței de stat a 
României, intilnire vibrantă a 
tinerilor cu istoria — și nu nu
mai a lor ci, deopotrivă, a ge
nerațiilor virstnice de pe aceste 
meleaguri — sărbătoarea de la 
Islaz, ca și celelalte de pînă a- 
cum. a fost o manifestare de 
profundă rezonanță patriotică, 
constituindu-se într-un omagiu 
adus trecutului de luptă al po
porului nostru pentru dreptate 
socială și independentă națio
nală, un omagiu închinat măre
țelor realizări ale patriei noas
tre socialiste. Prin programul 
său complex și inedit, manifes
tarea de la Islaz, a cărei reușită 
a fost asigurată cu sprijinul 
larg și generos primit din par
tea organelor de partid locale, 
de participarea directă la orga
nizarea și desfășurarea ei a Co
mitetului județean Teleorman al 
U.T.C. și a Comitetului de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Teleorman, a fost o 
nouă și simbolică demonstrație 
a înaltei simțiri patriotice a ti
neretului. a tuturor oamenilor 
muncii prezenți aici, dovadă vie 
și elocventă a dragostei lor ne
țărmurite față de glia străbună, 
față de popor și partid, o do
vadă grăitoare a permanenței 
ideii de continuitate în timpul 
și spațiul istoriei României. 
Peste 9 000 de partîcipanți la a* 
ceastă lecție de istorie și de 
fierbinte patriotism s-au întll- 
nit. aici, pe această vatră isto

rică, eu poezia și cînteeul ro
mânesc. cu arta adevărată, care 
iși au bogăția de idei și senti
mente in viața, munca si tra
dițiile poporului nosteu. Evocă
rile istorice „La trecutu-ți mare, 
mare viitor", act de educație ei 
cultură, care se desfășoară în 
cadrul tradiționalelor mani
festări „Serbările Sclnteii tine
retului", se Înscriu pe linia tra
ducerii ln viață a hotăririloj 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, a îndem
nurilor tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a cunoaște mai 
bine patria șl istoria ei, de a 
adăuga măreției trecutului isto
rie, realizările si gloria prezen
tului, noi pagini de eroism șl 
patos revoluționar. înglobînd 
într-un. spectacol unitar, dens — 
care a durat mai bine de trej 
ore și la care și-au dat con
cursul peste 300 de artiști — 
forțe, ale mișcării artistice de 
amatori și ale artei profesionis
te. reprezentată prin personali
tăți ale vieții noastre culturale 
și artistice, epectacolul-evocare 
de la Islaz, rămine in inimile și 
conștiința celor peste 9 000 de 
participant! — sosiți din ținutul 
Teleormanului, precum și din 
județele limitrofe — un imn 
înălțat ideilor revoluționare, 
gloriei prezentului socialist al 
țării, devenirii sale istorice.

VASILE CĂBULEA 

Fotografii de 
ORESTE PLECAN

I
 Intr-unui din numerele 

noastre viitoare vom reveni 
cu un amplu reportaj șl cu 
imagini ooncludente de la a- 
ceastă inedită manifestare 
organizată de ziarul nostru.

COOPERATIVA CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

str. Smirdan nr. 30 sect. 4, tel. : 13 47 11 sau 13 77 60

Primește înscrieri pentru califieare. forma — ucenicie la locul 
de muncă cu durata de 2 ani a absolvenților clasei a VlII-a sau 
a X-a din toată țara (virsta 16—19 ani), in următoarele meserii :

• ZIDAR-MOZAICAR
• ZUGRAV-VOPSITOR

Pe perioada școlarizării ucenicii beneficiază de indemnizații 
din realizările de producție după cum urmează :
— primele 8 luni — 700 lei/luuă ;
— următoarele 8 luni — 850 lei/lună :
— ultimele 8 luni — 950 lei/lună.

asiguri cazare și masă contra cost la cantină.

La înscriere solicitanțiî vor depune :
— certificat (foaie matricolă) pentru 8 clase î
— certificat de naștere — copie și original ;
— analiza singelui și pulmonar ;
— fișa medicală a copilului intre 0—15 ani (vaccinări) ;
— dovadă că in localitatea de proveniență nu șint boli conta

gioase, eliberată de dispensarul local ;
—* adeverință privind funcția și retribuția tatălui.

înscrierea se face zilnic. între orele 13—15 pînă Ia 30 septem
brie 1976.

Absolvenților li ae asigură locuri de muncă in cadrul coo
perativei.

A

NICUI.AE
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IN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ PROBLEMELE

Ordine perfectă, disciplină fermă în folosirea
integrală a capacităților de producție A U

SAWLUI
St „REZOLVA"

Nu motivări, ci acțiuni 
practice, operative

Folosirea judicioasă 
a spațiilor productive

florii’

și tehnic al

Pe primele opt luni ale 
anului, valoarea producției glo
bale a fost depășită ou peste 7 
milioane lei, iar producția 
marfă cu mai mult de un mi
lion led, rezultatele obținute în 
epăjKțiile creșterii productivită
ții muncii cu 1 200 lei pe o per
soană retribuită. Și totuși, tite
va întrebări se impun. In ce 
măsură rezultatele de nînă 
acum exprimă măsura reală a 
potențialului uman 
întreprinderii ?

Pe baza că
ror criterii a 
fost fundamen
tat planul de 
producție pe a- 
cest an ? O analiză mai atentă a 
situației din întreprindere ne-a 
oferit un răspuns negativ la 
toate aceste întrebări. Chiar si 
cele titeva ore petrecute în 
mijlocul colectivului evidenția
ză rezerve care se pot estima 
la valori considerabile. Să 
luăm un exemplu : în atelierul 
freze condus de maistrul Karol 
Csiki. din cele 74 de mașini. 10 
staționau. Pentru interlocutor, 
starea de fapt constatată nu 
este ceva neobișnuit.

— Zilnic, ne declară acesta, 
staționează între 7 si 10 ma
șini. Și aceasta, din următoare
le motive : 5—6 oameni sînt
plecați în concediu de odihnă. 
2—3 în concediu de boală, iar 
douâ-trei mașini sînt defecte.

Dar. sâ ne oprim mai amă
nunțit asupra titorva din cau
zele justificărilor invocate. Des
pre neacoperirea necesarului 
de oameni, discutăm cu tova
rășul Arpad Fabia», șeful Bi
roului personal învățămînt, or
ganizarea si retribuirea muncii, 
„în lunile iunie și iulie — ne 
spune acesta — am avut o si
tuație deosebit^. Au plecat, la 
o școală de ajutori de maiștri 
pentru noua țesatorie ce se va 
construi în Tg, Mureș, peste 
30 de strungari si frezori". Așa
dar. să vedem cit de obiectivă 
este o asemenea situație Se 
cunoaște deci că la ora actuală 
lipsesc 20 de strungari și 30 de 
frezori : se mai cunoaște că 
numărul lăcătușilor e mai mare 
detit necesarul, dar încă nu se 
întrevede o posibilitate de re
calificare sau policalificare a 
acestora, deoarece, chipurile... 
„normativele în vigoare nu dau 
nici o soluție". Intr-un mate
rial întocmit de același inter-

La IMATEX

MIRCEA BORDA

NICI MUNCA FĂRĂ PÎINE, NICI PllNE FĂRĂ MUNCÂi

locutor în colaborare cu com
partimentul producție și pre
zentat într-o recentă ședință a 
comitetului oamenilor muncii, 
citim : „Peste 200 de muncitori 
nu-$i realizează norma. Printre 
aceștia un număr mare, mai 
ales strungari, frezori, forma
tori, își realizează norma sub 
70 la sută. Din lipsa de comenzi 
la mașinile de frezat roți din
țate capacitatea 
a fost folosită

a fost pe

tovarășul 
cite ma- 
răsounde.

i fundamentală 
la jumătate". 

Iar, ceva mai 
jos : „Din lip
sa supraveghe
rii muncitorilor 
de către condu
cătorii procese

lor de producție apar pierderi de 
timp sub diferite aspecte : pă
răsirea temporară a locului de 
muncă și chiar a întreprinderii". 
De existenta unor asemenea 
neajunsuri aveam sâ ne con
vingem și noi.

...In secția uzinaj, freza la 
care lucra tinărul Teodor Rusu 
staționa. De tind, nu știm.
După titeva minute, apare.
..Am vrut să schimb cuțitul, ne 
explică, dar la magazie nu am 
găsit". La magazie aflăm însă 
că tinărul nici nu 
acolo.

...întrebîndu-1 pe 
maistru Eugen Suc iu 
șini, din cele de care 
funcționează, acesta ne-a răs
puns că toate. Invitat să ne în
soțească prin secție, imediat 
găsește justificări : „aceasta e 
o mașină de rectificat dar nu 
merge": „aceasta merge, dar nu 
știu unde e plecat omul ce 
trebuie să o pornească" . „tlnă- 
rul de pe strungul acesta e in 
concediu de boală": ..aceasta e 
in reparație capitală" ; „pentru 
aceasta am cerut reparație ca
pitală" etc.

Desigur, n-am vrea să se 
creadă că nesocotim rezultatele 
de pînă acum ale colectivului. 
Ele sînt rezultatul eforturilor 
unor oameni care-și înțeleg 
sarcinile și acționează pentru 
îndeplinirea lor. Aceștia merita 
toată stima. Este evident însă 
că sarcinile nu sînt fundamen
tate în funcție de potențialul 
real al întreprinderii, fapt ce 
favorizează o serie de acte de 
indisciplină, folosirea sub posi
bilități a capacităților de pro
ducție.

frinau buna

La întreprinderea de utilaje 
Si piese de schimb din Suceava, 
valorificarea cit mai deplină a 
spațiilor și suprafețelor de pro
ducție a constituit una din 
problemele în rezolvarea căreia 
spiritul de inventivitate și ca
pacitatea organizatorică a spe
cialiștilor și-au găsit un teren 
fertil de afirmare. Urgența cu 
care se impuneau depistate 
noile soluții de eliminare a ..lo
cuirilor înguste" ce 
desfășurare a 
procesului de 
producție a în
demnat la acți
une. „La scurt 
timp, ne spune

Ciutac. secretarul comi- 
de partid, pe baza unui 

executat ce inginerul 
Vasilcu, am început lu
de reampiasare și mon- 
unor noi mașini la sec- 

La LU.P.S.
Suceava

Lazăr 
tetului 
studiu 
Traian 
crările 
tare a----- —. ---------------------
ți a de prelucrări mecanice. Efi
ciența economică a acestui stu
diu se ridică la pesxe 13 mili
oane lei anual. Deocamdată, 
acțiunea este încheiată la ate
lierul de mecanică grea și ia 
curs de desfășurare la a’^liere.e 
de mecanică mijlocie și mică 
Efectele noii organizări sini 
însă deja vizibile : s-a scurtai 
considerabil ticlui de fabrica
ție prin reducerea timpilor in
termediari și s-a creat *.o-:odotă 
posibilitatea ca unii muncitori 
să lucreze la cite două sau 
chiar trei mașini odată**.

D. ALEXANDRU

ȘANTIERUL NAVAL DROBETA-TURNU SEVERIN. Tineri din brigada condusă de Bădălău Mihai, recunoscuți pentru lucrările de bună calitate ce le execută 
Foto : O. PLEC AN

Așa ducă cum spuneam. prin 
aplicarea studiului de ream- 
plasare a mașinilor. pe lingă 
alte efecte pozitive, a fost 
creată și posibilitatea deservi
rii a 2 și 3 mașini de către un 
singur muncitor. Aceasta a dus 
la creșterea productivității 
muncii și la depășirea indicilor 
planificați de utilizare a mași
nilor și utilajelor.

— In acest context, ae spune 
Gheorghe Adrian. secresa- 

C. ION

La COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE DIN 
ANDRAȘEȘTI. floarea-soarelui 
a fost recoltată de pe întreaga 
suprafață cultivată de 350 de 
hectare- La recoltat cele 8 com
bine „Glor--a- au realizat o vi
teză medie zilnică de 64—TO 
hectare. Pină la această oră în
treaga suprafață a fost arată, 
terenul pregătit pentru insă- 
mințări. După cum ne informa 
președintele cooperativei, tova
rășul Nxolae Popescu, mai 
bine de jumătate din. suprafața 
de pe care s-a recoltat floarea- 
soarelui a fost însămințată cu 
gnu. în sfirșit. tot la această 
unitate aflăm că, pe măsură ce 

porumbul de pe cele 700 de 
hectare cultivate este cules, te
renul este imediat eliberat, iar 
tractoarele execută arăturile, 
ferul i zarea. discuitul și nivela- 
tul pentru a da semănătorilor 
posibilitatea să acționeze 
plin.

COOPERATORII DIN 
MUNA GHEORGHE DOJA 
recoltat întreaga suprafață

din

co-
au

___ _______ de
cultivată cu Coa-450 ____________

rea-soarelul in numai 5 zile.

Raid prin unitățile
cooperatiste

din județul Ialomița

Toate cele 450 ce hectare au 
fose arate, terenul pregătit și a 
început semănatul griului. Po
rumbul, lucra*. in acord global, 
a fose cules de pe 530 de hec
tare din cele peste 1000 culti
vate. A for. arat și pregătit te
renul pentru executarea insâ- 
mințârilor pe aproape 70 la 
sută din suprafața de pe care 
porumbul a fost cules. Direc
torul S-5LA-. tovarășul Dumi
tru Ene. ne explica realizarea 
acestui ritm susținut prin dis
tribuirea rațională a parcului 
de mașini și a mecanizatorilor 
pentru fiecare categorie de lu
crări in parte, prin insistența 
cu care es^ urmărită desfășu
rarea lucrărilor in flux tehno
logic continuu. prin folosirea 
eficientă, ia cei mai ridicați 
parametri a timpului bun de 
mur.că. obiectiv căruia i se a- 
cordă cea mai mare atenție in 
această perioadă de virf a cam- 
paniei agricole de toamnă.

Ultimul obiectiv al raidului 
nostru 1-auconstituit tarlalele 
COOPERATIVEI AGRICOLE

DE PRODUCȚIE DIN COMU- 
" ‘ ROVINE. Din 700 de 

cultivate cu 
fuseseră re- 

numai 450. Solul 
nu a îngăduit com- 

..Gloria" să intre in

NA 
hectare _ _ 
floarea-soarelui 
coltate 
moale 
binelor ______._ _____  _
lanuri, astfel că recoltatul pro- 
priu-zis a fost aproape în. în
tregime executat manual. Folo
sind fiecare posibilitate de a 
utiliza combinele C 12 din do
tare la recoltat, mecanizatorii 
secției de la Rovine au reușit 
totuși sâ acționeze cu o viteză 
medie zilnică de 6—7 hectare. 
Este un exemplu cit se poate 
de pilduitor al efecutării, în 
funcție de condițiile specifice 
ale locului. a recoltatului ma
nual și mecanic, al strădaniei 
de a executa la timp și fără 
pierderi această lucrare deose
bit de importantă. Oarecari în- 
tirzieri. . datorate acelorași cau
ze. se înregistrează și la cule
sul porumbului. Și. cu toate că 
membrii cooperatori din Rovi
ne au executat culesul pe o su
prafață mult mai mare decit 
vecinii lor din unitățile amin
tite. dată fiind suprafața în
tinsă cultivată cu porumb — 
aproape 1500 de hectare — se 
impune o mai largă concen
trare a membrilor cooperatori 
la efectuarea acestei lucrări.

Acum cind fiecare clipă este 
deosebit de prețioasă, tind, de 
fapt, de felul cum se acționea
ză pe tot fluxul execuției lu
crărilor se hotărăște soarta vii
toarelor recolte, buna organi
zare a muncii, ordinea și dis
ciplina instaurate în respecta
rea graficelor de execuție a 
tuturor activităților iși spun 
cuvîntuL Exemplul lucrătorilor 
ogoarelor ialomițene. al celor 
din unitățile consiliului inter- 
cooperatist Andrășești este sem
nificativ.

Peste 130 săteni din Piatra 
Olt își iroseau timpul, în cen
trul comunei, intr-o zi bună dc 
muncă sub privirile nepăsă- 
toare ale lucrătorilor de la 
consiliul popular. Motivul ? 
Așteptau buteliile de aragaz.

Se cuvine să facem o pre
cizare. La Piatra Olt apro
vizionarea cu butelii și schim
barea acestora nu ridică pro
bleme din partea celor de la 
centrul de îmbuteliere. Pro
blemele, sau mai bine zis 
necazurile, se datoresc stilu
lui defectuos de muncă al 
Iui Ștefan Coandă, împuter
nicitul din partea consiliului 
popular. Pentru că, dacă 
în celelalte comune ale 
județului Olt, delegații con
siliilor populare se ocupă 
și rezolvă toate problemele 
legate de butelii, nu același 
lucru se întimplă însă la 
Piatra Olt cu toate că și aici 
a fost ales un astfel de de
legat în persoana lui Ștefan 
Coandă. Localnicii i-au zis 
responsabil șef, deoarece a- 
eesta și-a ales Ia rîndul său 
încă două ajutoare. Toți trei 
însă în loo să întreprindă 
acțiuni care să ușureze mun
ca oamenilor, să-i scutească 
a se mai învoi, se mulțumesc 
doar să citească listele de or
dine, care, de cele mai multe 
ori. stîrnesc discuții. Mai 
mult. Pentru ziua Ia care ne 
referim, „responsabilul șef" 
știa că mașina cu butelii va 
sosi după ora 11. dar fiind 
ocupat cu „altele", să le zi
cem treburi, a uitat să-si a- 
nunțe consătenii care aștep
tau de la ora 6,00, cu bute
liile în plină stradă.

La C.A.P. din localitate, fn 
lipsa inginerului șef și pre
ședintelui, se ocupă de re
zolvarea problemelor legate 
de unitatea agricolă contabi
lul șef. L-am căutat la ora 
11,45. Ni s-a spus că-i plecat 
la masă.

Cunoaștem că programul 
de masă este de Ia oră 12,00 
Ia 14,00, dar ne-am 
plecat mai devreme 
vină mai devreme I 
la ora 13,45 am fost 
Ia C.A.P. împreună 
20 de membri 
l-am așteptat_ __________
șef pînă la 15,30. Așteptarea 
a foșt în zadar. Am plecat 
spre consiliul popular pentru 
a-1 informa și pe primarul 
comunei despre cele îniîm- 
plate. Ni s-a spus că-i plecat 
la ședință, la Slatina. Dacă 
a fost sau nu, nu știm. Știm 
însă că intre orele 12,00-15,30, 
în mod sigur (fără a lua în 
calcul timpul dinainte și 
după ce l-am văzut noi) pu
tea fi consultat, in orice do_ 
meniu, Ia bufetul gării din 
localitate.

DUMITRU DUCA

zis — a 
și o să 
Așa că. 
din nou 
cu vreo 

cooperatori 
pe contabilul

într-im mare oraș în față, două chipuri diferite de a înțelege și a trăi tinerețea
Noaptea, Combinatul chimic din Craiova, 

de fabrici ale sale, seamănă cu un orășel, 
licurici, privite de departe, par lumini ale

cu cele titeva zeci 
Luminile, ca niște 

caselor, ale aparta
mentelor unor blocuri cu mai multe etaje. Nu strălucesc foarte 
tare dar gîndurile te duc la locuințe omenești în care se aștern, 
pentru odihnă, paturile. Asta, la început. Pe urmă, pe măsură ce 
înaintezi în noapte, vezi că luminile nu se sting și că orășelul 
acesta chimic pulsează ca in plină zi. Nici vorbă de odihnă ! 
Muncitorii schimbului trei, fiecare Ia postul său, pregătesc țării 
produse în valoare de milioane de lei. Intr-o singură noapte, zeci 
și zeci de milioane. Din hărnicie, devotament și disciplină, o dis
ciplină firească și nu lipsită de tensiune, de severitatea specifică 
acestei munci. Fiindcă. în combinat orice greșeală se plătește 
scump, imi spunea un operator chimist, pentru ca apoi să adauge 
că el iși calculează la milimetru fiecare mișcare și că orice slăbire 
a atenției se poate solda cu pagube însemnate, poate compromite 
producția întregii nopți a unei fabrici. Și nu numai a unei fa
brici, ci și a altora, pentru că între ele există o legătură, sc 
hrănesc una de la cealaltă și nu este permisă nici o eroare, nici 
o abatere de la disciplina de producție. Atenția trebuie să rămînă 
trează, minute, ore in șir, ore de noapte, orele schimbului trei...

„LA ORA TREI JUMĂTATE NE 
DATI BUTANOL I ÎNCEPEM 
ȘARJA DE ACETAT DE BUTIL 1“

Ora două. Parcurg, împreună 
cu secretarul comitetului U.T.C. 
al combinatului, Nicolae Cră
ciun. aleile largi și betonate din 
incinta întreprinderii. Mergem 
spre fabrica de butanol să ve
dem la lucru o echipă de opera
tori chimiști. Primul om pe care 
îl întîlnim este operatorul chi
mist Ion Schiba. Muncește la 
schimbarea unui rezervor de 
sodă. ..Cel gol îl trec in rezervă, 
iar pe cel plin il dau în fluxul 
tehnologic". Operațiunea du
rează 15—20 minute și se exe
cută o dată sau de două ori pe 
schimb. în rest, tinărul Schiba 
veghează funcționarea instala
țiilor De șase ani. și în acest 
răstimp, sute de nopți de veghe, 
gata să intervină, să prevină, 
mereu la post ! Și întotdeauna, 
ca și în această noapte, a răs
puns prezent, fără să întîrzie 
măcar un minut, fără să lipseas
că nemotivat. Șase ani pe care, 
cum zic? el. nu-i regretă, ci îi 
consideră ani de satisfacții în 
muncă, ani in care a încercat 
bucuriile unice pe care ți Ie dă 
fiecare șarjă ce iese din mîinile 
sale și ale tovarășilor lui.

Tovarășii lui Schiba...
Sînt înăuntru. într-o cameră 

largă, cu pereții acoperi ți de a- 
parate de control. Zeci de apa
rate. Zeci de ace care se mișcă 

după reguli numai de ei, opera
torii chimiști, cunoscute. Scaune 
înalte. Pupitre cu registre. Cu
rățenie de farmacie. Și atenția ! 
Atenția mereu trează. Ochii, ore

ORELE DE NEODIHNĂ 
ALE OPERATORILOR 

CHIMIȘTI...
și ore, ațintiți spre acele acelea 
care trebuie să se miște în li
mitele admise, spre acele care, 
în graiul lor, vorbesc despre ca
litatea producției. Gheorghe Pre- 
duț îmi mărturisește : „Spre 
ziuă, așa pe la patru șl jumă
tate. este mai greu. Oboseala iși 
spune cuvîntul. Rog pe un coleg 
să-mi țină titeva minute locul 
și dau fuga afară. în aerul rece 
al nopții. Mă plimb puțin prin
tre instalații și alung somnul... 
Somnul, adică dușmanul numă
rul unu. N-ai voie să închizi 
ochii. Tot timpul cu ei ațintiți 
către aparate..." De buna func
ționare a aparatelor răspunde 

„amecistul" — Vasile Ciobanu., 
de doi ani la fabrica de „buta
nol", de cinci ani în combinat. 
Școală profesională, urmează li
ceul seral, Liceul „Frații Bu- 
zești". N-a lipsit și nici n-a în- 
tîrziat niciodată de la lucru. „Ce, 
ne jucăm cu producția ? Dacă 
eu lipsesc, în grija cui râmina- 
paratele ?" Gheorghe Săpunaru 
este „veteranul" formației. De 
12 ani muncește, neîntrerupt, 
aici în combinat, în aceeași sec
ție. A participat la producerea 
„primelor picături de butanol..." 
Soția sa lucrează tot în combi
nat, tot la „butanol", la labora
tor. „Nu lucrăm în același 
schimb pentru că avem doi co
pii $i trebuie întotdeauna să ră- 
mînă cineva cu ei... Dacă sînt 
obositoare nopțile ? Pentru 
mine, nu ! Am antrenament. 
Doisprezece ani de muncă. Ne 
ajutăm. Sîntem foarte uniți. Ne 
unește prietenia, dar, mai ales, 
răspunderea. Se produc, pe 
noapte, cîteva zeci de tone de 
butanol. Valoarea o socotim în 

milioane lei. Și, pentru ca totul 
să meargă ceas, trebuie să fim 
uniți. Un colectiv adică 1 Și noi 
asta sîntem !".

Ora trei. Sună telefonul în 
sala de comandă a fabricii de 
butanol. O voce sonoră, de un
deva din alt loc de neodihnă, 
strigă în pîlnie : „La trei ju
mătate ne dați butanol ! înce
pem șarja de acetat de butii". 
Alți operatori chimiști, din altă 
fabrică, cea de acid acetic, aș
teaptă. în noapte, rezultatul 
muncii echipei de operatori de 
la fabrica de butanol și. ca în
totdeauna. răspunsul lor va fi 
prompt, la ora cerută, și produ
sul, la care au vegheat neobosiți 

ochii lor, va fi. și de această 
dată, de cea mai bună calitate.

„NU CĂUTĂM PIATRA FILOZO- 
FALA I AICI PREPARAM ȘARJE 
DE AZOTAT DE ALUMINIU 1“

Ora patru. Ne aflăm la fabrica 
de catalizatori, o capacitate in
trată de curind în funcțiune și 
numită „fabrica tineretului*4 
fiindcă este in întregime de
servită de tineri. Inginerul Da
mian Capac. 27 de ani, șef de 
tură, tocmai a urmărit declan
șarea șarjei de azotat de alumi
niu. Se continuă munca din 
schimb în schimb, fără întreru
pere, fără răgaz. Producție in 
foc continuu. In foc și la propriu 
și la figurat. Marile creuzete 
în care se plămădesc șarjele nu 
se răcesc niciodată. Aceste în
căperi mă duc cu gindul la labo
ratoarele alchimiștilor, miste
rioasele laboratoare care au hră
nit atîtea și atitea iluzii de
șarte. Numai că laboratoarele 
de aici sînt uriașe. „Și, mai fl
ies, aici nu se caută piatra fi
lozofală, îmi spune zîmbind Ion 
Filimon. inmănușat pină la cot 
cu mănuși de cauciuc, și cu ochii 
sticlind șăgalnic. Aici preparăm 
șarje de azotat de aluminiu

Se muncește mai greu. Sînt 
condiții mai grele. „Aici se face 
chimie, simți elementele combi- 
nîndu-se, le vezi și poate satis
facțiile sînt mai mari 1" zice 
Petre Papuc, care în această 
noapte are de făcut activări de 
zinc. Este prieten cu Filimon. 
„De nedespărțit!" Colegi de 
școală profesională, colegi de 
clasă, s-au angajat amîndoi o- 
dată și tot amîndoi au cerut sâ 
lucreze în cel mai greu loc din 
combinat.

Maria Bocai, laborantă. Vine 
după probe. „Cind ești gata ?" 
întreabă. „Peste o jumătate de 
oră ! La ora fixată..." răspunde 
Constantin Crăciun, unul dintre 
muncitorii fruntași ai fabricii...

...Ore de noapte ! Orele de ne
odihnă ale operatorilor chimiști. 
Și nu este vorba de nici o pia
tră filozofală. Iar dacă ne-am 
putea gindi totuși la o piatră fi
lozofală. apoi acești tineri sint 
descoperitorii ei : ea se numește 
muncă, muncă neobosită. în 
ceasuri de zi sau de noapte, 
pentru binele patriei și al seme
nilor lor...

Animație mare pe strada principală din Craiova. Oameni gră
biți. care-și fac cumpărături. Oameni plimbindu-se cu copii. Oa
meni minați de alte treburi. Oameni care se îndreaptă spre locu
rile de muncă. Am ieșit din Combinatul chimic dimineața cind 
sosiseră autobuzele speciale care aduc muncitorii schimbului unu. 
Am ieșit, împreună cu mulți dintre tinerii care munciseră o 
noapte, o noapte ca și altele, o noapte in care, anonimi la fel 
ca sute de mii de tineri de pe întreg cuprinsul tării, iși dăruiseră 
forțele sporirii rodniciei colective. Se grăbeau spre odihnă și 
aveau întipărită pe chipurile lor trase de nesomn, mulțumirea 
aceea care nu are nevoie de cuvinte, mulțumirea care se numește 
datorie împlinită. M-am despărțit de ei și am plecat in căutarea 
altor tineri, a celor care dormiseră : somn liniștit sau zbuciu
mat, dar somn nemeritat, somn fără muncă.

CABERNETUL DE LA ORA 11 
SAU CUM SE ÎNCEPE, FĂRĂ 
BANI, UN CHEF DE DIMINEAȚA

Sînt trei. Tineri. Au venit, de 
mult, aici, la crama „Minerva". 
S-au ascuns sub pămînt, departe 
de lumina soarelui, departe de 
ochii lumii și au înțeles să-și 
înceapă ziua cu un chef. Se nu
mesc Ion Busuioc (19 ani), Nicu 
Mitran (19 ani) și Nicolae Dră- 
gușin (19 ani). Fiecare cu po
vestea lui, încropită din min
ciuni. Fiecare cu buzunarele 
goale... Ba, nu ! Are ceva bani 
Nicu Mitran. „Mi-a * dat taică- 
meu vreo 200 lei, să-mi cumpăr 
o cămașă și alte lucruri. Și 
m-am întilnit cu un consătean, 
cu Drăgușin, și a mai venit și 
eL Busuioc, pe care-1 cunoșteam 
din vedere... și am zis să ne 
cinstim..." Cu ce ? Mai întîi, cind 
s-a deschis crama, au cerut o 
sticlă de Murfatlar. N-a fost pe 
gustul lor și au trecut pe Caber
net Vin negru. Să-i învioreze 
sau. poate, să-i moleșească și 
mai mult Busuioc ne zice că-i 
strungar, că a absolvit școala 
profesională de la „Electropu- 
tere“. dar n-a dat examen și de 
două luni bate străzile Craiovei. 
Din ce trăiește ? „îmi dă taică- 
meu. cite o sută, două cind îi 
cer ! E șofer la C.A.P. Anul tre
cut am muncit și eu vara la 
C.A.P„ in vacanță, și am cîști- 
gat ceva..." Anul trecut! Acum, 
iată-1 in postura de parazit „Ei. 
nici chiar așa O să mă înca
drez... Dau examenul și mă apuc 
de strungărie". Pină atunci, însă, 
deschide dimineața restauran
tele. Nicolae Drăgușin afirmă că 
are zi ..liberă" și ne mai toarnă 

și o înduioșătoare poveste cum 
că el a fost bolnav de T.B.C. și 
că a stat în spital cîteva luni, 
și că... Acum este în „convales
cență". Se tratează cu țigări și 
cu... vin negru. Dimineața. în 
loc de lapte ! Are și meserie ; 
lăcătuș montor. Ne arată o le
gitimație : lucrează la o schelă 
de foraj. Numai că în buzuna
rele lui fluieră vîntul („aștept 
leafa, mîine o primesc !) și nu teva zile. Pare contrariată, în-

ORELE DE ODIHNĂ
ALE UNOR

„PIERDE-TIMP"...
are bani de mîncare, iar docto
rul i-a recomandat să se hră
nească consistent... „Ei, un pa
har acolo doar n-o fi foc Si
gur, foc nu este ! Tineri ca ei nu 
cunosc focul muncii. Aș fi vrut 
să-i fi avut alături de mine a- 
colo, la Fabrica de catalizatori, 
să vadă și ei creuzetele în care 
arde veșnic focul și pe care le 
veghează tineri de-o virstă cu 
ei, focul de noapte al orelor de 
neodihnă al chimiștilor.

îi las în tovărășia paharelor 
de vin și mă gîndesc că, dacă 
nu se opresc la timp, dacă nu 
intră în rîndul oamenilor, îi aș

teaptă aceeași soartă ca a celor 
cițiva alcoolici din restaurant 
care, cu fețe răvășite și marcate 
de viciu, sint deja beți.

O DOMNIȘOARA, UN PACHET 
DE ..KENT", VINDUT PE SUB 
MINA, Șl CUM SE PREGĂTESC 
UNII PENTRU INTRAREA IN 

SCHIMBUL DOI DE MUNCA

Fata aceasta frumoasă, înaltă 
și costumată țipător, afirmă că 
este elevă la Liceul „Tudor Ar- 
ghezi". Domnișoara se numește 
Mateiu Ileana Mariana, are 17 
ani. se găsește, la ora 11 dimi
neața, la restaurantul „Mercur" 
într-o „companie selectă" : trei 
bărbați, cu care abia a făcut cu
noștință. si cu o tinără fără pro
fesie. cunoscută de miliție. îi 
recomandăm in termenii cei mai 
politicoși sâ meargă acasă și să 
se pregătească pentru începerea 
școlii de care o despart doar cî- 

c ear că cu impertinență să re
fuze asemenea sfaturi, dar, pînă 
la urmă, acceptă...

Acceptă doar pentru o jumă
tate de oră, cind o regăsim în 
grădina restaurantului „Mi
nerva", de această dată în com
pany unui „străin" și a altei 
cliente a miliției. Se face verde 
la față cind ne vede. Mai face 
și mărunt din buze și dispare...

în grădina „Minerva" se bea 
bere, coniac și altele. Se mai 
pierde și timpul, se mai face și 
speculă cu țigări. Vîntu Năstase, 
sudor la întreprinderea „7 No
iembrie", este prins în flagrant 
delict, adică tocmai cînd plasa 
Ia o masă un pachet de „Kent"... 

cu „25 lei !“. La masa asta e 
veselie mare. Se petrece. Co
mesenii — Marin Cealicu (I.A.C., 
19 ani, mecanic energetic), 
Gheorghe Pitaru (întreprinde
rea de montaj material rulant. 
19 ani, lăcătuș. secția „Bo
ghiuri"), Mihai Andrei (20 ani, 
tot lăcătuș, tot la secția „Bo
ghiuri") și Daniel Bănică (19 
ani. muncitor la „Electroputere") 
nu serbează nici un eveniment. 
O bere, două... Cald... Ora prin- 
zului. Ca să mai treacă timpul 
pină la intrarea în schimbul doi 
pentru că da, ați ghicit!, toți au 
același răspuns pe buze ”. 
„Sîntem în schimbul doi !" Noi 
îi credem, așa cum i-am crezut 
și pe ceilalți interlocutori de 
profesie „pierde-timp", însă nu 
putem înțelege modul lor de 
pregătire pentru intrarea în 
schimb. Adică sticlele acelea de 
bere care se înmulțesc și care, 
peste puțin timp, își vor face 
efectul, ei devenind inapți pen
tru muncă. Așa cum au devenit 
Nicolae Raicea (strungar la 
I.M.M.R.) și Petre Spafiu (strun
gar Ia întreprinderea de indus
trie locală) care, ați ghicit !, lu
crează tot în... schimbul doi, dar 
nu mai știu bine cum îi cheamă 
pentru că au luat „un coniac 
mic și o cafea" de dimineață, 
la bar, la „Mercur", însă „să 
știți... doar unul... unul mic ! 
Atît!" zic ei cu limba împleti- 
cindu-li-se, și sînt veseli, veseli 
nevoie mare, ca și cum s-ar a- 
muza de o șotie.

îi privesc și iarăși nu mă pot 
împiedica să nu mă gîndesc la 
operatorii chimiști care spu
neau : „Atenția ne este încor
dată la maximum. N-avem voie 
șă scăpăm din ochi aparatele !“, 
iar alții, alți tineri ca și ei, 
nu-și regăsesc, în plină zi, echi
librul. „Orele de odihnă" ale a- 
cestor pierde-timp sint o rușine, 
o palmă pe obrazul miilor de ti
neri craioveni care înțeleg să-și 
facă din muncă un punct de o- 
noare. Poate aceste rînduri, 
poate exemplele din reportajul 
alăturat îi vor trezi la viață și 
pe ei, pe cei care mănîncă pîine 
nemuncită... z

Grupaj realizai de :
TEODOR POGOCEANU
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TREI CONGRESE INTERNA ȚIONALE DESFĂȘURA TE RECENT LA BUCUREȘTI AU RELEVAT:

LOCUL TINERILOR CERCETĂTORI 
ÎN ȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ

Unitățile periferice 
la „periferia" preocupărilor?

După cum se știe, în prima decadă a lunii septem
brie s-au desfășurat la București, sub înaltul patronaj 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrările a trei im
portante congrese internaționale, în ordine cronologică, 
așa cum le vom prezenta și în acest grupaj, ele sînt : 
al V-lea Congres de histochimie și citochimie, al ll-lea 
Congres de tracologie, al 43-lea Congres de turnatorie.

De vreme ce una dintre caracteristicile acestor mani
festări științifice a fost prezența masivă a tinerilor cer
cetători din țară și de peste hotare - fapt remarcat 
și de mari personalități prezente la București, așa cum 
o demonstrează opiniile-autograf inserate in această 
pagină — este firesc să comentăm acest fenomen. Un 
fenomen deloc întîmplător, explicabil prin pasiunea și 
competența cu care tinerii cercetători din țara noastră

se înscriu în linia întîî a frontului științei și tehnicii. 
Prin urmare, cei cărora le-am solicitat să comenteze 
pentru dumneavoastră elementele caracteristice ale a- 
cestor congrese și urmările lor posibile, contribuțiile ști
ințifice ale tinerilor cercetători, propriile lucrări prezen
tate, sînt trei dintre numeroșii tineri cercetători români 
prezenți cu lucrări la cele trei congrese internaționale.

ANCA BOȘTINARU este absolven
tă a Facultății de medicină generală 
din I.M.F. București, promoția 1970. 
După ce a lucrat patru ani in comu
na Leu, județul Dolj, a ocupat, prin 
concurs, un post de asistent la Cate
dra de histochimie și citochimie din 
I.M.F. București. Domeniul reprezin
tă o veche pasiune a sa, urmărită cu 
consecvență și in perioada de stagiu. 
Are deja zece lucrări publicate, și, 
în afara Congresului internațional de 
la București, a mai trimis o lucrare 
spre a fi prezentată la Congresul in
ternațional de patologie de la Viena.

„în cercetarea biologică, 
succesul nu este al unui individ, 

ci al unei generații"

— Pentru început, o preciza
re : Ce este histochimia si cito- 
ehimia ? De fapt, ce rol joacă 
aceste discipline in știința mo
dernă ?

— S-ar putea spune că ele re
prezintă știinta de bază pentru 
toate specialitățile medicale, de
oarece oferă metodele de inves
tigare a substanței vii — orga
ne. țesuturi, celule. întreaga 
cercetare fundamentală din me
dicină se bazează pe cele două 
discipline. Dacă un bolnav moa
re de infarct, clinicianul consta
tă că a fost infarct, fără să știe 
ee a produs tulburările din ce
lule. Dar histochimia si citochi- 
mia pot da răspuns. Si oferă 
răspunsuri pentru multe alte 
stări patologice.

— Pentru că am ajuns la con
gresul propriu-zis. aș vrea să 
vă întreb ce au adus nou lu
crările acestuia ?

— Două direcții de cercetare

au înregistrat progrese uimi
toare. Mai intii, genetica — adi
că metodele de cercetare canti
tativă și calitativă a cromozo
milor și, în general, a aparatului 
genetic, printre care aș cita po
sibilitatea reperării unor afec
țiuni prin metoda ’bandării cro- 
mozomiale. alcătuirea unor hărți 
cromozomiale mult mai preci
se etc. Congresul a arătat că 
aceste metode sînt de mare fo
los nu numai pentru medicina 
umană ci și pentru medicina 
Veterinară, botani'că. A doua di
recție. cel puțin tot atît de im
portantă. aș spune chiar reyo- 
luționară pentru biologia celu
lară, o constituie metodele ci- 
tochimice de dozare, prin folo
sirea microscopiei electronice.

— în acest context, prin ce 
s-a caracterizat prezenta scolii 
românești ?

— Mai întîî de toate aș vrea 
să fac o remarcă. Faptul că drept

gazdă a celui de-al V-lea Con
gres a fost ales Bucureștiul — 
după ce congresele anterioare 
s-au desfășurat, în New York. 
Paris, Kyoto și Frankfurt pe 
Main — reprezintă de la început 
o recunoaștere a valorii șco
lii românești de histochimie și 
citochimie. Valoare care a fost 
reconfirmată de participanții 
români la această ediție, pre
zență simțită în toate secțiile și 
simpozioanele congresului. în 
toate domeniile de cercetare — 
ceea ce demonstrează că cerce
tarea românească se situează la 
nivelul preocupărilor și rezulta
telor mondiale.

— Dar prezenta tinerilor cer
cetători ?

— Dacă extindem vîrsta tî- 
nără pînă la 35 de ani, aș pu
tea spune că la Congres au fost 
marile personalități (lista ar fi 
prea lungă pentru a le cita) și, 
în afara acestora, majoritatea 
au constituit-o tinerii cercetă
tori.

Ce înseamnă aceasta ?
— Că există o generație tî- 

nără in formare, printre care cu 
siguranță se află și viitorii lau-

reați Nobel... Unul dintre aceș
tia ar putea fi colegul meu, 
Laurențiu Popescu.

— Am auzit mai multe perso
nalități științifice vorbind des
pre lucrările lui.

— El însuși este, la numai 32 
de ani. o personalitate în dome
niul histochimiei și citochimiei. 
fiind, de altfel, menționat ca 
atare in lucrarea enciclopedică 
americană „Whoisin the World*. 
A participat, deja, la numeroa
se alte manifestări științifice in
ternaționale. iar la actualul 

■Congres, lucrarea sa în domeniul 
biologiei fibrei musculare (care 
investighează la cel mai fin ni
vel contracțiile fibrei muscula
re în diverse patologii, cardio
logie etc.) a fost primită cu 
deosebit interes.

— Evitați, văd. să vorbiți des
pre lucrările dv.

— Am prezentat patru lucrări 
la acest congres, dar ele au re
prezentat mai degrabă rezulta
tele integrării mele în activita
tea de cercetare. N-am avut cu
rajul —- și-mi pare rău. pentru 
că s-a comunicat puțin în acest 
sens — să prezint rezultatele,

încă parțiale, obținute într-o 
cercetare cu adevărat originală 
și de nivel mondial pe care 
am început-o în cadrul unor 
studii mai largi îndrumate de 
conf. dr. D. Onicescu. Este vor
ba de metode care, prin studiul 
acidului folie ce intră în sinte
za acidului nucleic, pot servi 
biologiei canceroase, în special 
celei leucemice, aducînd chiar 
rezultate concrete în terapia a- 
cestei afecțiuni.

— Și, in fine, cîteva cuvinte 
despre efectele acestui congres.

— în ceea ce mă privește, 
mi-a întărit convingerea că merg 
pe o cale de cercetare bună. în 
același timp, a fost cea mai 
bună școală de formare in do
meniul pe care l-am îmbrățișat; 
am învățat să discut științific, 
să apreciez realist, fără preju
decăți, rezultatele altora. să 
știu să mă îndoiesc de propriile 
rezultate. Cît despre domeniul 
în care lucrez, este greu de spus, 
acum, ce a însemnat congresul. 
El a pus la dispoziția medicinii 
practice o serie de metode noi, 
dar rămîne ca aceasta să dis- 
cearnă care sînt cele mai potri
vite și eficiente.

Pentru timișoreni, locuitorii 
frumosului oraș de pe malurile 
Beggi, noțiunea de periferie 
este, pe drept cuvînt, pe cale de 
dispariție. Plopi, Mehala, Ronaț, 
Ciarda-Roșie, Stadion, au rămas 
doar simple denumiri, ce mai 
amintesc de periferiile de altă
dată ale Timișoarei. Aici, in ul
timii ani, au fost ridicate verita
bile „orășele-satelit", în care 
își înalță siluetele zvelte, de be
ton și sticlă, noife ansambluri 
de locuințe. Concomitent cu 
darea in folosință a noilor blocuri, 
in efortul de ridicare continuă a 
gradului de civilizație și con
fort, edilii orașului au acordat o 
importanță deosebită asigurării 
cu bunuri materiale a locuitori
lor acestor cartiere. Elocvent 
este faptul că, numai de la în
ceputul anului și pină in pre
zent, au fost deschise incă 29 de 
unități, cu o suprafață comer
cială de peste 9 400 m.p., aces
tora urmind să li se mai adauge, 
pină la sfirșitul anului, incă 10 
magazine. Ținind seama că in 
această perioadă, cetățenii își 
fac aprovizionările de iarnă, in 
cadrul unui recent raid-anchetă 
pe care, l-au efectuat in peste 
30 unități comerciale, din aces
te cartiere marginale ale Timi
șoarei, am urmărit modul in 
care se asigură fondul de marfă, 
corespunzător cerințelor cumpă
rătorilor.

La unitățile-aprozar, aparți- 
nind I.J.V.L.F. se găsesc din 
belșug legume și zarzavaturi, 
roșii, vinete, ardei, cartofi, mor
covi, fructe etc. Se con
stată pe viu existența 
preocupărilor ca fiecare unitate 
să primească ritmic cantitățile 
solicitate, astfel ca în nici un 
moment al zilei să nu se înre
gistreze goluri in vinzare. Uni
tatea nr. 13 (număr cu ghinion, 
ce să-i faci !) ne-a oferit insă o 
nedorită excepție. Rafturile, cu 
desăvirșire goale ! Nici produse 
nu se găsesc, nici cumpărătorii 
nu se înghesuie... „Știți — ne 
declară cu seninătate, tînăra 
vînzătoare Maria Boțoacă — de 
o săptămină nu am primit mar

fă. Doar ieri ne-au sosit citeva 
lăzi cu roșii și mere. Le-am 
vindut de cum le-am primit..." 
Responsabilul unității, după cum 
am aflat, era plecat... „să depu
nă banii la casierie". Ne între
băm care bani ? Dacă nu ai pro
duse, nu ai nici vinzare, și deci 
nici nu încasezi nimic. Atunci ? 
Considerăm că mai nimerit era 
să se ducă după marfă, pentru 
că nu este admis ca un aprozar 
să nu aibă produse de vinzare. 
Depozitele sînt pline cu de toa
te, dar defecțiunile apar undeva

Un raid prin unitățile 
comerciale din noile 
cartiere timișorene 

pe traseul spre unități. Tocmai 
aceste defecțiuni trebuie depis
tate și eliminate cit mai grabnic.

Un alt aspect care reține aten
ția îl constituie lipsa unor pro
duse mult solicitate de cumpă
rători. Vina aparține in unele 
cazuri chiar șefilor de unități. 
Este cazul intilnit la patiseria 
„Spitalul nou", unde șeful de 
unitate Marin Rada, considerind 
că unitatea va intra in renovare 
(nu știe exact ziua !) nu a mai 
solicitat produse de cofetărie... 
In alte cazuri vina aparține fur
nizorilor și depozitelor care nu 
onorează contractele. Plăcintăria 
„Gambrinus" reclamă această si
tuație in privința produselor 
lactate și a băuturilor răcoritoa
re. La magazinul alimentar cu 
autoservire nr. 67, șeful unită
ții, Ladislau Balint, ne vorbește 
de onorarea cu mare intirziere 
a comenzilor. Un exemplu : co
manda nr. 5040, din 27 august, 
către secția a IV-a — brinzeturi, 
din cadrul I.C.R.A. Pe urmele 
ei s-a revenit cu comanda 5146, 
la 3 septembrie. Rezultatul ? 
S-a primit un singur sortiment 
din cele 15 solicitate (? I). în 
condițiile în care toate celelalte

sortimente se găsesc in depo
zite...

O altă problemă, deosebit de 
importantă, o constituie lipsa 
unor spații de depozitare sau 
supra-aglomerarea acestora cu 
ambalaje. Așa se face că la 
magazinul alimentar nr. 62, a- 
proape jumătate din spațiul co
mercial este ocupat de box-pa- 
letele cu Sticle de apă minerală 
(goale). Trebuiau ridicate, așa 
cum ne declara șefa unității, 
Ana Lehmann, de mai bine de 
două săptămini. Dar s-a ivit o 
neînțelegere între I.C.R.A. Ti
mișoara și întreprinderea de im- 
buteliere a apelor minerale 
Borsec. Cele două întreprinderi 
„se ceartă", cei de la magazin 
așteaptă...

Consemnînd opiniile unor ti
neri cumpărători privind apro
vizionarea defectuoasă a unită
ților din noile cartiere, nu doar 
in ceea ce privește unele pro
duse alimentarei ci și cu textile- 
încălțăminte șl metalo-chimice, 
ne-am adresat tovarășului Ion 
Grozescu, director adjunct al 
Direcției comerciale județene 
Timiș, care ne-a spus : „Zqj^le 
la care vă referiți se află ^'in
tenția noastră. In ultimii ani, o 
importanță deosebită am acor
dat-o aprovizionării ritmice a 
unităților de desfacere, indife
rent dacă acestea sint centrale 
sau periferice. Pentru că aceas
ta este nu numai o îndatorire de 
prim ordin, ci și o obligație a 
comerțului. In ceea ce privește 
lipsa legumelor, fructelor, brîn- 
zeturilor și mezelurilor, ne vom 
interesa și vom lua măsurile 
de rigoare. Nu se admite lipsa 
lor de pe rețea, cu atit mai 
mult, cu cit știu că se găsesc in 
cantități suficiente în depozite". 
Intr-adevăr, nici că se putea un 
răspuns mai just privind dato
riile unităților comerciale și, 
evident, ale Direcției care le 
coordonează activitatea. Numai 
că între afirmarea unor princi
pii și adoptarea unor măsuri efi
ciente, cumpărătorii preferă cea 
de a doua alternativă.

ION D. CUCU

MCULAE CONOVICI a absolvit Fa
cultatea de istorie din București în 
anul 1970. De atunci lucrează. ca ar
heolog la Muzeul de istorie din Că
lărași, participind la importante lu
crări arheologice realizate pe șan
tierele binecunoscute de la Piscul 
Grăsanilor, Păcuiul lui Soare. Acti
vitatea științifică și-a început-o 
Încă din anii studenției, pînă în 
prezent avînd publicate patru lu
crări științifice și altele comu
nicate la sesiuni cu caracter național. 
AI doilea Congres de tracologie re
prezintă prima manifestare științifică 
internațională la care participă.

„Colegii mei tineri au abordat
cu mult curaj probleme insuficient

cunoscute pinâ in prezent"

— Fără îndoială, ar fi' multe 
lucruri de spus despre lucrările 
Congresului de tracologie. 
au demonstrat 
stadiul la care se află cerceta
rea din acest domeniu ?

— La ora actuală parcurgem 
o fază de sinteză pentru că se 
simte nevoia interpretării unui 
mare număr de descoperiri acu
mulate pînă în prezent. Totoda
tă, se face simțită tendința de 
a se ieși din cadrul foarte ge
neral al lumii tracice, pentru a 
se urmări contribuția originală, 
specifică adusă de fiecare co
munitate tracică în parte. în 
acest sens, un loc important în 
cadrul lucrărilor congresului 
l-au ocupat studiile privind co
munitățile daco-getice de pe te
ritoriul țării noastre.

— Tocmai la contribuțiile cer-

___ Ce 
ele. relativ la

cetitorilor români v-aș ruga să 
vă referiți.

— Este un lucru dificil, ele 
fiind foarte numeroase și di
verse ca tematică. Aș cita cîte- 
va cu caracter de largă respi
rație. De pildă. Comunicarea 
lui Mircea Babeș (Unitatea și 
difuziunea dacilor în sec. III 
i.e.n. — I.e.n.) care a abordat, 
în special, ariile periferice de 
râspîndire a populațiilor dacice. 
Apoi lucrarea lui Ion Horațiu 
Crișan care s-a ocupat de rela
țiile dintre daci și celți. Sau lu
crarea de sinteză asupra traco- 
geților din zona Moștiștei, in
tens cercetată in ultimii trei 
ani. care a dus la descoperirea 
unui număr extrem de mare 
de așezări. Acestea, ca și multe 
alte lucrări, au adus noi do

vezi la permanența populației 
geto-dacice in timpul stăpinirii 
romane, a faptului că după ro
manizarea acestora 
păstrătoare si 
civilizației- pe 
al României.

Participarea 
cetători la 
greș de 
importantă, 
sibilitatea 
neri. dar am avut impresia că 
ei au reprezentat o treime din 
totalul participanților. Ceea ce 
înseamnă foarte mult, pentru 
că la un congres de asemenea 
ținută nu te poți prezenta cu 
orice.

— Ați putea da cîteva exem
ple ?

— De pildă. Comunicarea lui 
Vlad Protopopescu, de la Muzeul 
național, despre originea nume
lui dacilor, prin care se lansează 
o nouă ipoteză. Apoi, Mariana

de devin 
transmițătoare a 
teritoriul de azi

tinerilor 
al doilea 

tracologie a 
Nu am avut 

să-i număr

cer-

po- 
pe ti

Marcu, de la Muzeul de istorie 
din Brașov. $i Mircea Ignat de 
la Muzeul de istorie din Su
ceava au adus date noi. intere
sante, privind continuitatea 
daco-romană în Transilvania în 
sec. IV—VI e.n., respectiv 
populației dacice la esț de Căr- 
pați în sec. II—IV e.n. Prezen
ta tinerilor cercetători de la di
ferite muzee din țară — Sucea
va. Constanța. Cluj. Călărași, 
Tulcea, Brașov. Ploiești ș.a. — 
demonstrează că aceștia pot 
veni cu contribuții deosebit de 
valoroase, bazate în special pa 
Studii aprofundate efectuate in 
arii măi restrînse. pe plan lo
cal. Lucrări interesante au pre
zentat și tineri cercetători din 
alte țâri. Spre exemplu, cel mai 
tînăr dintre participant!, stu
dentul bulgar Kamen Dimitrov 
a prezentat monetăria regelui 
trac Seuthes al IlI-lea. necu
noscută practic pină în prezent, 
iar Mieczyslaw Domaradzki

FLOREA DRĂGOI lucrează, de la 
absolvirea Facultății de metalurgie a 
Institutului politehnic București (1973), 
în cadrul Institutului de Cercetări- 
Proiectări Tehnologice pentru Sec
toarele Calde. începe încă din anul 
trei de facultate activitatea de cer
cetare științifică, în același domeniu 
în care lucrează și acum : amestecu
rile de formare. Are publicate mai 
multe lucrări .in revista „Metalurgia**, 
ultima apărind chiar în zilele desfă
șurării Congresului de turnătorie, 
care reprezintă prima manifestare 
științifică internațională la care parti
cipă tînărul cercetător.

de— Programul Congresului 
turnătorie a avut un specific 
care ne impune să discutăm in 
alt mod despre prezența ro
mânească și contribuția tineri
lor. Despre ce este vorba ?

— Spre deosebire de alte ma
nifestări științifice similare, 
in cadrul congresului la care 
am participat numărul
crărilor prezentate a 
de numai 36. De fapt,
cestea sînt mai degrabă niște 
rapoarte asupra unor teme de 
maximă actualitate și impor
tanță. la studierea cărora au 
contribuit zeci sau sute de cer
cetători angajați în niște pro
grame de cercetare și dezvoltare 
tehnologică mari și complexe, 
în acest context, deși totalul 
participanților români și de 
peste hotare s-a ridicat la 1 300, 
autorii care au contribuit la

Iu- 
fost 

a-

redactarea acestor rapoarte — 
și care deci le semnează — sint 
mult mai puțini. în mod cores
punzător. putem vorbi de . un 
număr mai mic de cercetători 
tineri. Această structură de des
fășurare a presupus un accent 
mai mare pe dezbaterile asupra 
lucrărilor prezentate, unde sute 
de cercetători, printre care nu
meroși tineri, și-au 
loroasâ contribuție.

— Ce preocupări 
au 'evidențiat cele 
poarte ?

— Este vizibil un 
sebit pe introducerea tehnicilor 
avansate, care, dincolo de spo
rirea calității și mărirea produc
tivității, să contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă . 
din turnătorii, în special la re
ducerea efortului fizic și la mic
șorarea gradului de poluare.

— Ce elemente de sprijin ști-

adus o va-

si tendințe
36 de ra-

accent deo-

(Urmare din pag. I) 
noastre spre urbanizare. Cele 
trei cooperative agricole de pro
ducție — Geoagiu, Cigmău și 
Aurel Vlaicu — au devenit prin
tre cele mai bogate, mai pros
pere din județul Hunedoara. A- 
vem cea mai mare fermă legu
micolă și am fost de fiecare 
dată primii din județ care am 
livrat la fondul de stat roșii, 
varză, gulii etc. Recolte din ce 
în ce. m ai bune am obținut la 
toate culturile.

Dar profilul viitorului orășel 
agro-industrial este mult mai 
complet. Stațiunea de mașini a- 
gricole, care deservește șapte 
unități din jur, Stațiunea pomi
colă experimentală, cu sectoare 
de cercetare și producție, care 
s-a impus deja cu rezultate 
prestigioase in pomicultura ro
mânească, cele două ferme de 
ingrășare a porcinelor, cu o ca
pacitate -a — 

circuit. 
de vaci

80 000 capete intr-un 
na de hamei, ferma 
elită cu 500 de ca-'

(Polonia) s-a ocupat de pre
zența celților în Tracia.

— Să nu omitem nici lucra
rea dv. privitoare la relațiile 
dintre geții de pe cele două ma
luri ale Dunării, în lumina da
telor arheologice și numismatice 
din sec. IV—II i.e.n. Pare a fi 
un subiect interesant.'..

— Studiind resturile de cul
tură materială getică, importu
rile de amfore elenistice, circu
lația monedelor grecești și une
le detalii ale ritualului de în- 
mormîntare. am ajuns la iden
tificarea unei comunități getice 
care ocupa ambele maluri ale 
Dunării, in zona Bălții Ialomi- 
ței, avînd trăsături distincte 
fată de celelalte comunități 
getice din jurul ei ; continui
tate care s-a păstrat în toate 
epocile istorice, dovedită, spre 
exemplu în evul mediu, de for
marea unor localități pe cele 
două maluri, purtind același 
nume.

„Prezenfa tinerilor este consecința 
fireasca a încrederii ce li se acordă

in activitatea de cercetare"
ințific și tehnologic au fost adu
se in acest scop ?

— O lucrare, însoțită de film, 
foarte mult apreciată, prezen
tată de delegația suedeză (Ma
nipulatoare și roboți industriali 
în turnătorii) a demonstrat că 
este posibil ca muncitorul să 
treacă la comanda unor roboți 
care îndeplinesc cele mai gre
le și ingrate munci. O altă co
municare, aparținind unor cer
cetători americani (Mediul am
biant în turnătorii — trecut, 
prezent și viitor) ne-a oferit o 
imagine, nu idilică ci realizabi
lă, a turnătoriilor anului 2 000 ; 
ele se aseamănă unor secții de 
prelucrări la rece — fără praf, 
fără noxe, cu toate operațiile 
grele mecanizate și automatiza
te. O direcție revoluționară în 
domeniul turnării o deschid lu
crările comunicate de cîteva de
legații privind turnarea de pre
cizie. $i la noi în institut avem 
astfel de preocupări. Participan- 
ții care ne-au vizitat s-au ară
tat foarte surprinși cind le-am 
prezentat un rotor de turbină 
navală obținut dintr-o singură

bucată, direct prin turnarea de 
precizie.

— Dintre cele 36 de comuni
cări, trei au aparținut delegației 
române. Pe ce linie s-au în
scris ele ?

— Pe aceeași despre care vor
beam la început. Spre exemplu, 
unul dintre rapoarte, la redac
tarea căruia a participat și un 
tînăr inginer. Ion Rădoi, sună 
astfel : „Amestecuri de forma
re autointăritoare cu silicați de 
sodiu și rășini*. Titlul nu spune 
mare lucru cititorilor, dar re
zultatul. verificat în mai multe 
întreprinderi din țâră, este ur
mătorul : ca urmare a introdu
cerii în amestecurile de forma
re a unor rășini sintetice, pie
sele turnate se dezbat cu mare 
ușurință, muncitorul nemaifiind 
nevoit să lucreze cu ciocanul 
pneumatic, ca la beton. în ceea 
ce privește lucrarea la a cărei 
elaborare și redactare am par
ticipat și eu, într-un colectiv 
condus de prof. dr. Iosif Tripșa, 
pot să spun că discuțiile purta
te în jurul ei și interesul pen
tru demonstrațiile practice fă-

cute ulterior în institut 
vedit că s-a bucurat de 
apreciere. Dealtfel, este 
prima dată cind un astfel 
subiect 
prin microunde* 
într-un congres ____________
pînă acum existind doar cîteva 
articole în reviste din S.U.A. și 
Anglia.

— Ce semnifică prezența ti
nerilor ca autori la lucrări de 
asemenea anvergură, ca dina
mizatori ai discuțiilor purtate 
pe marginea acestora în cadrul 
congresului ?

— Eu aș spune că prezența 
tinerilor este consecința fireas
că a încrederii ce li se acordă 
în activitatea de cercetare, a 
faptului că cercetători cu vastă 
experiență se preocupă de atra
gerea tinerilor specialiști în 
abordarea și soluționarea celor 
mai importante probleme cu 
care se confruntă industria con
strucțiilor de mașini din țara 
noastră.

Anchetă realizată de :
VIRGIL SIMION

au do- 
o bună 
pentru 

___  __de 
„Uscarea miezurilor 

'___— se prezintă
internațional,

Ai cui sînt copiii noștri?
Vă prezentăm două fotografii care ilus

trează, de fapt, două atitudini. Prima, 
reprezintă un părculet al copiilor din 
microsectorul II al cartierului Gheor- 
gheni, municipiul Cluj-Napoca. unde 
aceștia se joacă nestingheriți bucurindu-se 
de aerul curat al dimineților, al gazonu
lui întreținut cu părintească grijă de gos
podarii cartierului. Așa se intimplă în 
mai toate cele 128 locuri de joacă amena
jate in municipiu, la care ne spune ing> 
Iosif Bicsikovszki, vicepreședinte al con
siliului popular al municipiului, se vor a- 
dăuga în viitoarele luni și in anul viitor 
încă 20 platforme de joacă. A doua foto
grafie reprezintă un aspect din noul și mo
dernul cartier Berceni. Locul de joaca se 
află în... stradă, printre mașini. Copiii 
dau adevărate bătălii pentru a mai ciștiga 
cîțiva centimetri din perimetrul pe care 
și-1 dispută indîrjit cu conducătorii auto, 
expunîndu-se, nu o dată, accidentelor. 
Există și aici între blocuri, în fata aces
tora, suprafețe mari, mai mult sau mai 
puțin Întreținute și care ar trebui să a- 
parțină de drept copiilor. Numai că un 
atavic spirit de acaparare, o ciudată men
talitate cu privire la rostul spatiilor din
tre clădiri ridică in fata copilăriei stavile 
de beton, de sirmă ghimpată, de gărdu- 
lețe, orice penetrație in aceste perimetre 
pe care unii, abuziv, le transformă în 
„proprietate* fiind urmată de admones
tări, injurii, si nu odată, de urecheală. De 
ce, stimați locatari 
bucuria jocului ? 
noștri copii ?

să lipsim copilăria ’ 
Nu sînt oare propi

LIDIA POPESCU
Fotografiile: BENONE NEAGOE

1

Cititorii s-auadresat ziarului
VEȚI FACE PARTE DIN NOU 

DINTR-UN COLECTIV 
DE MUNCĂ

Am lucrat in secția Aglomera
re a Combinatului siderurgic Ga
lați. Eram muncitor calificat,' și 
îmi plăcea munca pe care o fă
ceam. în anul 1974 m-am îmbol
năvit atit de grav incit am fost 
pensionat, încadrat in gradul III 
de invaliditate. Sint tînăr și cred 
că și in condițiile actuale de să
nătate de care dispun aș putea 
presta o muncă utilă societății. 
Nu mă pot împăca cu gindul că 
de pe acum nu voi mai putea 
face parte dintr-un colectiv de 
muncă. Vă rog, stimată redac
ție, ajutați-mă să mă încadrez 
din nou in muncă. Pină la virsta 
mea, am primit foarte mult de 
la societate. Vreau ca, la rindul 
meu, să pot contribui efectiv din 
nou la dezvoltarea economică a 
patriei noastre.

TOM A MANOLE

în urma examinărilor și in
vestigațiilor medicale ce vi s-au 
făcut in timpul- internării dv. fn 
institutul de expertiză medicală 
și recuperare a capacității de 
muncă a rezultat că aveți capa
citatea de muncă 
încadrarea dv. în 
invaliditate s-a 
pectarea normelor 
pertiză medicală.

redusă, deci 
gradul III de 
făcut cu res- 
tehnice de ex- 

_____ _ ________ S-a luat le
gătura cu Oficiul județean de 
expertiză medicală, care urmează 
să vă sprijine pentru încadrarea 
intr-o activitate corespunzătoare 
stării dv. de sănătate.

UN LEAC UȘOR DE GĂSIT

PENTRU REZOLVAREA FA
VORABILĂ A SITUAȚIEI DV. 
NE-AM ADRESAT MINISTE
RULUI MUNCII, CARE NE 
RĂSPUNDE :

Ceea ce mă face să vă scriu 
este faptul că sufăr de „hipoacu
zie bilaterală" sau mai bine spus 
sint „tare" de urechi, 
aflat că există niște 
chelari" destinați pentru am
plificarea sunetelor — de fapt, 
suport pentru două amplificatoa
re minuscule așezate în dreptul 
urechilor și o baterie pentru pu
nerea lor in funcțiune. M-a.m in
teresat unde aș putea găsi un 
asemenea aparat și pentru că, 
pină in prezent, n-am izbutit să

Am
,,o~

pete etc., iată, alte dimensiuni 
care conferă Geoagiului atribu
tele de puternic centru agro-in
dustrial. în aceste unități își' 
desfășoară activitatea n mare 
parte din <cei 7 000 de locuitori 
ai comunei. Nimic nu-i lipsește, 
de fapt, Geoagiului pentru a in
tra in rindul localităților ur
bane. Dincolo de aspectul său 
frumos, îngrijit, cu străzi asfal
tate, cu spații verzi, trotuare 
etc. dispune de școli generale și 
un liceu agro-industrial, cine
matograf, dispensar medical, un 
sanatoriu t.b.c., -spații comercia
le, servicii diverse pentru popu
lație, o fabrică de piine ; se află 
în construcție o modernă casă 
de cultură cu 400 de locuri, o 
poștă nouă, o școală nouă, o 
secție a întreprinderii de in
dustrie locală din Orăștie, noi 
locuințe. Cartea de vizită cea 
mai cunoscută a orașului de 
mîine rămîne insă, stațiunea 
balneo-climaterică. aflată și ea 
într-o permanentă dezvoltare.

— Pot afirma fără teama că 
voi fi contrazis, mărturisește tî
nărul inginer Mihai Alionescu, 
șeful Ocolului silvic; că toți cei 
peste o sută de intelectuali cu 
studii superioare care trăiesc și 
muncesc în Geoagiu se simt tot 
atit de bine aici ca și colegii lor 
din oricare mare oraș. Tocmai

800 de comuniști, reia secretarul 
comitetului comunal, se identi
fică cu viața comunei, cu preo
cupările și frămintările oameni
lor, cu întreaga activitate pe 
care o desfășurăm. Prima noas
tră grijă a fost aceea de a-i 
atrage pe toți cetățenii în ac
țiunile de bună gospodărire, de

pornit de la necesitatea folosirii 
mai eficiente a fiecărei palme 
de teren dar și de la nevoia ac
cesului tuturor locuitorilor la 
confortul citadin, la civilizația 
nouă. în jurul unei piețe cen
trale vor fi grupate principa
lele instituții, servicii, magazine, 
grădinițe pentru copii, parcul,

UN SAT DIN CARTEA DE ISTORIE
aceea participarea noastră lade __ .

efortul unanim pentru moderni
zarea comunei, pentru dezvolta
rea ei pe toate planurile econo
mice și sociale este deosebit de 
activă.

— Prin ce acțiuni concrete, la 
zi, întâmpină comuniștii, uteciș- 
tii, ceilalți locuitori ai Geoagiu
lui, viitorul oraș ?

— Viața de partid a organiza
ției noastre, care cuprinde peste

îmbogățire a zestrei edilitare și 
de frumuseți a orașului, in ac
tivitatea economică pentru în
deplinirea fără abatere a sarci
nilor ce ne revin în acest an șt 
in acest cincinal al revoluției 
tehnico-științifice. Cu ce am în
ceput ? Cu dezbaterea largă, a- 
mănunțită a schiței de sistema
tizare, refăcută și completată pe 
baza propunerilor cetățenilor. în 
elaborarea și definitivarea ei, am

bazele sportive. Ne va fi astfel 
mai ușor, să canalizăm orașul, 
să-l termoficăm. să introducem 
■rețeaua de apă potabilă, să des
fășurăm- activități cultural^edu- 
cative mai bogate, mai intere
sante.

Mai convingătoare insă decit 
orice statistici, decit orice exem
ple enunțate în discuții, sînt fap
tele reale ale oamenilor pe care 
i-am văzut, care pot fi văzuți zi

de zi, absorbiți de treburile ur
bei lor, frămintindu-se și acțio- 
nînd sub conducerea organizației 
de partid, pentru găsirea celor 
mai bune soluții, pentru rezol
varea urgentă a celor mai strin
gente lucrări Duminică de du
minică, in alte zile de sărbă
toare, sute de tineri antrenați 
de organizația U.T.C. sînt pre
zenți pe șantierul casei de cul
tură ori la îndiguirea Văii Geoa- 
giului, la amenajarea digului pe 
malul Mureșului ori la construc
ția noilor obiective social-edili- 
tare, la. lucrările de alimentare 
eu apă sau la definitivarea tere
nurilor de sport. Numai în acest 
an au fost efectuate peste 25 000 
ore de muncă patriotică.

— Viața viitorului oraș este 
deopotrivă anticipată, pregătită 
în aria cultural-artistică și știin
țifică, adaugă tovarășa Simina 
Samoilescu. locțiitor al secreta
rului de partid pe comună, di- 
rec oarea căminului cultural. A- 
vem o brigadă științifică care

susține un permanent dialog cu 
tinerii, cu ceilalți cetățeni pe 
cele mai diverse teme inspirate 
din Programul partidului, pe 
alte teme științifice ; organizăm 
săptămînal discuții la cabinetul 
de științe sociale, avem formații 
de dansuri, de teatru, corale, o 
brigadă artistică etc, cu un pro
gram subordonat aceluiași scop 
generos : educarea și formarea 
moral-cetățenească a oamenilor 
în spiritul expunerii secretaru
lui general al partidului la Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste, conservarea 
tradițiilor locale, culturale și 
spirituale atit de bogate.

E și firesc. Satul, cu temelia 
în antichitatea istoriei noastre, 
va intra pe porțile orașului mo
dern cu ceea ce are mai frumos 
și mai durabil : cu toată bogă
ția realizărilor sale de pină a- 
cum, dar și cu multe și ome
nești năzuințe spre împliniri pe 
care cu atîta îndreptățire le me- • 
rită vrednicii săi locuitori.

aflu nimic, solicit sprijinul dum
neavoastră.

PETRICA ARDEI

PENTRU REZOLVAREA A- 
CESTUI CAZ NE-AM ADRE
SAT MINISTERULUI SĂNĂTĂ
ȚII, CARE NE RĂSPUNDE :

Tovarășul Petrică Ardei poate 
obține un aparat auditiv de bu
zunar pe baza recomandării me
dicale, adresîndu-se magazinului 
tehnico-medical din București, 
str. Alecu Constantineseu nr. 6.

VA PUTEȚI CALIFICA 
INTR-O NOUĂ MESERIE

Am 17 ani, sint din comuna 
Băbeni, satul Valea Mare, jude
țul Vilcea și am lucrat o vreme 
ca sudor la C.I.P’.A. Rm. Vilcea. 
Din cauza unei, boli mi-am pier
dut ochiul drept, în pofida în
grijirilor medicale care mi-au 
fost acordate, fapt ce nu-mi mai 
permite exercitarea acestei me
serii. Mi s-a sugerat chiar, la un 
moment dat, datorită solicitării 
intense a ochilor in meseria mea, 
să mă pensionez. Eu am găsit 
însă de cuviință că-i păcat ca 
de la virsta asta să nu mai lucrez 
nimic ; vreau să fac și eu ceva, 
să realizez în viață lucruri cu 
care să mă mindresc. Să nu exis
te, oare, meserii care să nu cea
ră o încordare atit de mare a 
văzului ? Vă cer sfatul și cum 
aș vrea să mă recalific, dar nu 
prea știu încotro s-o apuc, vă a- 
âresez rugămintea să interveniți 
pentru mine in acest sens.

COSTICA NEGREA
AM INTERVENIT. IATĂ 

CARE A FOST REZULTATUL 
INTERVENȚIEI NOASTRE LA 
MINISTERUL MUNCII :

Situația deosebită a tovarășu
lui Costică Negrea a- fost anali
zată cu toată grija și atenția de 
către Direcția pentru probleme
le de muncă și ocrotiri sociale a 
județului Vilcea — oficiul forței 
de muncă, și rezolvată după cum 
urmează : tînărul în cauză a fost 
repartizat la T.C.I., Grupul de 
șantiere Govora, unde i s-a ofe
rit posibilitatea d© a se califica 
fie ca lăcătuș, fie ca dulgher, in
stalator sau zidar, meserii con
siderate de medici mai potrivite 
pentru situația lui.

Rubrici realizată de
D. VĂDUVĂ
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Fotbalul — dragostea nr. 1 a elevilor. Pe citi dintre acești tineri fotbalist: :: rom ret'.t:.r: in camo-oiattle noastre nn- onaie ’ Greu de răspuns ' Antrenori de 'o:-s: -ost prezenti la meciuri... Meciuri viu disputate la handbal — fete. Multe dintre elevele participante
la întreceri, ne-au declarat că, Incepind din această duminică, handbalul a devenit tportul iar preferai... Imagine ie M unul dintre meciuri'e de baschet Faza a 'entni! terent-'-ui j:, chiar daci din imagine lipsește... coiul, reporterul nostru, Prezent “ț, mecw’.aiwegwtrat o 

avalanșă de puncte fi multe nume de tineri baschetbalifti care promit ' Fotografiile : GHEORGHE GUGU

În arenele sportului de masă
FOTBAL VII. O etapă jucată in... două zile, cu gindul la „cupele europene11

A
Peste 3 000 de elevi, intre 14 

și 19 ani, ai Grupului școlar 
„Electroaparataj" și ai Liceului 
mecanic nr. 1 ,,23 August", au 
participat, ieri, in Parcul spor
tiv „23 August" din Capitală, 
la finalele pe școală din cadrul 
Festivalului sportiv al elevilor, 
organizat de C.M.E.F.S. Bucu
rești, în colaborare eu Comite
tul municipal U.T.C. și Inspec
toratul școlar al municipiului 
București. Ciștigătorii etapelor 
pe clase, unde au fost prezenți 
toți elevii, băieți și fete, la cros, 
handbal, volei și baschet, au 
fost încurajați în permanență 
de mulțimea colegilor, de în
demnurile propriilor profesori, 
întreaga „suflare școlară" a ce
lor două licee fiind prezentă la 
această manifestare a sportului 
de masă. Demnă de remarcat 
este participarea tuturor dirz- 
ginților, in frunte cu directorii 
școlilor respective, care au ținut 
să fie prezenți. spre lauda lor, 
la întrecerile elevilor. Dealtfel, 
tovarășul director Ilie Dambu 
(Liceul mecanic ,.23 August"), 
in cuvtntul de deschidere, a 
subliniat : „Trebuie să înțelegem 
că in concepția partidului și sta
tului nostru educația fizică șt 
activitatea sportfță de masă 
sint concepute atit ca mijloc de 
potențare a capacităților biolo
gice ale poporului nostru, a tră
săturilor de voință și caracter, 
cit și al formării deprinderilor.

COMPETIȚII

LA PARTICIPARE,
LA ORGANIZARE

și obișnuințelor morale si este
tice".

Toți participant", băieți și 
fete, au manifestat o mare am
biție și dorință de afirmare, en
tuziasm și pasiune, bucurin- 
du-se pentru fiecare succes : 
,.Sint fericită și bucuroasă de 
fiecare dată cind ciștig primul 
loc. Nu aspir la sportul de per
formanță. Vreau doar să învăț 
foarte bine și să fac cit mat

Festivalul
elevilor

bucureșteni
mult sport .* - 
va Ana Drdghi 
mecantc ..23 Au 
rea pnm 
cerile de 
și tenis 
prezentă și 
Mana, ca 
București, 
finalele 
tului" — l 
desfășurat

PREȚUL VICTORIEI TREBUIE MUNCIT
aer liber întreaga masă a ele
vilor. din cart reprezentanți ai 
cluburilor sportive d'n Capitală 
(cum ar fi Clubul Metalul), se- 
leeteazi ce e talente
pentru sport 'ormen
Așa i h trip
compio mon 5
dru, re 
— Gh. 
luhzuz 
ciule tei 
alții iși 
aceste 
sportiva ?

pa uoe

iua zbo—_ 
a-'e tatei

ILIE DOBRE
♦
uupauvă a

Cea de a șaptea etapă s-a desfășurat sub sera
lul dilemelor de miercuri. Au dștigat. in de
plasare, două echipe — Dinamo și A.SA. Tg. 
Mureș — care ar trebui să se califice jucind 
miercuri, tot pe terenuri străine, dar nu atit de 
familiare, ea cele de la noi. Liderul a promovat, 
de pe banca rezervelor, pe proaspăta aciizitâe. 
Roznai. eare și-a făcut o intrare eficace, mir- 
emd al doilea gol al echipei sale. Va putea. 
oare, juca, la Milano, rolul ..virfului de lance" 
de care se tem întotdeauna apărăriie italiene ? 
Criticat, in ultimul timp, nivelul jocurilor din 
campionatul nastru se pare că a dșîigat in an
gajamentul fizic și de-aici un plus de dinamism 
Credem, totuși, eă echipele noastre sint încă 
deficitare in ceea ce privește subordonarea miș
cării și angajamentului in teren, raționamente
lor tactice, cele mai spectaculoase și eficace. 
Deși nu este o raritate, evidențiem printre mar- 
eataril de raluri pe apărători dar. din pă
cate. realizările Iar nu sr datoresc unor acțiuni 
premeditate, ei mai mult hazardului, deci sur
priza pe rare ei trebuie »-• aducă in jac. ea 
superioritate numerică. nu este pregătită. O do
vadă — căra jumătate din telurile decisive in 
stabilirea rezultatelor s-au marcat spre finalul 
partidelor. Din latent ie voi țiCupa ucenic.

Ura ele-
la L:ceu’,

gamzatâ de 
oncursu! d‘ 
de Dan Țiței

iața" dr

7 de 
mese de

preș maltele .junemințări" eu cartonașe galbene 
la «dresa intervențiilor in depeaedare ale jueă- 
torilor noștri. Aceasta pentru că marcajul in
certa! de echipele noastre nu peate scuza intră
rile periculoase, atentate la spiritul de f air
play, prin care jucătorii cred, din păcate greșit. 
ei respectă indicațiile primite.

O privire sinoptică peste etapă ne relevă re
apariția spectaculoasă a lui Mar eu și Florescu 
in formațiile din Craiova si Oradea, realizatorii 
principali ai succeselor. După partidele bune 
din ultimul timp Răducanu isi conduce, din nou, 
impecabil sistemul defensiv care a primit cele 
mai puține goluri — două. Ne întrebăm dacă el 
sau disciplina echipei, ori mai degrabă amin- 
două, au fost factorii acestei comportări con- 
sUat-realiste a Sportului studențesc. îi dorim, 
echipei din Regie să-și mențină calitățile de joc 
— morale in primul " 
un colectiv puternic 
din Pireu.

Cu gindul la ceea . _ 
echipele noastre In confruntările de peste două 
zile, ne permitem să le sugerăm, eă in fotbal to
tul este posibil, dar că prețul victoriei, oriunde, 
trebuie muneiL (C.V.).

HTJl-JM Petroșani 3-2

«4 semealăm

CrâiaattailMBtT ■ 3-1

rind — care • definesc ea 
>i miercuri, pe stadionul

ce ne dorim si reprezinte

Cupei Scmteti tinere- 
Costineștt 1976) s-au 

. • pe terenurile con
struite de elevii înșiși : 
baschet și handbal, 4
tenis etc.

Această manifestare sportivi 
constituie și un prilej .
trena in activitățile sportive in

de a an-

• REZULTATE

JUDO Două medalii de aur pentru
sportivii români

„Tinerii noștri judokani șint in progres I Privim cu optimism spre 
apropiatele „europene" de tineret F - ne-a declarat Anton Moraru, 
secretar general al Federației române de judo.

Sala Floreasca a adunat 
cîteva sute de pasionați ai unui 
sport care. încet, dar sigur. în
cepe să-și ciștige aprecieri bine
meritate. Iată. Campionatele 
internaționale de tineret ale 
României, aflate la cea de-a 
5-a ediție, au devenit o compe
tiție care se bucură de un real 
prestigiu atit în țară cit și pes:e 
hotare. Argumente : la ediția 

Mân ace&t an au participat in 
lKr de 80 de sportivi din. 12 
tari. Finalele, desfășurate du
minică dimineață au sco« in 
evidentă buna pregătire a unor 
judokani români. în mod deo
sebit s-a impus atenției evolu
ția tânărului Toma Mihalache, 
care in cadrul categoriei mij
locii (80 kg) a repurtat o fru
moasă victorie în tata lui Andre 
Gerdes (R.D.G.),

european al categoriei. To*na 
Mihalache ciștxgă pentru a treia 
oară consecuhv udul de cam
pion internațional al Rocnăr-eu 
De el sini legate legitune spe
ranțe pentru apropiatele cam
pionate europene de tineret ce 
se vor desfășura intre £—14 
noiembrie in Polonia. O evo
luție remarcabilă a avut si 
greul Cristinel Coteanu care, 
intr-o ..finală românească", l-a 
învins pe Ion Arsenoiu, dove
dind că este posesorul unor re
marcabile cunoștințe tehniee. 
Iată cîștigătoriî la celelalte ca
tegorii : 63 kg (ușoară) H.
Zorychta (R. P. Polonă), 70 kg 
(semimijlocie) : D. Veret (Fran
ța). 93 kg (semigrea) : H. Plei- 
zier (Olanda).

campionul TEODOR POGOCEANU

RUGBl Tur de orizont în campionat
șl

După turneul din ______
unde echipa României a repur
tat un meritat succes, cîștigind 
detașat această întrecere, de 
ieri, echipele divizionare au re
luat campionatul prin disputa
rea etapei a IV-a din cadrul 
celor patru grupe ale fazei pre- 
liminarelor.

GRUPA A. La Timișoara, în- 
tr-o partidă de tradiție. Gri vița 
roșie trece de Universitatea cu 
7—0, o victorie foarte prețioasă, 
iar Politehnica Iași, învinge de
tașat pe Gloria Buzău : 38—9.
Cu aceste rezultate grivițenii și 
ieșenii au șansele cele mai mari 
de calificare în turneul final.

GRUPA B. In. formă' constan
tă. Farul, in stil de mare cam
pioană dispune de Gloria. Bucu
rești cu 55—6. iar la Sibiu, 
C.S.M. a învins pe Olimpia cu 
11—3. După această etapă, con- 
stănțenii au acumulat maximum 
de puncte : 12.

GRUPA C. Rezultate firești 
în prisma valorii protagoniste
lor. Agronomic CIuj-Napoca a 
pierdut pe teren propriu în fața

un derbi... ratat
Bulgaria, XV-ului de la Dinamo : 6—24, 

iar Știința Petroșeni și-a asi
gurat victoria în detrimentul 
noii promovate, formația Mine
rul Gura Humorului : 16—10.

GRUPA D. în această serie, 
singura partidă disputată în Ca
pitală, pe terenul Tei. dintre 
Sportul studențesc și Steaua a 
avut un deznodămint nedorit. 
In min. 43, arbitrul bîrlădean 
Bănceanu. la o altercație dintre 
jtâcătorii celor două formații a 
întrerupt partida la scorul 3—13, 
în favoarea militarilor. Față de 
situația din teren măsura con
ducătorului de joc a fost „pri- 
pită“. Sintem convinși că fede
rația de specialitate va analiza 
acest caz neplăcut, luind măsu
rile de rigoare. Tot în această 
grupă Rulmentul din Bîrlad a 
dispus de Rapid cu 6—0.

Așadar, o etapă cu scoruri 
mari, cu o victorie nescontată a 
grivițenilor la Timișoara, in Ca
pitală, un derbi ratat, iar în. rest 
rezultate normale.

registrat
sportive : handbal, masculin : 
Tehnometalica — Arta Lemnului 
12—11 ; feminin : Tehnometali
ca — Eectrooobinaj 9—7 ; Vo
lei. masculin : Automatica — 
Arta aplicată 2—1 ; feminin : 
Electrobobinaj — Metalocasnica 
2—0.

lor. au < evolua: 
eixe. r.ereuoxr'.d. ea in al 
tide, să mentână irLtâa 
mijlocul terenului. Poal 
jucător.: hunedoreni din 
mijloc — Angeleicu. Dumitriu 
IV și Econo mu — acuză o oa
recare oboseală, ultimul fiind 
chiar înlocuit cu Lazăr in min. 
60. pentru randament scăzu:. 
Trebuie insă spus că pe acest 
fond, arbitrajul lui Otto Anderco 
(Satu Mare» a influențat des
fășurarea jocului prin intimida- 

localnicilor, cărora le-a 
onat toate intrările — in_

Oaspeții au venit la Arad nu 
să se apere, ci dimpotrivă, de
ciși să-și adjudece victoria. 
N-au reușit pentru că la echipa 
gazdă se întrevăd mugurii unei 
concepții moderne de joc : pase 
în viteză, participarea fiecărui 
jucător 
apărare.
deosebi. Giurgiu. Leac și 
prezentul Domide. De 
primul din cele două 
marcat de Broșovschi în 
tul 21. a fost o ..creație" 
tului internațional.
fost ln permanență echilibrată, 
jucătorii din Petroșani egalind 
in minutul 43 prin Multeocu 

•pentru ca apoi, in minutul 2 aJ 
reprizei secunde același Bro- 
șovschi să-și aducă echipa ln 
avantaj. Egalarea se produce în 
min. 18 după ce Jivan apără un 
gol gata făcut, pentru ca după 
numai cîteva secunde să pri
mească unul la o minge expe
diata fără convingere de Bădin. 
Victoria a stabilit-o Cuda după 
două minute. Arădenii au mai 
înscris încă un gol prin. Giurgiu, 
mai înjtîi. validat, și apoi anulat 
de arbitru. Slab aportul tusie- 
rilorllie PuiașiVasile Navrovs- 
chi, amindoi din București. 
Spectatori, circa 10 000, Carto
nase galbene : Augustin și 
Mulțeacu de la Jiul și Giurgiu 
de la jțazde. (Ion Dane ea).

Aceastâ partidă a semănat 
foarte mult cu mai toate parti
dele disputate in campionatul 
nostru de fotbal. Tonul modest 
al partidei l-au dat gazdele care 
au lăsat la cabine orice indica
ție tactică iar in joc cunoștințe
le tehnice au fost folosite cu e- 
conomie. Intr-un cuvint s-a ju
cat fotbal de valoare scăzută, de 
reținut fiind puținele atacuri in
fructuoase și ratările nepermise 
ale gazdelor pe fondul unui joc 
strict de apărare al oaspeților, 
bazat doar pe contraatacurile lui 
Mărculescu și Turcu. Repriza a 
doua este o urmare a primei 
reprize iar finalul partidei, tre
zește tribunele cind Florescu 
înscrie in minutele 74 și 78 din 
două acțiuni frumoase. Bihore- 
nii slăbesc ritmul de joc și per
mit oaspeților să reducă din 
handicap prin Sălceanu (in min. 
84) care a trimis mingea in 
poarta lui Vidac printre toți a- 
părătorii locali. Bihorenii pot fi 
mulțumiți a de rezultat dar de 
jocul lor modest nu. Oaspeții au 
zimbit mai mult către zeița re
miză dar nu pot realiza și în
scrie cind ataci doar cu unul 
sau doi jucători. Conducerile 
tehnice ale celor două cluburi 
vor trebui să analizeze compor
tarea jucătorilor lor. (Aurel Fră-

at it în atac dt și în 
evident_iindu-se In- 

om.ni- 
altfel. 

goluri, 
minu- 
a fos- 

Partida a

Partida prolog" a cuplajului 
de pe stadionul . 23 August" nu 
a depăgtt. mai cu seamă in pri
ma repriză, factura unei lntil- 
niri amicale. De la început, 
ambele formații s-au antrenat 
intr-un joc lent, anost, cu rare 
faze de fotbal care 
atenția spectatorilor, 
care venea după un 
Iași și un ..egal" cu 
infirmat așteptările, 
evoluție modestă. Apostol, Țevi 
și ceilalți coechipieri s-au stră
duit să învingă apărarea oas
peților. prin acțiuni individuale, 
dar fără sorti de reușită. Ata- 
canții formației din Str. dr. 
Staicovici au expediat doar 
cîteva șuturi mai periculoase 
pe poartă dintre care patru au 
intilnit bara. în repriza secun
dă. mureșenii, dotați cu bune 
calități fizice, au dominat jo
cul. realizind. prin tinărul ata
cant PLslaru. Fazekas. Haina! 
si Marton, unele incursiuni mai 
eficiente și. în final, au obținut 
două puncte prețioase. Marton 
a înscris In min. 62. Așadar, 
elevii fostului internațional 
Tiberiu Bone, care vor susține, 
miercuri, partida revanșă cu 
Dinamo Zagreb, din 
U.E.F.A.-,
victorie în deplasare, din acest 
seeon. (M. Lerescu).

întâlnire icală-. fu'-m ce 
vals lent. Echipe tinere, soco
tind d-oă virată, joc scleroza 
dacă ne referjn la evoluția 
combatanților. Si. pentru că 
veni vorba, a combătut doar 
Steaua care și-a asigurat. încă 
din prima repriză, un scor coc- 
for^abJ : 3—0. (au intens Năa- 
taae. min. 22. M. Răducar.u. 
min. 38 gi Vigu. min. 45). După 
pauză. echipa c:n Ghencea a 
atins motoarele și s-a angrenat 
in jocul lipsit de orizont al re- 
șitenilor. Au existat, ce-i drept, 
cîteva .jriipiri" (au ratat Ră
ducanu. min. 50. Iordănescu. 
min. 53. din nou Răducanu. 
min. 60) și un gol al stelișatâor 
anulat 
ofsaid.
acuză 
ioc — 
Reșița 
bul a 
O mențiune pentru evoluția ex
celentă a tânărului fundaș Nițu 
— eleeant, sobru, prompt in 
intervenții și. mai ales, spre 
ăeosebire de Anghelini, adeptul 
unui joc care nu vizează... pi
cioarele adversarilor. Reșițer.ii, 
o -umbră a echipei din campio- 
natil trecut — au înscria ir. 
ultimul minut de joc orin ex
trema Atodîresei. Pentru ei. 
viitorul nu se conturează de fel 
ln culoare rog... (P. Teodor).

să rețină 
Prosresui. 
succes la 
Steaua, a 

avinri o

și.

COMENTARII

Argentina Menis — doar.., 
60,02 m. Pe cind o aruncare 
de record mondial ?

partida
Zagreb, din „Cupa 

înregistrează prima

icrulor

lor.

Fi

cu cartonaș galben arăta: 
lui Miculescu și Remus Vlad — 
in timp ce ale buew 
au fost ..iertate" in virtutea le
gii avantajului- Ur. arbitraj eare, 
repetăm, nu poate fi acuza: de 
influențarea rezultatului, dar 

de influențarea desfășu- 
de ansamblu a partidei, 
a foot facilitat jocul in

teligent al dmamovistilor. eare 
au punctat ln min. 12. prin Du- 
du Georgescu, eu capul, și in 
min. 36 prin Roma:, din acțiu
ne personală. Dună 2—0 și dună 
pauză dinamoviști: n-au mai 
forța’ deloe. reramindu-se la o- 
bișnuitul lor joc de pase. (N. 
Staneiu).

GABRIEL FLOREA

handbal Băimărenii egalii liderului
în derbiul etapei a 5-a a Cam

pionatului diviziei A Ia handbal 
masculin, disputat la Baia Mare, 
echipa locală H.C. Minaur, a 
terminat la egalitate 13—13 cu 
formația Dinamo București. Este 
un frumos succes al băimăreni- 
lor care dovedește ascensiunea 
echipelor din provincie. Alte re
zultate : Gloria Arad — Politeh
nica Timișoara 10—9 ; Dinamo 
Brașov — Relonul Săvinești 
30—23 ; C.S.M. Borzești — 
Steaua 21—23. Alt rezultat sur
prinzător prin prisma scorului

extrem de strins realizat de e- 
chipa din Borzești în fața echi
pei campioane.

Partidele disputate în etapa a 
5-a a Campionatului feminin 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Constructorul Timișoa
ra— Confecția București 19—17; 
Universitatea Timișoara — Pro
gresul București 22—13 ; Mure
șul Tg. Mureș — Voința Odor- 
hei 19—12 ; I.E.F.S. — Universi
tatea Iași 12—5 ; Rapid — Tex
tila Buhuși 14—8.

POLO Fruntașele clasamentului la înălțime
Campionatul diviziei A la polo 

pe apă a programat ieri partida 
derbi dintre echipele bucurește- 
ne Dinamo și Rapid. Meciul, 
disputat la bazinul Dinamo din

Capitală, s-a încheiat la egali
tate : 2—2 (0—0. 0—1. 2—0.
0—1). O partidă dîrz disputată. 

. apreciată de spectatori, un der
bi care și-a justificat renumele.

de arbitru oe motiv ce
Ambele echipe însă 

lipsa coordonatorilor de 
la Steaua. Dumitru, la 
— Beldeanu. la earn du- 
renunțat destul de ușor.

ATLETISM Rezulta
te modeste

sub posibilitățile 
concurenților

Slmbătă și duminică, pe sta
dionul Republicii s-a desfă
șurat un concurs atletic, con- 
tînd pentru cea de-a doua 
etapă a „Cupei României". 
In proba de 100 m plat, Clau- 
diu Șușelescu a terminat în
vingător cu timpul de 1O”2/1O. 
La feminin. în aceeași pro
bă, Viorica Buia a fost cro
nometrată cu ll”5/10.

Cîteva rezultate : 1 500 m :
masculin : Gheorghe Ghipu
— 3’45”2/10; 1 500 m: femi
nin : Natalia Mărășescu — 
4’13”l/10 ; triplusalt : Bedros 
Bedrosian — 16,15 m : disc
femei : Argentina Menis — 
60,02 metri ; prăjină : Niehifor 
Ligor — 5,00 m. Alte rezulta
te din ziua a 2-a a compe
tiției : masculin — aruncarea 
discului : Iosif Naghi — 59,54 
m ; 800 m : Gheorghe Ghipu
— 1’51” ; săritura în lungime: 
Bedros Bedrosian — 7,52 m ; 
10 km marș : Liodor Pescaru
— 42’59”6/10 ; feminin : arun
carea suliței : Eva Zorgd — 
53.96 m ; 200 m : Iboia Slavic — 
24”6/10.

în clasamentul competiției, 
după două etape, conduce 
STEAUA cu 691 puncte, urma
tă de DINAMO — 460.5 puncte 
și C.A.U. — 444,5 puncte.
-------------------------------------------

• în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Los Angeles, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—1, 6—4 pe amerieanul 
Dick Stockton, în timp ce prin
cipalul favorit Jimmy Connors, 
suferind o întindere muscula
ră a fost nevoit să abandoneze 
in primul set al partidei pe 
care o susținea cu Brian Got-

Raducanu. din 
foarte bună a reușit să mențină 
avantajul de un gol pe care e- 
chipa sa 1-* realizat !n mir.. 23 
al primei reprize, prin golul 
marcat de Octaviar. Ionescu. re
priză in care Sportu’. a combi
nat mai mul: la mijlocul tere
nului realizindu-și superiorita
tea în atac prin avansarea fun
dașilor laterali Manea și Tăr.ă- 
sescu. în partea a doua a întil- 
nirii. Politehnica, depășind han
dicapul psihologic al echipe: 
eare joacă în deplasare, atacă ra 
mai multă convingere. Dem- 
brovschi este mult mai laborios 
la mijlocul terenului și numai 
neșansa 
această 
această 
puncte 
(D. Dumitrescu).

sau... Răducanu fac ca 
echipă să treacă peste 
etapă fără a acumula 
prețioase In campionat

Pruna parte a jocului a fost
1 rtudiu de tatonare, elevii lui 

Teașcă i -.cercir.d vigilenta bucu- 
rer.er.uor. iar aceștia răspu.n- 
nra prompt, cu calm, respir.- 
gmd atacurile și încerci nd ai 
lege jocul la celălalt capă: al 
terenului.

Dar cind se părea că totul va 
continua astfel, pe neașteptate. 
Ior.iță es:e Învins de două ori, 
la interval de nici 60 de secur- 
c*. Cel ce reușește aceasta es’.e 
Marcu.

în partea a doua a jocului. 
Rapid iese hotărită la atac dar 
în sunatul 64 un contraatac al 
craiwer.i’or surprinde din nou 
apărarea feroviar.ior si Oble- 
menco realizează cel de-al trei
lea punet. Partida ciștigă In 
spectacol și în rapiditate dar ta
bela de marcaj nu mai înregis
trează vreo schimbare. (8. Un- 
gureanu).

NOTA ZERO LA PURTARE
Fluierături și strigăte, cuvinte eare de eare mai urite. Aces

tea au fost „urările" de bun venit eu rare o parte din cei 10 006 
de spectatori ieșeni au ținut sâ-i miimpine pe fotbaliștii d»a 
Bacău. Și spre regretul nostru, al tuturor, trebuie să arătăm eă 
acest public, bun cunoscător a! (otbilulni. cândva inimos si co
rect, de dragul huiduielilor și injuriilor a uitat să-și incvrajeie 
propria echipă fie chiar și in acele momente cind jucătorii ieșeni 
le-au demonstrat că știu să joace— si fotbaL Du~. Duca . I

repriză gălățe- 
incearcă cîteva faze la 

poarta apărată de Cristian, au 
chiar cinci ocazii bune de a în
scrie. prin Radu Dan și Țol ea 
dar apărarea argeșeană cu Ol
teana in formă buni.

După pauză meciul reîncepe 
in aceeași notă slabă, pînă la 
intrarea in teren, la F.C. Argeș, 
a înaintașilor Roșu și Radu III 
care aduc un suflu nou jocului, 
în min. 63. la o fază simplă, 
creată de Clrstea. asistăm la 
înscrierea singurului gol al în
tâlnirii. După ce a plecat cu 
mingea de lingă propriul careu, 
Cirstea trece de cîțiva adversari, 
deschide lung pe Roșu care cen
trează in fața porții gălățene de 
unde Radu II trimite cu capul 
pe lingă Dumitrescu. La numai 
două minute, după aceasta fază 
Radu III. deschis de același 
Roșu, foarte periculos în puti
nele minute cit a jucat, șutează 
nâpraznic în bară. Spre sfîrșitul 
partidei jucătorii ambelor echi
pe reduc iarăși ,.motoarele" me
ciul incheindu-se fără vreo altă 
fază mai spectaculoasă. Ca o 
r.otă bună pentru jucătorii am
belor echipe notăm sportivita
tea in care s-a desfășurat întâi- 
nirea fără probleme pentru ar
bitrul C. Dinuleacu. care a con
chis bina jocul di la Pitești. (N. 
Militant).

După o repriză confuză fără 
prea mult fotbal in care s-a ur
mărit mai mult plătirea uh<5r 
vechi polițe decit practicarea 
unui joc modern in viteză, de 
calitate, după ratările incredi
bile mai ales ale nouarului Dă- 
nilă vine acel minut salvator 51. 
Minut în care fundașul lateral 
dreapta Sofian se lansează Jn 
atac, face o cursă splendidă și 
dintr-un unghi dificil Înscrie. 
Nu trec decit 5 sau 6 minute 
pint cind Simionaș recuperează 
o minge de la centrul terenului, 
îl deschide pe Costea care cen
trează in fața careului băcăuan 
de unde, in sfîrșit, Dănilâ îl face 
..mat“ pe portarul Constantines- 
cu. Antrenorii băcăuani Nicușor 
și Vătafu înlocuiesc pe Duțan și 
Băluță cu Munteanu și Cărpuci 
in speranța că vor reîmprospă
ta echipa. Dar cei care atacă în 
continuare sint tot ieșenii. După 
Încă o ocazie a lui Dănilă care 
ratează singur cu portarul, se 
pune punct final partidei prin 
golul marcat de Costea răsplă
tind în felul acesta strădania și 
munca depusă la acea fază de 
Doru Ionescu. De remarcat ar
bitrajul bun al brigăzii conduse 
de. Constantin Petrea (București) 
și fotbalul practicat de jucăto
rul ieșan Ciocirlan — eel mai 
bun jucător de pe teren. (Dumi
tru Duca).

CLASAMENT
Dinamo 
Sportul Stud.

7 6 0 1 24— 6 12
6 5 1 0 13— 2 11

Steaua C 4 1 1 12- f 9
F.C. Argeș 7 4 12 8-6 9
U.T.A. 7 3 2 2 7-14 8
Univ. Craiova 7 3 1 3 12- 8 7
Poli, Timișoara 7 3 1 3 9- 9 Ș
a.s.a. Tg. Mureș 6 3 0 3 6
s.c. Bacău 7 2 2 3 3— 9 6
Corvinul 7 2 8 3 8— 8 6
Rapid 7 3 0 4 9-10 6
F.C. Bihor 7 3 0 4 6—10 «
Progresul z 7 2 2 3 7-13 6
Poli. Iași 7 8 14 8— 8 5
F.C.M. Reșița 5 8 18 10—13 5
Jiul 6 2 1 3 6—10 S
F.C. Constanța 7 2 14 6—10 5
F.C.M. Galați 7 0 11 4-17 1

Etapa viitoare
(duminică 10 octombrie)

Jiul — Progresul, Universi
tatea Craiova — Corvinul Hu
nedoara Rapid — Politehnica 
Iași. F.C.M. Galați — F.C. Bi
hor, F.C. Constanța — Sportul 
studențesc, A.S.A. Tîrgu Mu
reș — F.C.M. Reșița, Dinamo
— F.C. Argeș, Politehnica Ti
mișoara — U.T.A. și S.C. Bacău
— Steaua.

Rezultatele diviziei B
SERIA I: Metalul Plopeni - 

Oltul Sf. Gheorghe 0—0. C.S.M 
Borzești — Celuloza Călărași 
1—0, Prahova Ploiești — Portul 
Constanța 4—1, Victoria Tecuci 
— F.C. Brăila aminat. Gloria 
Buzău — Relonul Săvinești 2—0. 
C.S.U. Galați — C.S.M. Suceava 
1—0, Minerul G. Humorului — 
C.F.R. Pașcani 1—0. Olimpia 
Rm. Sărat — Unirea Focșani 
1—2. Ceahlăul P. Neamț — Pe
trolul Ploiești 2—3.

SERIA A n-A. Voința Bucu
rești — Chimia Rm. Viicea 1—4. 
D'.namo Slatina — Metalul Bucu
rești 3—1. Chimica Tlrnăvani — 
C S. Tlrfovîr.e 1—1. Tractorul 
Brașov — S.N. Oltenița 3—1. 
F.C.M. Giurgiu — Unirea Ale
xandria 3—0, Șoimii 9Mv — 
Metalurgistul Cugir 1—0. Flacă
ra Moreni — Steagul Roșu 1—0. 
Chimia Tr. Măgurele — Nitra- 
monia Făgăraș 4—6. Tehr.ocMtal 
București — Eleetroputere Cra
iova 2—2.

SERIA A III-A. Dacia Orăstie
— Gloria Bistrița 3—1. „U" Cluj 
Napoca — C.F.R. Cluj Napoea 
0—1. Minerul Cavnic — Olim- 
r a Satu Mare 3—2. C.F.R. Ti- 
mioara — U. M. Timișoa
ra 3—2. F. C. Baia Mare —» 
Armătura Zalău 5—1. Ind. rir- 
mei C. Turzii — Sticla Turda 
1—0- Victoria Călan — Mureșul 
Dev* 1—0, Minerul Lupeni — 
Rapid Arad 1—0. C.I.L. Sighet
— Aurul Brad 0—0.

0

tfried. cind scorul era 6—6. Ast
fel Năstase îl va intilni In se
mifinale pe Gottfried.

n.otaj masculin. Printre lauraa- 
tâi competiției s-au r.u.mărat și 
sportivii români Nieolae S.-

MERIDIAN • MERIDIAN
Pe lacul Ada Ciganlija din 

Belgrad au luat sfîrșit întrece
rile celei de-a doua ediții a 
Campionatelor balcanice de ca-

mi on. Dumitru Grumezescu. 
Constantin Nistoroiu *i Ernest 
Gall, învingători in proba d« 
4 rame fără cirmad.

• Ia semifinalele turneului 
international de box de Ia Os- 
țeava. ti nărui pugilist 
Ion Râd ucu (categoria 
r?e» a abtinut o spectaculoasă 
victorie la puncte in fața cu- 
b>—hzi Waldo Quintana, în 
limp ce la categoria muscă, Ni
ti Roba !-a întrecut prin Ko 
tehnic in rundul doi pe cehoslo
vacul Josef Maron.

român 
mijlo-

Steaua — F.C.M. Reșița : 2—1. 
Joc modest. Victoria a fost de
cisă printr-o lovitură de la 11 
m dictată cu larghețe de arbi
trul întîlnirii. Ștefan Popa a 
înscris și a adus pentru echipa 
Steaua două puncte prețioase. 
Sub raport tehnic, însă, partida 
a dezamăgit.

chipa gazdă cu 4 goluri înscrise 
de Tararache (două) Suru și 
Zamfir. în repriza a doua se 
produce surpriza. Gazdele leagă 
mai bine jocul și Kadar (unu) 
și Kiș (două) înscriu din faze 
bune de fotbal aducînd speranțe 
în tabăra bihoreana. Finalul a- 
parține oaspeților care înscriu 
un nou gol, autor : Purcărea.

F.C. Corvinul — Dinamo 1—0 
(0—0). Joc disputat, pe alocuri 
presărat cu faze foarte frumoa
se de fotbal, ambele echipe pă- 
rînd a fi sensibil apropiate va
loric. Totuși, cu avantajul tere
nului, hunedorenii s-au impus în 
min. 75, prin golul înscris de 
Nicșa.

Progresul 
Mureș 0—2. 
promițător, 
repurtate in fața ..cade ți lor “ de 
La Universitatea Craiova si ai 
Sportului studențesc, juniorii 
clubului Progresul au început 
să bată pasul pe loc. în con
tinuare. ei au cunoscut patru 
eșecuri consecutive, dintre care 
două pe teren propriu.

- A.S.A. Tirgu 
După un debut 

cu două victorii

U.T.A. — Jiul : 7—1 (6-0).
în fața colegilor din Petroșani, 
juniorii din Arad, prin cele 7 
goluri marcate dar și prin jocul 
prestat. anunță o perspectivă 
optimistă pentru viitorul „bă- 
trînei doamne". Cîțiva dintre ei 
ca Leșeanu. autor a patru go
luri. Popa și Boca, au demon
strat că stăpînesc bine contro
lul balonului la acțiunile pur
tate în viteză și cunosc cum 
trebuie jocul fără minge.

F.C. Bihor — F.C. Constanța 
3—5 (0—4). De data aceasta e- 
voluția echipelor de juniori a 
fost urmărită de privirile și în
curajările publicului orădean. în 
prima repriză oaspeții au prac
ticat un joc peste așteptări. în 
timp ce adversarii lor au jucat 
precum o echipă de old-boys. 
Așa se explică că echipa antre
nată de Bukosy a surclasat i-

Politehnica Iași — Sport Club 
Bacău I—1 (1—1).

Un joc, care se anunța intere
sant mai ales prin ultimele evo
luții ale celor două echipe, a 
fost viciat total de către arbitrul 
Cruceanu din Tecuci ale cărui 
decizii eronate au fost. în per
manență, in neconcordantă cu 
realitatea. De fapt, și cele două 
goluri marcate în prima repriză 
de Mandale pentru cadeții ieșeni 
și Solomon pentru băcăuani, 
ambele din Hm. „plocoane" pe 
care cavalerul din Tecuci le-a 
oferit celor două echipe, fac 
parte și ele din multiplele gre
șeli de arbitraj.

Sportul studențesc — Politeh
nica Timișoara 1—2. Partida de 
juniori s-a disputat pe Stadio
nul din ..Regie", Tinerii jucători 
din Capitală au dominat prima 
parte a meciului și au condus 
cu 1—0. La reluare însă oaspe
ții au inițiat mai multe atacuri, 
reușind, in final, să obțină o 
victorie la limită.

F.C. Argeș — F.C.M. Galați 
1—0. Jocul, viu disputat, a o- 
ferit spectatorilor aflați in 
tribune multe faze spectacu
loase la ambele porti. o dispu
tă aprinsă pentru fiecare ba
lon. După înscrierea golplui în 
prima repriză, meciul a devenit 
și mai frumos, cdmpohenții. am
belor echipe dăruind totul pen
tru obținerea victoriei.

Universitatea Craiova — Ra
pid : 0—0. Un meci fără istoric, 
încheiat cu un rezultat echita
bil.

•*



reprezentanți ai tineretului român
și ai tineretului cehoslovac

din țările sodajiste

Sîmbătă, s-a încheiat Intil- 
nirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului ro
mân și ai tineretului cehoslo
vac, care a avut loc în R.S. 
Cehoslovacă.

Programul ultimelor zile a 
oferit participanților posibilita
tea de a continua schimbul de 
informații și experiență pe pro
bleme privind preocupările ac
tuale ale organizațiilor de tine
ret din cele două țări, activita
tea tineretului român și ceho
slovac.

Delegația U.T.C. a vizitat U- 
zinele „29 August44 din Parti
zanske și „Tatra44 din Banovce, 
unde s-a intilnit cu reprezen
tanți ai Uniunii Socialiste a Ti
neretului (U.S.T.), cu tineri ce
hoslovaci. Gazdele au prezentat 
o serie de aspecte din activita
tea pe care o desfășoară pen
tru antrenarea tinerilor la re
zolvarea sarcinilor economice, 
la introducerea progresului teh
nic. Au fost evidențiate iniția
tivele luate de tinerii din între
prinderile respective pentru tra
ducerea în viață ' a hotărîrilor 
ultimului Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. La 
rîndul lor, membrii delegației 
noastre au înfățișat preocupări
le organizațiilor U.T.C. pentru 
educarea comunistă, revoluțio
nară a tinerei generații, pentru 
înfăptuirea Programului P.C.R. 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre co
munism, a sarcinilor cincinalu- , 
lui 1976-1980.

In cadrul programului întîl- 
nirii, delegațiile de tineret din 
R.S. România și R.S. Ceho-

slovacă au depus coroane 
flori la Monumentul osu 
români căzuți pentru elil 
rea Cehoslovaciei, de la 
len și la Monumentul Inși 
ției naționale slovace, de 
Banska-Bystrica.

Ansamblul artistic al _ 
prezentat, in continuare, 
tacole in fața tinerilor ___
slovaci la cluburile din orașele 
Partizanske și Treacin.

La clubul Uzinelor ,29 Au
gust44 din orașul Partizanske, 
s-a desfășurat mitingul de prie
tenie dintre tineretul român și 
tineretul cehoslovac. în cadrul 
mitingului. Jan Kreidl, secretar 
al C.C. al U-S.T. a relevat 
preocupările actuale ale tine
retului cehoslovac, semnificația 
întilnirii prietenești pentru dez
voltarea și extinderea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre U.T.C. și 
U.S.T., dintre tinerii celor două 
țări.

Luind cuvintul, tovarășul Mi
hai Hirjău, secretar al C.C. 
al U.T.C., a evidențiat partici
parea activă a tinerei generații 
din patria noastră la înfăptui
rea obiectivelor de dezvoltare 
economico socială, contribuția 
organizațiilor de tineret din 
România și Cehoslovacia la ex
tinderea, în continuare, a ra
porturilor de prietenie frățeas
că și strînsă colaborare " ” 
popoarele și tineretul ( 
două țări.

Duminică, delegația 
Tineretului Comunist, < 
participat la Intîlnirea 
nească dintre reprezentanți 
tineretului român și tineretului 
cehoslovac, s-a întors în patrie.

U.T.C. a 
spec- 
ceho-

! dintre 
din cele

Uniunii 
care a 

priete- 
ai

grăitoare a acuității pcob4e®ei 
studii superioare din Ho.-ia.

„Sint o licențiată fără loc de muncă" — anunțul pe care-l poartă 
aceasta fată reprezintă o expresie

șomajului in rindul tinerilor cu

Pentru o soluționare 
reală a problemei 

rhodesiene-convocarea
unei conferințe 
constituționale

La L
o o

a avut

Bocswanei — Sereîse Kama. Mo- 
zamhiculm — Samora Machel, 

Agostinho Neto. și 
Kenneth Kaunda.

Angoleî

un comunicat da* publicității 
la sfîrșnul convorbirilor, 
meazâ că cei cinci șefi de stat 
au hotărit sâ respingă proiectul 
prezentat de secretarul de stat 
american. Henry Kissinger, in 
legătură cu soluționarea proble
mei constituționale rhodesiene, 
proiect acceptat de conducăto
rul regimului minoritar rasist 
de la Salisbury. Ian Smith.

Pentru o soluționare reală a 
conflictului din Rhodesia, cei 
cinci șefi de stat africani au ce
rat Marii Britanii — fosta pu
tere colonială, pină la procla
marea unilaterală a independen
ței de către regimul minoritar 
rasist de la Salisbury — să con
voace imediat o conferință con
stituțională.

ifor-

Un capitol nou în cronica 
relațiilor romăno-laoțiene

Vacanța de vară a 
studenților și elevilor 
din Uniunea Sovietică 
este denumită, de că
tre ei înșiși, trimestrul 
al treilea. Fiindcă, in 
acest ..anotimp*". con
sacrat prin tradiție o- 
dihnei. ei continuă să 
se pregătească multi
lateral pentru viață, 
insușindu-și diverse 
alte profesii, călindu- 
se din punct de vedere 
fizic, desăvirșindu-și și 
imbogâțindu-și cunoș
tințele de speciali
tate (prin excursii cu 
caracter științific), ori 
cele de ordin general 
(prin participarea, in
tr-un cadru organizat, 
la manifestări cultu
rale). .Așadar, încă din 
primele zile ale va
canței. multi studenți 
se transformă în dul
gheri. zidari, tracto
riști sau electricieni... 
Munca prestată are un 
considerabil efect edu
cativ in sine și. tot
odată, în rezultatele 
concrete cu care stu
denții se mîndresc. 
Numai in ultimii patru 
ani. circa un milion de 
studenți au executat 
un volum de lucrări 
în valoare de peste 3 
miliarde de ruble. Un 
alt exemplu : studen
țimea din toate repu
blicile unionale parti
cipă activ, vară de 
vară, la construirea o- 
rașului care va purta 
numele lui Gagarin. 
S-a ajuns, astfel, ca 
anual peste 500 000 de 
studenți să-și însu
șească diverse noi me
serii, să ducă flacăra 
științei și a culturii pe 
șantierele unde mun
cesc, în așezările unde 
locuiesc temporar, prin 
manifestările artistice 
și prin prelegerile șl 
demonstrațiile științi-

fice susținute în fața 
unui public interesat 
și receptiv. Munca des
fășurată pe tot par
cursul „trimestrului al 
treilea", a căpătat din 
ce in ce o mai mare 
amploare, incluzind nu 
numai pe studenți, ci 
și elevi ai școlilor pro-

sie. Nu evitau muncile 
grele și situațiile di
ficile, mereu zîmbi- 
tori. gata de a mini
maliza, cu o glumă, 
dimensiunile reale ale 
efortului lor, interven
țiile salutare dintr-un 
moment sau altul. Fi
rește, munca lor este

„Trimestrul al treileau

(Urmare din pag. I)

Iui nostru î-au fost adresate 
cele mai sincere mulțumiri pen
tru sprijinul multilateral 
dat luptei poporului 
pentru înfăptuirea 
sale de libertate 
dență.

Vizita delegației 
România se înscrie 
toi nou în cronica relațiilor din
tre cele două țări și popoare. 
Un capitol nou în primul rînd 
prin prisma momentului în care 
a avut loc vizita — prima de 
acest fel după triumful revoluției 
național-democratice pe tot cu
prinsul Laosului și după procla
marea, Ia 2 decembrie 1975, a 
Republicii Democrate Populare 
Laos. Pînă la victoria poporului 
laoțian asupra agresiunii străi
ne și a reacțiunii interne, în ra
porturile româno-laotiene aspec
tul predominant a fost spriji
nirea politică, diplomatică și 
materială a acestei lupte. în 
noua etapă, de reconstrucție și 
edificare a unui Laos pașnic, 
independent, democratic, unifi
cat și prosper, orientat spre 
progresul economic și social, re
lațiile de prietenie și solidarita
te dintre România și Laos vor 
intra și ele într-o fază nouă. în 
care primordiale devin colabo
rarea și cooperarea în realizarea 
cu succes a programelor lor de 
dezvoltare. în această privință, 
rezultatele vizitei sînt deosebit

acor- 
Iaoțian 

idealurilor 
și indepen-

laoțiene în 
ca un capi-

de rodnice. Au fost semnate, cu 
acest prilej, citeva înțelegeri in- 
terguvernamentale deosebit de 
importante. Acordul comercial, 
Acordul de cooperare economică 
și tehnico-științifică, Protocolul 
cu privire la unele acțiuni con
crete de cooperare economică 
Acordul de colaborare în dome
niile învățămîntului, științei șl 
culturii, hotărîrea de a se în
ființa o Comisie mixtă de coo
perare economică, precum și în
țelegerea privind deschiderea de 
misiuni diplomatice și acredita
rea de ambasadori rezidenți la 
București și Vientiane constituie 
un bun punct de plecare. Con
vorbirile au relevat existența de 
posibilități reale de dezvoltare 
a raporturilor de cooperare in 
domeniul explorărilor și exploa
tărilor miniere și petroliere, al 
industrializării lemnului, agri
culturii și al pregătirii de cadre. 
Pentru a lărgi și intensifica ra
porturile dintre cele două parti
de, țări și popoare, s-a căzut de 
acord să fie promovate schim
burile de informații și experien
ță, de delegații de partid, sindi
cale, de tineret și femei.

în cadrul obișnuitului tur de 
orizont internațional, Declarația 
comună reține numeroase poziții 
coincidente. Salutîndu-se pro
fundele schimbări care au Ioc 
în lume, sub influența acțiunii 
țărilor socialiste, a mișcărilor de 
eliberare națională a elasei

muncitoare și celorlalte forțe 
democratice și progresiste din 
țările capitaliste, s-a evidențiat 
necesitatea primordială de a a- 
șeza Ia baza relațiilor dintre 
toate statele principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vaniajului reciproc, renunțării 
la forță sau la amenințarea cu 
folosirea ei. Declarația aprecia
ză mișcarea de nealiniere drept 
un factor important de pace, cu 
influențe pozitive asupra unor 
probleme internaționale actuale, 
și se pronunță pentru luarea de 
măsuri practice eficiente pentru 
instaurarea unei noi ordini in
ternaționale. Sint salutate cu sa
tisfacție victoriile popoarelor 
din Indochina și fostele eolonii 
portugheze și se exprimă spri
jinul pentru lupta justă a miș
cărilor de eliberare din Africa 
australă. Declarația 
îl. de 
Uce ui 
Părți in 
ropese.
tal Mutod». 
ratahn OA'.U. ia viața ialeraa 
țională.

La u bilanț arii de bw! a- 
preeierea din deeianîie 
căreia vizita reprezintă 
niamt de aeaxri ia 
partarilar 
două Uri.
U ti jastr

deputat, organizator al grupului 
parlamentar a! Partidului labu
rist. si Michael Norris, președin
tele Comitetului pentru educa
ție al partidului. Delegația s-a 
ratilnit. de asemenea, cu Ben 
Briscoe, deputat, membru al 
conducerii Partidului Fianna 
Fail.

La sosirea in țară, pe aeropor
tul București-Otopeni, delegația 
a fost salutată de membri ai Bi- 
roohti C.C. al U.T.C.. ai Comi
tetului Executiv al Consiliului 
r_VS.CJL, de cadre ale U.T.C. 
ti U-A-S.C-R.

in invățămîntul
sovietic

fesionale, ai școlilor 
medii tehnice și de 
cultură generală. Am 
întilnit în multe din
tre orașele siberiene 
vizitate, Novosibirsk, 
Irkuțk, Bratsk, Ust-I- 
limsk, detașamente 
studențești ale căror 
eforturi și eficiență 
nu erau cu nimic mai 
prejos decît ale con
structorilor de profe-

dăruită patriei, oriun
de necesitățile o cer. 
Nu numai pe ampla
samentele viitoarelor 
obiective industriale, 
ci și pe șantierele de 
construcții de locuințe, 
Ia amenajarea obiec
tivelor social-culturale 
și a complexelor spor
tive. la repararea uti
lajului agrar ș.a.m.d.

„Trimestrul al trei-

lea“ nu este însă con
sacrat exclusiv muncii 
productive. El mai
este afectat, în cele 
mai diverse și atracti
ve forme, și instruirii. 
Clubul tineretului din 
Tomsk întreprinde în 
fiecare an lungi călă
torii în interes științi
fic pe rîurile siberie
ne. Anul trecut, de 
pildă, au parcurs peste 
8 000 dc kilometri cu 
două vaporașe con
struite de ei înșiși. Iar 
rodul celor văzute și 
descoperite s-a mate
rializat în filmele do
cumentare făcute și 
reportajele scrise. La 
Bratsk, în cadrul clu
bului „Secolul XX44, 
tinerii își continuă in
strucția în cadrul in
teresantelor și atît de 
așteptatelor întilniri 
cu prestigioși oameni 
de știință, scriitori și 
muzicieni, invitați din 
toate orașele Uniunii 
Sovietice. Adesea, ei 
mai întreprind sub
stanțiale cercetări, 
chiar pe teren, în toa
te domeniile științei 
(geologie, biologie, et
nografie și istorie etc), 
făcînd realmente mun
că de pionierat prin 
acumularea unor date 
prelucrate ulterior de 
către specialiști. „Tri
mestrul al treilea" 
este un trimestru al 
odihnei, dar și al mun
cii utile, al continuării 
studiului, al formării 
ca oameni. Vacanța 
nu este deci o sincopă, 
temeiul unei lungi 
somnolente vegeta* 
ci continuarea firească 
a existenței lor coti
diene, care pune în 
valoare întreaga lor 
vocație creatoare.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

CONFERINȚA IN PROBLEMELE 
APĂRĂRII MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR

La Brazzaville, capitala Re
publicii Populare Congo, a avut 
loc o conferință în problemele 
apărării mediului înconjurător, 
la lucrările căreia au participat 
reprezentanți din numeroase 
țări africane, precum și obser
vatori din partea unor organiza
ții internaționale. în centrul a- 
tenției participanților s-a aflat 
examinarea mijloacelor menite 
să protejeze bogata și intere
santa faună și floră africană,

in vederea incetării focului in Liban

bloc notes
Maculatura și profiturile

R. A. Yemen

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• PRIMUL MINISTRU TAI- 
LANDEZ, Seni Pramoj, i-a 
primit duminică pe reprezentan
ții studenților și ai grupurilor 
ostile reîntoarcerii in Tailanda 
a fostului prim-ministru Tha- 
nom Kitt'ikachorn, exilat din 
țară în 1973. Delegația i-a re
mis premierului Pramoj o pe
tiție in care se cere plecarea 
imediată din Tailanda a mare
șalului Kittikachorn și efectua
rea unei anchete minuțioase în 
legătură cu asasinarea vineri în 
apropiere de Bangkok de că
tre un grup de persoane necu
noscute a doi tineri care răs- 
pîndeau manifeste ostile lui 
Kittikachorn.

cipanții au ajuns la un acord 
complet asupra formulării unui 
„program politic de alternativă 
democratică și asupra constitui
rii unei platforme comune a 
organismelor opoziției la nive
lul statului".

• UN COMUNICAT DE PRE
SA transmis de agenția China 
Nouă informează 
tembrie a.c. R.P. 
fectuat cu succes 
riență nucleară, 
se menționează că 
unor experiențe nucleare nece
sare și limitate de către R. P. 
Chineză are loc în întregime în 
scopuri defensive44, reafirmîn- 
du-se declarația guvernului chi
nez că „niciodată și în nici o 
împrejurare China nu va folosi 
prima armele nucleare". „Po
porul și guvernul R.P. Chineze

că Ia 26 sep- 
Chineză a e- 
o nouă expe- 
In comunicat 

„efectuarea

• INTR-UN comunicat dat pu
blicității la încheierea reuniunii 
reprezentanților opoziției spa
niole, care a avut loc sîmbătă 
la Valencia, se arată că parti-
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Leac pentru exces de viteză
O ingenioasă demonstrație de protest îm

potriva teribilismelor de ne sosele a făcut-o 
amerioanul Stephen Lona. care. împreună cu 
cinci prieteni, toti cu mașini, au ocupat în 
flanc autostrada in lungime de 50 mile. între 
Ana Arbor si Detroit, rulind cu viteza 
maximă permisă in S.U.A. — 55 mile pe Oră. 
Demonstrația a fost făcută în orele de virf 
ale autostrăzii. La Detroit, cei sase temerari 
au ajuns urmați de o „trenă“ de 600 auto
camioane si mașini mici. Ce au auzit cei 
sase prieteni din partea șoferilor acestor 
mașini poate fi dedus din spusele lui Long :• 
..Sînt deosebit de antipatici". Politia a con
siderat demonstrația celor sase perfect 
legală.

vestigiile a sase .ocu.r.:- c 
neolitică, construite <Ea 
nears. Au fost scoase la îvmHl 1MMA. 1 
multe vase de Iul vecr^r 
chiar gropile in care ae anw 
menajere. Arheoioc.; au 
menea. patru urne fxnerare. r- 
a patru copii.

Descoperirile an fost fiola la 
straturile mai adină aje tgrexL 
superioare fiind deja deono» ■ 
sat datind din epoca ficrwbaa — 
de mai multe tdur. de -rrurrâ. :_•* 
probabilitățile forlifiisfiDf aaezirx «ae- 
struite. de asemenea. x-r.
nears.

14 aal. U » septem
brie. • lu>U îndelungata,
pepnrnl yemenn răsturna regi- 
aad m—irbn feudal al imamu- 
tai El Badr. pmriimind Repu- 
bixa Arabă Temea.

• Ca ■■ imens amfiteatru 
■atant ce cebaară spre Marea 
K*?ie. situată in Peninsula 
Arabeeâ. intre Arabia Saudită si 
KepebL'a Democratică Populară 
a Yemenului. R.A. Yemen se 
taiiade pe o arie de 195 000 kmp 
fi ace • pneolitic de peste 6 
KPJaaae locvitorL Capitala țârii 
este nracal Sanaa.

• Anii care au trecut de la 
Froclaatarea republicii sint ani 
de eforturi susținute pentru 
IxAidarea înapoierii economice 
si seriale, a rămășițelor lăsate 
de vechiul regim feudal, de 
inîănâîowe a vieții economico- 
ferîile. de dezvoltare a invăță-

știiaței și culturii na- 
Direcțiile prioritare 
de autoritățile de la 

Saziaa se referă eu precădere 
la o mai bună valorificare a 
resurselor materiale și umane 
ale tării, la întărirea indepen
denței eeooocnice. proces favo
rizat de promulgarea primei 
CaaoMutii a țării, care oferă 
na cadru prielnic transformă
rilor iaaoitâire. Aceste de
ziderate majore constituie o- 
biectivele prioritare ale pla
narilor de dezvoltare a țării, 
care vizează in primul rînd va- 
loriflcarea resurselor naturale 
ia intere 5 propriu. în acest scop 
a fost înființată Compania na- 
tiouală a petrolului, care ex
ploatează 3nrul negru din deșer
tul Txhar. Au fost, de asemenea,

puse bazele unor obiective In
dustriale care folosesc materia 
primă existentă in țară cum ar 
fi cărbunele, sulful, cuprul etc. 
Pe harta economică a țării au 
apărut in acești ani importante 
unități economice, sociale și de 
transporturi : fabrici de ciment, 
aluminiu, medicamente și con
serve, aeroporturile Hodeida și 
Wadi Zabid, spitale, școli si o 
întinsă rețea de șosele. Intru- 
cît agricultura deține o pondere 
însemnată in economie au fost 
construite o serie de întreprin
deri de prelucrare a materiei 
prime agricole — fabrici de 
conserve și pielărie. Revirimen
tul in agricultură se datorează 
în mare parte constituirii mari
lor gospodării de stat, create 
pe fostele latifundii expropriate, 
pentru cultivarea griului, bum
bacului, arborilor fructiferi și 
creșterea animalelor, măsurilor 
luate în vederea creșterii și di
versificării producției agricole. 
Aceste măsuri sint susținute 
de eforturile depuse în vederea 
dezvoltării învățămîntului, 
chidării analfabetismului, 
mării de cadre 
toarele cheie 
naționale.

© în spiritul 
legături de prietenie și solida
ritate ale tării noastre cu țările 
în curs de dezvoltare, între 
România și R.A. Yemen s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă 
continuu spre binele ambelor 
țări, al cauzei păcii șî înțelegerii 
între popoare.

I. ALEXANDRU

in Liban, acceptabilă pentru 
toate părțile implicate în 
conflict.

Surse ale președinției libane
ze au confirmat că noul șef al 
statului. Elias Sarkis, a deschis 
un birou provizoriu în clădirea 
Muzeului național din Beirut, 
situat in zona „liniei verzi44, 
care separă cele două sectoare 
ale capitalei, pentru a facilita 
astfel, contactele cu liderii păr
ților in conflict.

Președintele Sarkis a avut, 
duminică. în clădirea Muzeului 
național, primele consultări cu 
o serie de lideri libanezi, între 
care Kamal Jumblatt, președin
tele Partidului Socialist Progre
sist, Saeb Salam, fost șef al gu
vernului, și Ahmed Al-Khatib. 
conducătorul „armatei Libanului 
arab14.

Pentru perioada imediat ur
mătoare, atenția conducătorilor 
libanezi și ai altor țări arabe 
este concentrată asupra propu
nerii președintelui Anwar El 
Sadat privind convocarea reu
niunii la nivel înalt la care ar 
urma să participe cinci țări ara
be (Liban, Egipt, Siria, Arabia 
Saudită, Kuweit) și O.E.P., pen
tru examinarea modalităților de 
soluționare urgentă a crizei li
baneze.

In legătură cu atacul 
terorist de la Damasc

li- 
for- 

noi pentru sec- 
ale economiei

tradiționalelor

Un grup de comando a atacat 
duminică hotelul „Semiramis" 
din centrul Damascului, luînd ca 
ostatici 90 de persoane, între 
care femei și copii — informea
ză un comunicat oficial dat pu
blicității de agenția siriană de 
presă S.A.N.A. Detașamente ale 
armatei' și poliției siriene, adau
gă comunicatul, au luat cu asalt 
hotelul și au 
ze grupul. în 
lor de focuri 
și-au pierdut
tici și patru membri ai grupu
lui de comando. Alte 34 de per
soane au fost rănite. Ceilalți 
membri ai grupului de comando 
au fost arestați.

reușit să anihile- 
cursul schimburi- 
care au avut loc 
viața patru osta-

Primul dicționar persano-japonez
La Universitatea din Kuamoto a fost di

fuzat primul volum al celui dinții dicționar 
persano-japonez. Operă a profesorului 
Tetsuo Nawada. volumul cuprinde 188 de 
pagini realizate într-o perioadă de cinci ani. 
Următorul volum urmează să fie definitivat 
pînă la sfîrșitul acestui an, iar cel de-al 
treilea, pînă în luna martie 1977.

Profesorul Tetsuo Nawada a declarat că 
s-a străduit să realizeze acest proiect din 
dorința de a facilita schimburile culturale 
ale Japoniei cu cit mai multe țări ale lumii. 
Cele trei volume, menționează agenția 
Kyodo, cuprind aproximativ 80 000 de 
cuvinte.

Descoperirea unor vestigii din 
neolitic

în urma săpăturilor efectuate Ia Dimini, 
în Grecia centrală, arheologii au descoperit

Termovizor pentru conductele 
petroliere

Specialiștii zovietiei m hm li 
instalație specială pemra 
raturii de la suprafața coadBCKMr se 
îngropate in pămin^ L-. _"3
— denumita termovizor — m*sb*e* ca • 
cameră de televiziime: e* 
temperaturii la suanfaia CMflacfieț s o 
transpune ne un ecraz. De ccie-u 
tura conductei esse mai aMre «tacâlt a aoba- 
lui care o înconjoară, iar ce*eraa «teaei 
petrolului oria condactă ar dace ja ♦ «bk>- 
încălzire si. in frai. M eaaiaaae. Ck ajoaa» 
rul instalației ae tfabdes» tam 
la suprafața eoedadei ae • *am 
sute de' metri si ae aat atiUH 1 
prea fierbinu.

Termo'."7zc<u! «r so?» :
alte utilizări, czm ar f. <j-eer*a 
optime a unei ceaaleaEtft «na 
tabloului tenaâe al bapredBimK. 
stabilirea mfloațEl 
triale asupra cor-t «or ri

zzi. o»
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ULTIMELE ZILE ALE VERII — 
Gij Llmului : Grivița (orele 18); 
nota (orele 20). ORIENT EX
PRESS : Scala (orele 9; 11,45); E- 
f:r.e (orele 9: 11.45; 14,30; .17,15;
SJSB : Festival (orele 8,45; 11,30; 
14 1:: 17.15: 20). KATINA : Capitol 
ferele 11,45; 14: 16; 18,15;
31-»; : Grădina Capitol (orele 19). 
UN LOC SUB SOARE : Central 
(orele >J5; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

TARA ÎNDEPĂRTATĂ: 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 16: 
li Ii: 20.30) ; Grădina București 
(orele 19) ; Luceafărul (orele 9; 
ÎMI: 13.30: 16; 18,15; 20,30) ; Fa- 

(orele 9,15; 11.30: 13,45; 16; 
iVli: 20J0). DACĂ TACE CÎNTĂ- 

Patria (orele 9; 11,15;
it- 16,15; 20,30). OSÎNDA :

Modem (orele 9,30; 12,15; 15; 17,30; 
M15) ; Grădina Modern (orele 

. Tomis (orele 9; 11,30; 14,45; 
17.15: 2*45) : Grădina Tomis (ore
le" 13) : Melodia (orele 9: 11,15;
17 : : 16; 16,15 : 20,30) ; Feroviar 
Orele 9 33; 12; 14,30; 17: 19,30).
DIAMANTE PE ROȚI S Buzești

I

O anchetă desfășurată recent de un tinăr profesor într-une 
din universitățile americane cu scopul de a identifica 
preferințele literare ale studenților s-a soldat cu un 

rezultat de-a dreptul îngrijorător. întrebările anchetei au 
fost formulate pe teme din operele lui Mark Twain, Jack 
London, Sinclair Lewis și Mike Spillein, Din cei 146 de stu* 
denți chestionați, doar 11 l-țau citit pe Mark Twain. 19 pe 
Jack London, 23 pe Sinclair Lewis și 93, pe Mike Spillein.

Dar cine este Mike Spillein, acest autor care il întrece pe 
clasicul Mark Twain in ceea ce privește numărul de cititori ? 
Este un autor de best-seller-uri care incită la violență și 
brutalitate, un autor de „romane" din categoria kitsch-uri- 
lor literare, a producțiilor ce abundă în scene de prost gust, 
de groază, de pornografie și viziuni apocaliptice. Este o li
teratură, mai bine zis maculatură, cu tematică „ce degra
dează condiția umană" — după cum șe exprimă „Le Monde“t

Și atunci, înseamnă că s-a schimbat gustul tineretului pen
tru literatura de calitate ? Că tînăra generație nu mai îndră
gește personajele lui Twain sau London, promotoare ale dra
gostei de om, de adevăr, de frumusețe ? Nicidecum. Și acest 
răspuns se desprinde din înseși paginile presei occidentale. 
Explicația ciudatei preferințe a studenților din ancheta amin
tită constă in faptul că ei citesc ceea ce li se oferă, fiind 
victime ale reclamei șocante, agresive ce se face unei ase
menea literaturi. Invazia pe piața occidentală a literaturii ce 
nu servește nimănui nu are nimic comun cu gustul real al 
tinerilor, ci constituie, in primul rînd, o expresie a avidității 
unor afaceriști care prin intermediul unei publicități zgomo
toase reușesc nu numai să vindă asemenea non-valori, ci să 
obțină chiar profituri imense. „într-o societate în care totul 
se vinde și se cumpără, chiar și cele mai mari edituri se 
orientează spre cantitate și profit" — constată ziarul vest- 
german „Die Welt". La un preț de nimic, insă tipărită in
tr-un număr impresionant de exemplare, aceste produse de 
literatură comercială, cărți cu titluri derutante și coperți șo
cante, sînt etalate abundent în standurile librăriilor, chioșcu
rilor de pe străzi, din gări și aeroporturi. Nici un fel de re
clamă pentru operele marilor clasici. Apare astfel tot mai 
pregnant pericolul proliferării unui gen de literatură dăună
toare educației tinerei generații care trăiește în „societatea 
de consum", o subproducție menită să-i ofere doar un fel de 
canal prin care să evadeze din grijile vieții cotidiene. Printre 
numeroasele canale de evadare din realitatea exploatării 
inechității sociale se numără și așa-zisa „science-f.:.' " 
literatura științifico-fantastică Ce nu are, bineînțeles, 
legătură cu genul consacrat de nume ca Wells sau Jules ' 
Verne. Reclamele fasciculelor ce provoacă spaimă și coșma
ruri nu numai că le pledează inofensivitatea, dar le prezintă 
chiar drept un stimulent necesar pentru depășirea stărilor 
de stress !...

Sociologii occidentali au atras demult atenția asupra pe
ricolului difuzării producțiilor editoriale ce propagă violența 
și sadismul, in condițiile în care delincvența atinge cote tot 
mai neliniștitoare in rîndurile tinerei generații. De asemenea, 
personalități ale vieții politice șt culturale, precum și cadre 
didactice din instituțiile de 'învățămint lansează apeluri pentru 
combaterea fermă a acestor ’ publicații care, împreună cu 
filmele și emisiunile de televiziune îmbibate cu scene porno
grafice șl violente, alterează valorile morale tradiționale. Din 
păcate, oricît de numeroase ar fi asemenea apeluri, ele nu 
pot schimba prea mult situația existentă, legată strîns de 
însăși substanța societății capitaliste.

:piuaiuTii 
fiction" —• 

eles, nici o"

RODICA ȚEPEȘ

NOI VICTIME ALE INCIDENTELOR DIN ULSTER

Incidentele provocate sîmbătă 
de elementele extremiste în Ir
landa de Nord s-au soldat cu 
cinci morți și 12 răniți. Au fost 
semnalate, de asemenea, mai 
multe explozii care au provopat 
importante pagube materiale.

Numărul total al persoanelor 
care și-au pierdut viața de la 
declanșarea acțiunilor teroriste 
în Ulster, în luna august 1969, 
6e ridică în prezent la 1 623. De

timistă. Program de muzică ușoa
ră ; 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

la începutul acestui an. 232 de 
persoane au căzut victime aten
tatelor organizate de elemen
tele extremiste.

Mișcarea de protest împo
triva violenței în Ulster a orga
nizat sîmbătă la Glasgow o ma
nifestație la care au participat 
peste 2 000 de. persoane contra, 
acțiunilor teroriste din Irlanda 
de Nord.

PROGRAMUL II

(orele 9; 11,15; 13.30; 16;
20.15) ; Grădina Buzesti (orele
19.15) . PINTEA : Arta (orele 15,30; 
17,45; 20) ; Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) ; Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
PINOCCHIO : Doina (orele 9,30 ; 
11,30; 13,30; 15.30). CU MÎINILE 
CURATE : Doina (orele 17,30; 20). 
AEROPORT ’75 : Excelsior (orele 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30) ;
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,30) ; Grădina Titan (orele
19.15) . ARIPI PUTERNICE : Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20). CEI 13 DE LA BARLETTA : 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15) ; Flamura (orele 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15). FINIST, 
ȘOIM VITEAZ... ; Flamura (ora 
9). MIHAI VITEAZUL : Timpuri 
Noi (orele 9; 12; 15,45: 19). APA
ȘII : Victoria (orele 9,15; 11.30;
13.45: 16; 18,15: 20,30). NEBUNA
DE LEGAT : Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15). COMISA
RUL PIEDONE LA HONG-KONG: 
Cotroceni (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20) ; Flacăra (orele 10; 16: 18: 20). 
FILIERA II : Bucegi. (orele 15,30; 
17,45; 20). ROMANȚĂ PENTRU O

COROANA : Dacia (orele 9; 11.15; 
13,3a; 15,45; 18; 20,15). MICUL IN
DIAN : Floreasea (orele 13,30; 
15,30; 18; 20). PISICILE ARISTO
CRATE : Giulești (orele 10; 15.30). 
CIND VINE SEPTEMBRIE : Giu
lești (orele 17,45; 20). MELODIILE 
CARTIERULUI : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15). CĂLĂRE
ȚUL CU EȘARFA ALBĂ : Feren
tari (orele. 15,30; 18; 20,15). EU ȘI 
DRAGILE MELE MĂTUȘI : Crîn- 
gași (orele 17). TEXAS, DINCOLO 
DE RÎU : Munca (orele 16; 18; 20). 
TOM ȘI JERRY : Pacea (orele 14; 
16). OPERAȚIUNEA „MON
STRUL44 : Pacea (orele 18; 20,15). 
ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Moșilor (orele 15,30; 18; 
20) : Grădina Moșilor (orele 19). 
ZILE FIERBINȚI : Popular (ore
le 16; 18; 20). CĂLĂREȚUL FĂRĂ 
CAP : Progresul (orele 15,30; 17.45; 
20). B. D. INTP.A ÎN ACȚIU
NE : Rahova (orele 16: 18; 20). 
AVENTURILE CELOR TREI MU
ZICANȚI : Unirea (orele 16; 
18; 20). SUFLETE CONDAMNATE: 
Viitorul (orele 16; 18; 20). MISIU
NE PRIMEJDIOASA: Vitan (ore-

Ie 16; 18). LUPTĂTORUL DIN
NEW ORLEANS : Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală : 16,30 Emisiu

ne in limba maghiară ; 19,00 Te- 
leglob : Atena. Reportaj de M. 
Murgu ; 19,20 1001 de seri ; 19,30 
Telejurnal; 20,00 Sentimentul de 
patrie. Emisiune de versuri și 
cîntece patriotice și revoluționare; 
20.20 Cel mai bun continuă; 21,10 
Să trăim și să muncim în chip 
comunist — Lumina de pe Mu
reș : 21.35 IN DEZBATEREA OPI
NIEI PUBLICE. Programul de 
măsuri pentru aplicarea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea și ale 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste în domeniul 
muncii ideologice, politice și cul
tural-educative ; 21,50 Toamnă op-
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17,00 Telex ; 17,05 Cîntece Șl
.jocuri populare ; 17,30 Marele și 
micul ecran în pas cu viața... ; 
19,00 Cîntece pentru prieteni ; 19,15 
Publicitate ; 19,20 1001 de seri ; 
19,30 Telejurnal ; 20,00 Film se
rial pentru copii, : Blîndul Ben ; 
20,25 Din nou despre preferințele 
dv.. muzicale ; 21,15 Telex ; 21,20 
Pe teme economice ; 21.40 Publi
citate ; 21,45 Telerăma. Televiziu
nea și marile orașe ; 22,10 închi
derea programului.

Ansamblul „Rapsodia română4'; 
FRUMOASĂ EȘTI, MlNDRĂ ȚARĂ 
— ora 18,30 : A.R.I.A. (la Palatul 
Sporturilor și Culturii — Sala Po
livalentă) : Concert extraordinar 
cu formația de muzică pop PRO- 
COL HARUM (Anglia) — ora 20; 
C.C.E.S. (la Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii) : Concert ex
traordinar susținut de orchestra 
de cameră a Radioteleviziunii din 
Iran — ora 20.
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