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încheierea vizitei de prietenie in țara noastră a primului secretar al C.C. al PM.U.P.

NOUA ÎNTÎLNIRE A TOVARĂȘILOR
NICOLAE CEAUȘESCU Șl EDWARD GIEREK
— un puternic impuls pentru adîncirea în continuare 

a prieteniei frățești și colaborării multilaterale româno-polone
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au reintilnit. la Sinaia, in cursul dimi
neții de duminică, cu tovarășul Edward Gierek. prim-secretar al 
Comitetului Centra) al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și tova
rășa Stanislawa Gierek.

Continuîrid schimbul de vederi, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek și-au exprimat satisfacția față de rezultatele rodnice 
ale convorbirilor avute în timpul vizitei și și-au manifestat convin
gerea că, pe baza înțelegerilor stabilite, relațiile dintre partidele și 
țările noastre se vor dezvolta în continuare. în interesul construcției 
socialiste în România și Polonia, în folosul și spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii și socialismului în lume.

După această caldă întrevedere, desfășurată în spiritul prieteniei 
și stimei ce și le nutresc reciproc cele două popoare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, tovarășele Elena Ceaușescu și 
Stanislawa Gierek au părăsit Sinaia, îndreptîndu-se spre aeroportul 
Otopeni.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Duminică, 10 octombrie, s-a 

încheiat vizita de prietenie pe 
care au făcut-o în țara noastră. 
J.a invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășwl Edward 
Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, și to
varășa Stanislawa Gierek.

Ceremonia plecării a avut loc 
la aeroportul Otopeni. împodo
bit sărbătorește. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, încadrate de 
drapelele de stat ale României 
și Poloniei. în limbile română 
și polonă erau înscrise urările : 
„Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie frățească, soli
daritatea și colaborarea multi
laterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă 
„Trăiască prietenia și colabora
rea frățească dintre țările socia
liste, dintre toate popoarele lu
mii !“.

La aeroport erau prezenți to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Janos 
l’azekas, Ion Ioniță. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Ră- 
dulescu, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Ion Coman, Ion Dincă, Ni- 
tf'olae Giosan, Aurel Duma, cu 
^totiile, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R.. șefi și adjunct! 
de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
generali.

Erau de față ambasadorul Po
loniei la București, Wladyslaw 
Wojtasik, și membri ai amba
sadei.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Populare 
Polone și Republicii Socialiste
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La ora 11,45, aeronava oficială 
a decolat.

România. în semn de salut, au 
fost trase 21 de salve de ar
tilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek au trecut în re
vistă garda de onoare.

Primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și-a luat. apoi, rămas bun 
de la persoanele oficiale române 
venite să-1 conducă.

Un grup de pionieri a oferit 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Stanislawa 
Gierek buchete de flori.

Numeroși oameni ai muncii 
bucureșteni, aflați la aeroport, 
au aclamat îndelung „Ceaușescu 
— Gierek", și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele rod
nice ale convorbirilor la nivel 
înalt româno-polone. pentru dez
voltarea multilaterală pe care o 
cunosc relațiile de strînsă prie
tenie și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek s-au îmbrățișat cu căl
dură, luindu-și un cordial rămas 
bun.

CASA ȘIIIIIEI Șl TEHNICII 
școală de formare a deprinderilor 
practice, de împlinire profesională

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE BRAȘOV A U. T. C.

La numai un an de la deschiderea porților sale, 
Casa științei și tehnicii a tineretului din Brașov 
a devenit o instituție cu personalitate in viața 
orașului. în fiecare zi, sălile, atelierele, labora
toarele sale sint frecventate de tineri ; munci
tori, studenți, elevi, ingineri, tehnicieni, specia
liști din diverse domenii, pentru că, prin diver
sitatea activităților sale Casa științei și tehnicii 
captează interesul tuturor categoriilor de țineri. 
Ințelegind perfect menirea acestei instituții, ro

— Avem șapte laboratoare pe 
specialități — ne informează in
ginerul loan Popa, directorul in
stituției — și tot atîtea cercuri : 
auto, electronică, cibernetică, in
formatică. aero-modele. cine-fo- 
to și limbi străine, două atelie
re de creație populară (artiza
nat) și croitorie, precum și un 
cabinet de informare-documen- 
tare politică.

Mă invită să le vizităm. Nu' 
impresionează atît dotarea lor 
cu aparatură modernă, instala
ții. scule, mobilier, realizate in 
mare parte chiar de către tineri 
— cit mai ales amploarea activi

DE ZIUA PETROLISTULUI
UN RODNIC BILANȚ, 

ANGAJAMENTE PENTRU NOI SUCCESE
„Ziua petrolistului" înscrisă 

în calendarul marilor noas
tre sărbători ale muncii, a 
prilejuit, ieri, o nouă evocare 
a tradițiilor revoluționare a 
acestui harnic detașament al 
clasei muncitoare, o aleasă 
cinstire a celor care extrag 
și prelucrează aurul negru, 
una din bogățiile străvechiu
lui pămînt românesc. Conti- 
nuind glorioasele tradiții în 
muncă aie înaintașilor, dez-. 
voltind și generalized expe
riența înaintată, oamenii son
delor, toți cei care lucrează 
in sectoarele de activitate ale 
acestei ramuri industriale - 
foraj, extracție, prelucrare, 
cercetare și proiectare — au 
raportat la sărbătoarea lor, 
realizări de prestigiu. De la 
începutul anului și pînă acum 
ei au obținut suplimentar o 
producție globală de peste 
200 milioane lei. Ramurile 
prelucrătoare și ceilalți bene
ficiari au primit 5 800 tone ți
ței și 400 milioane metri cubi 
gaze de sondă peste preve
derile de plan. Raportînd a- 
ceste succese, petroliștii țării 
s-au angajat totodată, să își 
sporească preocupările pe li
nia modernizării procedeelor 
de lucru, folosirii mai judici
oase a utilajelor și timpului 
de lucru, evitării oricărei risi
pe pentru a pune și de aici 
înainte la dispoziția economi
ei naționale cantități sporite 
de petrol și gaze utilizabile.

Colectivul schelei de extracție Timișoara, a 
cinstit „Ziua petrolistului**  cu cea mai mare pro
ducție realizată de la intrarea in exploatare a 
primelor sonde din Banat și pină acum. Pro
ducția suplimentară depășește de mai bine 
de 2 ori angajamentele asumate pe primul an 
al acestui cincinal. în acest fel, au fost livrate 
peste planul la zi importante cantități de țiței 
și gaze, sporuri obținute în înțregime pe sea
ma folosirii cu randament mărit a instalațiilor.

Trustul petrolului din Pitești, care își desfă
șoară activitatea pe raza județelor Argeș. Olt, 
Vîlcea și Dîmbovița, consemnează în bilanțul

Fotografie de GHEORGHE CU CU 

realizărilor pe care le-au dedicat Zilei petro
listului" depășirea sarcinilor de plan la zi cu 
8,6 milioane lei la; producția globală și cu 17,5. 
milioane lei la producția marfă.

Sondorii din schimburile de ieri ai schelelor 
de extracție de pe Valea Prahovei, de la Tîrgo- 
viște, Moreni, Berea,. Găiești și Titu, precum și 
Lucrătorii rafinăriilor prahovene, au înscris noi 
fapte de muncă. Ei au realizat în plus față de 
planul stabilit însemnate cantități de țiței \și 
derivate, majorînd la 300 milioane lei volumul 
producției-marfă realizat de ei, peste prevederi, 
de Ia începutul anului.

BUN VENIT IN ROMANIA 
MAIESTĂȚII SALE REGELE 

BAUDOUIN AL BELGIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa Re
gele Baudouin sosește, astăzi. împreună cu 
Maiestatea Sa Regina Fabiola, într-o vizită ofi
cială in țara noastră.

Regele Baudouin s-a născut 
la Bruxelles, la 7 septembrie 
1930. Aici urmează primii ani de 
studii, pînă în 1940. cînd, în ur
ma ocupării țării sale de către 
armatele hitleriste. se refugia
ză, împreună cu familia rega
lă, în Franța, și apoi în Spania. 
Se reîntoarce la Bruxelles, chiar 
în timpul ocupației și, în anul 
1944, este deportat la Hirschs
tein. pe Elba, și apoi la Strobl, 
în Austria, de unde este elibe
rat în mai 1945.

După o perioadă petrecută în 
Elveția, unde își continuă stu
diile. prințul regal, Baudouin, 
devine, la 17 iulie 1951, la vlr- 
sta de 21 de ani, regele belgie
nilor, în urma abdicării tatălui 
său, regele Leopold al III-lea.

La 15 decembrie 1960. Regele 
Baudouin se căsătorește cu 
Dona Fabiola Mora y Aragon.

Intre România și Belgia s-au 
dezvoltat, în decursul anilor, 
raporturi de prietenie și cola
borare pe baza unui continuu 
schimb de valori materiale și 
spirituale, devenit tradițional. 
Aceste relații cunosc o ascen
siune deosebită după cel de-al 
doilea război mondial, cînd în
tre cele două țări și popoare e- 
voluează ascendent dialogul 
constructiv, inițiat pe multiple 
planuri, în interes reciproc.

în cronica relațiilor de priete
nie dintre popoarele român și 
belgian, s-a situat pe prim plan 
vizita pe care a întreprins-o

în Belgia, în 
anul 1972, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu. Con
vorbirile care 
au avut loc cu 
acest prilej au 
creat premisele 
ridicării tradi
ționalelor rapor
turi de prietenie 
și colaborare 
comâno-belgiene 
pe o treaptă ca
litativ superioa
ră, fiind semna
tă o Declarație 
solemnă comu
nă a Republicii 
Socialiste Româ
nia și Regatului 
Belgiei, care 
pune relațiile 
dintre statele 
noastre pe te
melia unor prin
cipii fundamen

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

lul său în educația și formarea profesională a 
tinerilor. Comitetul județean și municipal Bra
șov al U.T.C. au conferit de la început pro
gramului său un caracter practic, aplicativ, pu
ternic ancorat in exigențele cincinalului revolu
ției tehnico-științifice. Rezultatele primului an 
sint o mărturie elocventă : peste 1 800 de tineri 
au frecventat și frecventează in continuare 
cursurile și

tăților curente, ambițiile organi
zatorilor și cursanților de a se 
distinge, de a se impune prin 
ceea ce fac. Peste 40 de instruc
tori coordonatori — ingineri, e- 
conomiști. profesori, analiști, teh
nicieni și muncitori cu înaltă ca
lificare de la Universitate, din 
întreprinderi și instituții, în
drumă cu competență, cu dărui
re munca, creația, experiențele 
tinerilor. îi ajută să dobîndeas- 
că o specializare, o calificare. 
Pentru că, așa cum spune to
varășul Constantin Faina, prim- 
secretar al comitetului județean 
al U.T.C., Casa științei și tehni-

cercurile organizate aici.
cii trebuie să devină în aceeași 
măsură un loc de cercetare, 
creație și microproducție. dar și 
un centru de pregătire a cadre
lor in unele specialități cerute 
de economia județului. în pri
mul an au absolvit cursurile or
ganizate aici, la cererea între
prinderilor și cu colaborarea a_ 
cestora : 113 macaragii și fo-
chiști. 462 specialiști în limba
je de programare (operat ori- 
programatori). 56 au urmat

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a

PRINTR-0 TEMEINICĂ ORGANIZARE A MUNCII, PRIN PARTICIPAREA 
LARGĂ Șl ACTIVĂ A TUTUROR LOCUITORILOR DE LA SATE

Desfășurarea grabnică și neîntreruptă 
a recoltărilor, semănatul neîntîrziat și de 
calitate al tuturor suprafețelor planificate

• Ieri, duminica, zi plină pe ogoare.
• Mii de tineri - elevi, muncitori, intelectuali - 

prezenți în prima linie pe frontul campaniei.
• Un imperativ : întreaga recoltă in cel mai

scurt timp și fârâ pierderi in hambare !
• In contul viitoarelor producții - însămința*  

rea in perioada optima a griului.

In pagina a lll-a
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spoilt • spoi&t • sport
• ACTIVITATEA SPORTIVA - O MIȘCARE DE MASA. Festivalul 

sportiv al școlarilor bucureșteni - o frumoasă reușită I
• FOTBAL : meciurile etapei văzute de trimișii „Scinteii tine

retului".
• ACTUALITATEA - PE SCUR1 comentarii și rezultate in con> 

petițiile de handbal, volei, baschet,
• MERIDIAN (știri sportive de peste hotare).

tale ale dezvol- 
tării libere, ne- ' ț
stingherite, a 
fiecărei națiuni.
..între România
și Belgia, ale căror relații da
tează de mult — declara, la 
Bruxelles, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se dezvoltă, după 
cel de-al doilea război mondial, 
raporturi multiple de colabora
re. cu toate deosebirile de orîn- 
duire socială. Aceste relații con
stituie o expresie a dorinței po
poarelor noastre de a colabora, 
în condiții de pace, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune, in 
care fiecare națiune să se poa
tă dezvolta corespunzător voin
ței sale, în care fiecare popor 
să poată trăi în siguranță și li
bertate". Dezvoltarea cooperării 
bilaterale, în cele mai diverse 
domenii — a spus președintele 
României — „va contribui la o 
mai bună cunoaștere a popoare
lor noastre, la colaborarea lor, 
dar, în același timp, va fi de 
natură să exercite o influență 
favorabilă, pe plan european și 
internațional, puțind să ofere un 
exemplu de felul cum două sta
te cu orinduiri sociale diferite 
pot să conlucreze atit spre bi
nele popoarelor lor, cit și pen

tru binele colaborării cu alte 
popoare, al păcii în fume".

La rindul său, Regele Bau
douin a declarat : „Sint în
credințat că, ceea ce s-a reali- 

; zat pînă în prezent în domeniul 
cooperării bilaterale constituie 
deja o legătură solidă și traini
că între țările noastre. Fie ca 
această cooperare să se ampli
fice, în viitor, sub semnul păcii 
pe care, cu aceeași ardoare, noi 
și, dumneavoastră, dorim să o 
vedem statornicită definitiv în 
Europa și în lume".

. Poporul român este convins 
că noua intilnire la nivel înalt, 
ce va avea loc la București, co
respunde pe deplin dorinței ce
lor două țări și popoare de a se 
intensifica relațiile lor de priete
nie și cooperare, în interesul 
reciproc al păcii și colaborării 
internaționale. Așteptînd cu un 
deosebit interes vizita înalților 
oaspeți belgieni, poporul rpmân 
le adresează tradiționala noas
tră urare de „Bun venit pe pâ- 
mîntul României

Astăzi, în jurul orei 15,30, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia sosirii Maiestății Sale 
Baudouin, regele belgienilor, care va efectua. împreună cu re
gina Fabiola, o vizită oficială in țara noastră, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Marele Duce Jean de Luxemburg
va face o vizită oficială in tara noastră 

împreună cu Marea Ducesă
Josephine Charlotte

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, Marele 
Duce Jean de Luxemburg, îm

preună cu Marea Ducesă Jo
sephine Charlotte, va face o 
vizită oficială in țara noastră, 
între 25 și 28 octombrie a.c.
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Tineri formați pentru 
muncă, prin muncă

secretar

„Ideea subliniată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu privind 
formarea .omului pentru muncă 
și prin muncă are o importanță 
fundamentală pentru întreaga 
activitate politico-educativă pe 
care o desfășurăm în cadrul or
ganizațiilor U.T.C. Trebuie să ne 
fie clar că educația politică nu 
poate avea un scop în sine. 
Rostul ei este de a contribui la 
pregătirea tinerilor pentru o 
vastă activitate de creație in
tr-un domeniu folositor societă
ții. Așadar, activitatea politico- 
educativă trebuie să determine 
înțelegerea de către tineri a 
răspunderilor ce le revin in so
cietate, participarea lor exem
plară la îndeplinirea sarcinilor 
specifice fiecărui loc de muncă, 
de învățătură.

Doresc să arăt că în județul 
Vilcea avem bune rezultate in 
organizarea unor dezbateri, sim
pozioane, mese rotunde. întîlniri 
cu eroi ai muncii socialiste, ac
țiuni a căror menire este dez
voltarea în rîndul tinerilor a 
unei atitudini înaintate față de 
muncă, a respectului pentru 
făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale, a unei discipline fer
me. Ne propunem să generali
zăm această bună experiență in

CUNOAȘTEREA TRECUTULUI,
A MOȘTENIRII LĂSATE DE ÎNAINTAȘI

Radu Duca
secretar al Comitetului U.T.C. din cadrul Întreprinderii de mașini gfele București.

..Consider că noi, cei care ac
tivăm în cadrul organizațiilor 
U.T.C., avem mari răspunderi in 
ceea ce privește îndeplinirea sar
cinii pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat-o întregului 
front ideologic in legătură cu 
valorificarea critică a moștenirii 
lăsate de înaintași. Tineretul, in 
primul rînd, trebuie să cunoas
că tot ceea ce s-a creat valoros 
în trecut. Această cunoaștere se 
cere sa fie completă și exactă. 
Dacă, de pildă, li se vorbește ti
nerilor despre activitatea unui 
reprezentant do seamă al cultu
rii românești dintre cele două 
războaie mondiale, este limpede 
că se impune să fie subliniate 
culmile creației personalității 
respective, condițiile concrpt- 
istorice în care a activat, fără 
însă a se omite — dacă este ca
zul — limitele sale ideologice.

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Două Marii din județul Mureș adresează redac

ției rugămintea de a Ie ajuta să ocupe un post 
„corespunzător**.  Au terminat liceul de cultură 
generală și singura ofertă eu care s-au intilnit 
pină acum a fost aceea de a lucra in coopera
tiva agricolă de producție alături de părinții lor. 
„Lucrăm de un an și ceva la Q.A.P. Oare nouă 
ne convine să lucrăm tot la C.A.P.. absolvente 
a 12 clase ? Oare cînd ni se va oferi și nouă 
un Ioc de muncă corespunzător 2 Doar un om 
care cugetă puțin consideră această ocupație un

ajutor pentru părinți. Spuneți și dumneavoastră, 
ne putem eiștiga existența in acest fel. dar. mai 
intii. s-a meritat că am făcut 12 clase ? Amin- 
două facem parte din familii cu mulți copii. Dacă 
toți frații noștri mai mici ar ajunge in situația 
noastră, oare ar fi o bucurie pentru părinți, care 
s-au chinuit cu puținul pe care il cistigau de la 
C.A.P.. să ne întrețină la școală pină la virsta 
de 19 ani. iar din partea noastră să nu poată 
primi nici un ajutor 2 De ce pentru unii se gă
sește loe de muncă, iar pentru alții nu 2“.

Am încredințat spre lectură 
și comentare epistola de mai 
sus unor colegi de generație și 
de pregătire școlară : Ana Co- 
man, lucrătoare la cooperativa 
din Glina, județul Ilfov, Dumi
tru Constantin — electrician la 
uzinele „Semănătoarea**  Bucu
rești, Victoria Spinoche „liber 
profesionistă'*,  candidată pentru 
a treia oară la Facultatea de 
medicină. Iată opiniile lor :

Ana Coinan : Ceea ce m-a iz
bit din primul moment in scri
soarea citită este faptul că cele 
două tinere nu-și exprimă pre
ferința pentru o anumită mese
rie. ci numai disprețul față de 
cea de lucrător in agricultură. 
Nu-i obligatoriu ca unui tinâr 
născut la țară să-i placă munca 
pămîntului. Dar trebuie să-i pla
că altceva. Or. ele o țin una si 
bună : nu vrem la C.A.P., dati- 
ne un loc de muncă ’ Nici 
rqăcar nu spun': dați-ne alt loc 
de muncă. Pentriț ce am făcut 
12 clase ? se întreabă ele. Eu 
nu pot să răspund în locul lor. 
în ce mă privește, le-am făcut 
pentru a-mi însuși un bagaj de 
cunoștințe de cultură generală, 
urmînd ca apoi să-mi aleg o 
specializare. M-am oprit la ca
riera didactică și acum sint stu
dentă în anul II, cursul fără 
frecvență la Facultatea de isto
rie din București. Dar, între 
timp, muncesc. Lucrez în C.A.P. 
alături de părinții mei, nici ei 
nu mă căinează că „săraca fata 
noastră, după ce a făcut liceul 
s-a întors la arătură**,  nici mie 
nu mi-e rușine să lucrez alături 
de ei. A fost și la noi în sat o 
fată care cam semăna la gînduri 
cu tinerele care semnează scri
soarea : a plecat la București și 
cînd se întorcea în sat spunea 
peste tot că ea e profesoară la 
un liceu, că face și drege, ca 
pină la urmă să se afle (min
ciuna se descoperă pină la ur
mă !) că lucrează la întreprin
derea de salubritate. Sigur că 
nu e nici o rușine să muncești 
chiar și acolo, dar nu era mai 
bine să fi rămas în sat ?

Dumitru Constantin : Cele 
două tinere dacă ar vizita o dată 
întreprinderea noastră (și dacă 
se întîmplă să aibă drum prin 
București chiar le invit s-o facă) 
și-ar schimba poate părerea des
pre munca în agricultură. Ma
șinile pe care le fabricăm nu au 
numai rostul să ușurezey munca 
oamenilor, ci să și. schimbe con
cepția lor. Le-aș întreba pe ti
nerele care se arată atît de dis
perate că nu oot să fugă de la 
țară : s-au urcat vreodată pe o 
combină „Gloria" ? Măcar știu

Cum acționați, ce întreprindeți pentru transpunerea imediată 
în practică a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară a cadrelor din domeniul 
științelor sociale și învățămîntului de partid și U. T. C.?

Istoria - știință 
a educației patriotice

Nicolae Deaconu
al Comitetului județean Vilcea al 

toate organizațiile U.T.C. Dar 
mai ales vom acționa pentru ca 
tinerii să-și formeze astfel de 
trăsături pozitive in cadrul în
vățământului politic. Desigur, la 
capitolul realizări putem deja să 
înscriem faptul că cei mai mulți 
propagandiști sint selecționați 
dintre tinerii muncitori in uni
tățile industriale și dintre elevi 
în școli. Ei cunosc bine proble
mele. preocupările fiecărui co
lectiv de tineri, așa că vor pu
tea asigura in condiții optime o 
corelație strinsă intre partea 
teoretică a temelor programate 
și activitatea practică la care 
participă cursanții.

Preocuparea noastră principa
lă este de a asigura un inalt 
nivel al dezbaterilor. Condiția 
de bază este ca fiecare propa
gandist să fie foarte bine pregă
tit. Ne gindim in acest sens ca 
în marile unități economice și de 
invățâmint (sau pe grupuri de 
unități) să organizăm lunar 
„Ziua propagandistului" — acti
vitate dedicată dezbaterilor mo
del. schimburilor de experiență, 
acțiunilor metodice, precum și 
verificării cunoștințelor acumu
late (Je fiecare propagandist. De 
asemenea, vom acționa pentru ca 
toate comitetele U.T.C. și birou- 

politice. M-am referit la această 
idee pentru că in întreprinderea 
noastră comitetul U.T.C. a ho- 
târit organizarea, incepind din 
această toamnă, a unor cercuri 
de dezbateri politico-ideologice. 
Asemenea cercuri s-au organizat 
pină acum îndeosebi in colective 
de elevi și studenți. Deși dorite 
de către tineri, ele nu pot fi 
intilnite decit in puține unități 
economice. Cel puțin in ceea ce 
ne privește pe noi. trebuie să 
recunoaștem că — avind in ve
dere entuziasmul cu care tinerii 
au primit vestea inițierii acestor 
cercuri — am greșit că nu le-am 
organizat mai înainte. Va trebui 
să compensăm intirzierea pr.n- 
tr-o activitate exemplară. Men
ționez că aceste cercuri vor fi 
create pentru tinerii care au pre
ocupări deosebite in domeniul 
filozofiei, eticii, istoriei. Desi

cum arată ? Ele nu au nici o 
calificare pentru că liceul de 
cultură generală, chiar dacă dă 
și niște cunoștințe practice, nu 
califică încă. Din cite am înțe
les eu, ele nici nu doresc să se 
califice, nu au o preferință pen
tru o meserie anume, vor doar 
să-și schimbe buletinul de sat 
pe unul de oraș. Or. ca munci
toare necalificate ce șanse au ? 
Să lucreze prin vreun birou ? 
Acum peste tot se cere califi
care. iar cei care se încadrează 
ca muncitori necalificați lucrează 
la fel de greu și la sat și la o

La muncă le vine greu, 
că sînt fete cu liceu!

raș. Mai e ceva : ele spun că 
părinții s-au străduit din greu să 
le ajute să urmeze liceul și lasă 
să se înțeleagă că părinților 
le-ar fi rușine dacă ar trebui să 
rămină în sat. Părinții mei sint 
țărani și eu nu cred că unor 
țărani să le fie rușine cu viața 
ior. Poate că se rușinează de 
altceva : că fetele lor sint. cum 
se zice la țară „nici în car, nici 
în căruță", adică nici pentru 
C.A.P.. nu sint bune și nici 
altceva nu-și găsesc. Eu am 
o soră care s-a făcut „orășean- 
că“, a plecat și s-a calificat țe
sătoare la întreprinderea textilă 
din Botoșani, că noi sintem de 
prin părțile acelea. Sora mea 
le-ar putea povesti cit s-a zbă
tut pină a ieșit la capăt. Pentru 
că și la oraș trebuie să mun
cești, nici acolo nu te-așteaptă 
totul „pe tavă", de cum cobori 
din tren. La treaba asta s-or ti 
gindit cele două tinere ? Sau 
speră să se ajute tot cu banii 
părinților a căror muncă o dis
prețuiesc ?

Victoria Spinoche : „Nu știu 
de ce mi-ați arătat scrisoarea 
asta. Poate vreți să comparați 
situația mea cu a celor două 
fete. Să știți că nu-i același lu
cru : ele caută un loc de mun
că, pentru că nu au, poate, cu 
ce să se întrețină la facultate, 
sau, ce știu eu, nu s-or fi sim
țit în stare să concureze acolo".

Am stăruit să mai citească o 
dată scrisoarea. Tendința de a 
privi pe deasupra lucrurilor, fără 
să se sinchisească de semnifi
cația lor, ușurința lipsită de gra
ție cu care ea însăși zburda pe

U.T.C

rile să îndrume și să controleze 
operativ studiul individual al 
propagandiștilor, activitatea con
cretă pe care ei o desfășoară cu 
ținerii, precum și modul in care 
iși fac datoria in producție și la 
școală.

Vom intensifica acțiunea în
cepută în această toamnă de a 
asigura in întreprinderi, la sate, 
în școli fonduri documentare 
ținute ..la zi“, care să le fie de 
folos atit propagandiștilor cit și 
cursanților. Ne gindim să reali
zăm, cu ajutorul tinerilor cine
fili. filme documentare care să 
ofere imagini concludente pen
tru o adecvata legătură intre te
zele economiei politice și dez
voltarea economico-socială a ju
dețului nostru : intre principiile 
politicii partidului privind con
tinua ridicare a nivelului de 
trai al poporului și viața de zi 
cu zi a oamenilor.

Doresc să subliniez și faptul 
că in 51 de localități din județ 
căminele culturale au fost pre
luate de organizațiile U.T.C.. ti
nerii devenind principali organi
zatori și beneficiari ai activități
lor inițiate. Ei asigură autogos- 
podărirea întregii baze materiale 
a acestor așezăminte culturale. 
Pornind de la această experien

gur. dezbaterile din aceste 
cercuri, vor fi axate in princi
pal pe probleme actuale : contri
buția partidului nostru, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
îmbogățirea tezaurului marxism- 
lenîmsmului ; progresul moral in 
societatea noastră : probleme ale 
civilizației socialiste și comunis
te etc. Nu vor fi insă omise teme 
de istorie a filozofiei, de isto
rie a doctrinelor politice, econo
mice. morale. Un criteriu de ba
ză ir. dezbaterea acestor teme va 
fi respectarea indicației to
varășului Nicolae Ceaușescu re
feritoare la valorificarea critică 
a moșteniri: trecutului

Ci: privește cunoașterea de că
tre tineri a istoriei paxne: și 
partidului, nu ne vom rezuma la 
organizarea unui cerc de dezba
teri. Pe baza unui plan eiaix>- 

lingi viața adevărat se făcea 
dir. nou remarca:*  : ..Ce vedeți 
dumneavoastră anormal in fap
tul că vor să plece de la țară T 
Ciți din țăranii de la C-A-P. au 
12 clase 2 Fetele au învățat, 
și-or fi făcut niște planuri de 
viitor și deodată s-au trezit tot 
de unde au plecat ! Și mie. au 
venit niște tovarăși, o echipă de 
la sectorul U.T.C- și mi-au în
tins o listă de posturi, că nu-mi 
venea să-mi cred ochilor : rih- 
tuitoare la fabrica Dîmbovița, 
manipulantă la I.T.B.. operatoare 
la nu știu ce fabrică.- După ce 

au plecat am plins pinâ mi s-au 
umflat ochii : pentru asta m-am 
chinuit și am învățat 12 clase Y-.

Intr-adevăr. PENTRU CE ? Cu 
ce gindurî or fi trecut cele două 
tinere din Mureș și Victoria 
Spinoche din București prin 
băncile liceului de cultură ge
nerală ? La primele, reiese clar 
din epistola trimisă — aspirației 
i s-a substituit o revendicare 
discutabilă sub mai multe as
pecte, pentru cea din urmă ates
tatul de absolvire al celor 12 cla
se nu poate fi continuat decit cu 
înmatricularea la un institut de 
invățâmint superior. Deocamdată 
râmin toate intr-un spațiu al 
așteptării din care încearcă să 
iasă, dar nu reușesc să găsească 
drumul care să le conducă bine 
și repede spre o împlinire. Nu 
reușesc, pentru că nu știu exact 
ce vor, mai curînd cunosc ce 
nu vor : unele excluzînd din 
capul locului orice muncă în pe
rimetrul satului, alta refuzind 
sistematic să-și ocupe cu o mun
că utilă timpul care o desparte 
de o eventuală „carieră" studen
țească.

Diferențe sînt, unele foarte se
rioase, între situația celor două 
semnatare ale scrisorii și cazul 
Victoriei Spinoche. Primele au 
lucrat după terminarea liceului. 
Poate au făcut-o fără prea mul
tă tragere de inimă, sau pentru 
că nu au avut încotro, dar n-au 
stat. Ce’ea ce uimește însă la ele, 
ceea ce rămîne discutabil mai 
ales sub raport moral este re
fuzul neargumentat, dar catego
ric, de a accepta, fie și tranzi
toriu, o muncă în cadrul C.A.P.

ță, vom iniția o amplă acțiune 
în toate- organizațiile U.T.C. 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale a activității politico-educa
tive, prin autodotare. Tinerii iși 
vor confecționa singuri cele mai 
multe dintre mijloacele propa
gandei vizuale necesare pentru 
buna desfășurare a invățămin- 
tului politico-ideologic U.T.C.

Atit comitetul județean, cit și 
comitetele orășenești, comunale 
vor organiza numeroase acțiuni 
care să prilejuiască schimburi de 
opinii cu activiști de partid, de 
stat și ai U.T.C., cu cadre didac
tice care predau științele socia
le. ca răspuns al preocupării 
majore a tinerilor pentru dezba
terea problemelor actuale de 
economie. filozofie, istorie — 
confruntări care contribuie la 
formarea unor convingeri poli
tice ferme, la înarmarea tineri
lor cu mijloace științifice de 
apreciere a fenomenelor și eve
nimentelor politice interne și 
internaționale-.

rat de comitetul U.T.C. pe între
prindere. toate organizațiile vor 
iniția vizite la muzee și monu
mente istorice, evocări, intilniri 
cu istoria sau cu panici pan ti 
la evenimente importante din 
viata patriei. O preocupare a co
mitetului nostru U.T.C. va fi a- 
ceea de a așeza istoria ia locul 
ce i se cuvine in cadrul activi
tății de educare patriotică a ti
nerilor (fcn această mare între
prindere industrială din Bucu- 
rer.i-.

Anchetă realizată de 
ADRIAN VASILESCL’

Incompatibilitatea dintre cele 12 
clase absolvite și munca pănun- 
tului este numai o falsă proble
mă. Fiecare e liber să-și alea
gă profesia pe care o dorește și 
domiciliul la care aspiră. Dar 
ordinea este cea pe care am nu
mit-o mai sus : intii profesia și 
apoi dorniciliuL Or. cele două 
foste liceene acceptă orice — 
și asta pentru că nu pot emite 
pretenții, neavind o calificare cu 
care să le susțină — cu condi
ția să plece departe de sat. 
Uiți, sau nici măcar nu vor să 
știe că In sat Iși găsesc deja și 
vor continua tot mai mult să-și 
găsească loc de muncă și de 
împlinire profesională nu numai 
absolvenți ai liceului, ci și po
sesori ai unor diplome emise de 
învățâmintul superior. Dar. re
petăm. nimic nu Ie împiedică 
să plece. Cu condiția să știe 
exact unde, să-și precizeze in
tențiile si să-și potrivească, in 
funcție de ele. o pregătire. Cit 
o privește pe candidata ghinio
nistă la medicina, se intilneșțe 
cu semnatarele scrisorii în 
mentalitatea lipsită de justificare 
de a considera anumite meserii 
incompatibile cu pregătirea pe 
care o are. Se desparte de ele, 
prin „starea- în care se compla
ce și pe care legile noastre morale 
o exclude cu argumente sigure 
și convingătoare. Toate trei ti
nere trebuie însă să-și găsească 
un drum, să iasă cit mai repede 
din acel spațiu alb al așteptării 
care veștejește tinerețea și usu
că aspirațiile ei prin nemuncă. 
Dumneavoastră, cititorii zia
rului nostru, ce părere aveți ? Vă 
așteptăm opiniile in legătură cu 
situațiile relatate.

SOFIA SCORȚARU-PAUN

M. Fă tu. Sălaj : Prietena ta 
care a dat concurs de admitere 
la facultate și n-a intrat a vrut 
probabil să-și justifice față de 
tine nereușita și, mai cu seamă, 
media foarte mică pe care a 
obținut-o. povestindu-ți ce ți-a 
povestit despre concursul de 
admitere. Acesta nu este chiar 
o sperietoare, cum ți-a spus ea. 
Adică nici la A.S.E.. și la nici o 
altă facultate nu s-a pus nici o 
clipă condiția să știi pe din
afară, cuvint cu cuvint, lecțiile 
din manualele disciplinelor de 
admitere. Dealtminteri, nici
nu s-ar fi putut, temele care
au fost date, sub formă de test, 
solicitind cunoașterea mai mul
tor lecții, ca să ne exprimăm 
în limbajul tău, deci capacitate 
de sinteză, de a face legătură 
intre cele învățate. E adevărat 
că, așa cum este firesc, la con
cursul de admitere in învăță- 
mintul superior nu se cer alte 
cunoștințe decit cele pe care 
le-ați dobindit în liceu. dar 
asta nu înseamnă că examenul 
vă transformă in niște meca
nisme care trebuie să repro
ducă pe dinafară lecții întregi 
din două-trei manuale. Ar fi o 
aberație. Facultățile noastre își 
aleg studenții pe baza cunoștin- 

. țelor și a capacității de a le 

— Proiectul Programului de 
măsuri pentru aplicarea ho- 
tăririlor Congresului al 
XI-Iea al partidului și ale 
Congresului educației politice 
și al culturii socialiste situea
ză istoria națională, cunoaș
terea trecutului patriei, prin
tre exigențele prioritare ale 
formării personalității de tip 
nou, ale educării revoluțio
nare a oamenilor, în general, 
a tinerei generații în special. 
Vă propun să începem discu
ția noastră cu motivele care 
justifică această opțiune ca
racteristică pentru sistemul 
de yalori morale și politice 
pe care il promovează socie
tatea socialistă.

— Istoria, căreia strămoșii i-au 
atribuit însușirea de a fi, potri
vit unei formule foarte fericit 
aleasă, „învățătorul vieții", ur
mărește să scoată la iveală e- 
lementele de valoare, tradițio
nale și constant manifeste in 
existența poporului. Fără cu
noașterea și respectarea acestui 
prețios patrimoniu constituit 
de-a lungul unei experiențe 
multimilenare n-ar fi posibilă 
înfăptuirea idealurilor de azi și 
de miine pe care ni le-am asu
mat- odată cu' înnoitoare*  con
strucție a socialismului in 
România. Dealtfel, dintr-un a- 
nume punct de vedere, chiar 
progresul nu este altceva decit 
o tradiție dezvoltată. în același 
timp, existența unui popor nu 
cunoaște cota zero, ci se înte
meiază pe continuitatea în vre
me a unui unic și organic efort 
de devenire, de înălțare a lui 
însuși pe scara civilizației și 
culturii. Este cit se poate de 
exact să se spună că un popor 
fără istorie seamănă cu un co
pil care nu iși cunoaște părinții. 
Trebuie, deci, să știi de unde 
vii pentru a ști cine ești. Tre
buie. de asemenea, să știi ce 
ai fost pentru a putea să-ți dai 
seama ce vei putea deveni; Pre
zentul, ca și viitorul unui popor 
se găsesc concentrate intr-o mă
sură determinată in trecutul 
istoric, in acele valori care a- 
testă specificul poporului, coor
donatele existenței lui originale 
cu toate componentele, mate
riale. politice, instituționale, mo
rale care ii circumscriu idealu
rile și aspirațiile permanente.

Așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
cuvântarea rostită la recenta 
Consfătuire a cadrelor din do
meniul științelor sociale și m- 
vâțămintului politic, locul deo
sebit de important ce revine 
istoriei n activitatea educativă 
de formare a omului nou deri
vă din aceea că studierea tre
cutului patriei este in măsură 
să ofere concluzii practice pen
tru activitatea prezentă și vii
toare. Acesta constituie argu
mentul fundamental care jus
tifică preocuparea stăruitoare 
pentru ca tinerii, toți cetățenii 
»ăr-- să-și însușească cit mai 
profund experiența multimile
nară a poporului nostru.

— In fond, ce trebuie să 
înțeleagă tinerii prin trecu
tul patriei, cum se manifestă 
autentica atitudine patrio
tică, sentimentul profund de 
dragoste de țară 2

— Mai intii și intii, tinerii nu 
trebuie să considere istoria doar 
ca o experiență temporală con
sumată. Nu trecerea vremii pe
cetluiește istoria, ci valorile pe 
care le plămădește. Nu putem 
confunda trecutul cu cimpurile 
de bătălie și cu conducătorii de 
oști, deși ele sint elemente in
dispensabile și, adeseori, expre
sii superlative ale existenței în
delungate ale poporului nostru. 
Pentru noi, formați in spiritul 
marxismului, al concepției ma- 
terialist-dialectice și istorice de
spre lume și viață, istoria este 
făurită de cei mulți și se con
stituie din mqdul in care aceș
tia au produs, au construit, au 
trăit, s-au organizat, au gindit 
și au simțit. Prin excelență is
toria este formată de realizările 
pașnice ale poporului. Mă gin- 
desc la civilizația economică, ia 
creația culturală, la moravuri, 
la mentalități, la legislație etc. 
în expresia ei cea mai adincă 
și adevărată patria este tocmai 
efortul permanent al fiilor a- 
cestui popor de a-și vedea țara, 
secol peste secol, mai plină, mai 
bogată, liberă, de sine stătă
toare. în acest fel, iubirea de 
patrie se concretizează prin a- 
deziunea la acest efort colectiv, 
prin angajarea lucidă, reală, 
practică la continuarea și per
fecționarea lui neîncetată. Iu
birea de țară este o chestiune 
de rațiune și efort, altfel, doar 
ca sentiment de peisaj apare 
lipsită de sens, fără acel acord 
necesar cu valorile trecutului și 
potențarea lor in prezentul so
cialist și viitorul comunist al ță
rii noastre.

— Care considerați că sint 
modalitățile prin a căror fo
losire tinerii pot să-și apro
fundeze cunoștințele despre 
istoria națională ?

— în prealabil, aș vrea să 
fac cîteva precizări. Consider 
că este firesc să pornim de la 

reproduce creator, de a gîndi 
și nu punîndu-le la încercare 
memoria. Comisiile care corec
tează lucrările se ghidează 
după un anumit barem, dar nu 
se procedează, cum ți-a poves
tit prietena ta : că unul citește 
lucrarea și celălalt urmărește 
manualul să constate dacă 
tînărul a respectat întocmai ce 
se spune și cum se spune in 
manual. Pregătește-te liniștita 
mai departe, străduindu-te să 
înveți nu pe dinafară, ci înțele- 
gind ce înveți, făcînd legături 
între cele studiate. Programa 
după care trebuie să te pregă
tești se află în broșura „Admi
terea în învățămîntul superior 
1976", iar, dacă vor fi modifi
cări, ele vor fi anunțate la 
vreme în presă.

Cristina Dan, Rm. Vîlcea : Ca 
absolventă a liceului de specia
litate ai, în ceea ce privește în
vățămîntul superior, aceleași 
drepturi ca și absolvenții licee
lor real-umaniste. Deci, poți 
candida la Farmacie.

La postliceal nu poți candida, 
și nici n-ar fi cazul din mo
ment ce ai o pregătire de spe
cialitate pe care ai dobindit-o 
în liceu timp de cinci ani.

Simion Erno, militar în ter
men : Am răspuns in rubrica

Convorbire cu prof. univ. dr. Ștefan Ștefănescu 
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, 

decanul Facultății de istorie a Universității din București

ideea că istoria poporului ro
mân este istoria civilizației și 
culturii românești. Este, deci, 
necesară o amplă viziune asu
pra trecutului, viziune care să 
ofere imaginea procesului de 
devenire progresivă a neamului 
căruia îi aparținem. Un accent 
deosebit trebuie pus pe ceea ce 
aș numi istoria cotidiană com
parativ cu istoria politică. Este 
vorba despre o preocupare mai 
stăruitoare pentru momentele de 
acumulare cunoscute de civili
zația și cultura națională, și nu 
doar față de momentele de virf, 
spectaculoase, care, desigur, nu 
pot fi neglijate. O altă direcție 
indispensabilă efortului de cu
noaștere istorică este dată de 
evoluția omeniei românești, pe 
care o putem releva în toate 
compartimentele vieții sociale. 
In sfirșit, deoarece nu am trăit 
niciodată izolați. închiși in noi 
înșine, ci cu o largă deschidere 
spre lumea europeană și uni
versală. se impune a aprecia e- 
venimentele interne legate de 
evenimentele care ilustrează 
istoria altor popoare. Numai in 
acest fel putem înțelege mai 
bine ceea ce am fost, impor-

In numărul de azi al ziarului nostru inaugurăm o nouă rubrică I ^Docu
mente fundamentale ale istoriei românilor14. Săptămînal, sub acest generic 
vom publica o amplă suită de mărturii de epocă evocînd marile momente ale 
trecutului legate de luptele purtate de poporul român pentru dreptate so
cială și libertate națională*  pentru independența și progresul patriei, așa cum 
ne-au fost lăsate moștenire de contemporanii lor. Documentele ce vor fi pu
blicate în cadrul rubricii își propun să răspundă activității de educație patrio
tică conform proiectului Programului de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educa
tive, să vină în întîmpinarea largului interes purtat de tînăra generație a 
patriei pentru cunoașterea vie a istoriei naționale.

în deschiderea noii rubrici, cîteva fragmente din lucrarea marelui istoric, 
patriot și revoluționar NICOLAE BĂLCESCU :

„ROMÂNII
„Deschid sfînta carte unde se 

află înscrisă gloria României, ca 
să pun înaintea ochilor fiilor ei 
cîteva pagine din viața eroică a 
părinților lor...

Moștenitori ai drepturilor pen
tru păstrarea cărora părinții 
noștri au luptat otita in veacu
rile trecute fie, ca aducerea- 
aminte a acelor timpuri eroice 
să deștepte in noi simțimentul 
datorinței ce avem d-a păstra și 
d-a mări pentru viitorime aceas
tă prețioasă moștenire.

Să aruncăm dar o ochire a- 
supra trecutului acestii nații ro
mâne și să vedem ce a făcut în 
aceste 18 secoli de cînd se află 
statornicită în pămîntul său. A- 
ceastă ochire ne va da înțelege
rea revoluțiilor ei. de față și a 
revoluțiilor ei viitoare...

Adusă de marele Traian în 
Dacia după nimicirea locuitori
lor ei, favorizată de împărații 
următori, de care atirna d-a 
dreptul această țară colonia ro
mană, în vreme de 160 ani, a- 
junse intr-o stare foarte înflori
toare și una din cele mai fru
moase provințe ale întinsei îm
părați? romane. Mai mult de 70 
cetăți, împreunate cu drumuri 
minunate așternute cu piatră, 
basilecele, templurile, amfitea
trele, băile, apeductele, ale că
ror ruine încă se găsesc, ne-o 
dovedesc îndestul...

Așezată la porțile împărăției 
și în trecătoarea barbarilor, Da
cia noastră mai mult de 8 secoli 
ii văzu trecind și retrecind pe 
pămîntul său. Colonii romani din 
această țară nu pregetară a 
apăra cu bărbăție țara lor și 
chiar împărăția cei ii părăsise. 
Și cînd se văzură copleșiți de 
numărul dușmanilor, ei se tra- 
seră în Munții Carpați, unde își 
păstrară naționalitatea și inde
pendența lor. Chiar în acele 
vremi furtunoase și nenorocite, 
romanii Daciei nu uitară că au 
o misie în omenire. Prin rela
țiile lor cu barbarii, ei introdu
seră între dînșii cele dintâi cu
noștințe de agricultură, artele 
folositoare șl cuviințele vieții ci
vilizate. Și prin legăturile de in
teres și comerciu, ei schimbară 
sălbăticia și dușmănia lor asu
pra imperiului roman intr-o prie
tenie folositoare, și sili pe bar
bari a căuta a se statornici și a 
se civiliza. Pe la 865, bulgarii 
popol finei, prin romanii din 
Dacia noua primesc religia creș- 

trecută cum se procedează în 
cazul vostru. Se vede însă că 
n-ai citit-o. Am precizat că voi, 
cei care veți fi lăsați la vatră, 
vă veți putea înscrie la liceu, 
la seral — in cazul în care ia 
data încorporării ați urmat 11-
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ceul — pînă la data de 15 
noiembrie. în cazul vostru, al 
celor din treapta a doua se 
pune și condiția să vă inscrieți 
numai la liceele unde s-a in
trat fără concurs de admitere. 
Dacă la liceul solicitat de tine 
s-a organizat concurs de admi
tere, nu te poți înscrie. Trebuie 
să vezi, pentru acest an, dacă 
nu vrei să pierzi un an școlar,

tanța și semnificația valorilor 
pe care le-am produs din cele 
mai vechi timpuri.

Și acum, menționînd modali
tățile concrete cu ajutorul cărora 
tinerii pot să-și asigure accesul 
la un asemenea orizont de cu
noaștere, cred că trebuie acor
dată o mai mare . atenție stu
dierii monumentelor de limbă 
românească, de la cronicari și 
pină la Sadoveanu. de exemplu. 
Apoi este cit se poate de reco
mandabil ca tinerii să se inte
reseze de istoria localităților in 
care s-au născut și trăiesc. Stu
dierea documentelor de epocă 
este, la rîndul ei, o altă moda
litate. dintre cele mai rodnice 
din punctul de vedere al exac
tității și caracterului viu al cu
noștințelor dobîndite. Aș mai a- 
dăuga edificiile, locurile in care 
s-au petrecut mari evenimente, 
obiceiurile, arta populară care 
alcătuiesc tot atîtea repere re
velatorii ale unei cunoașteri de 
largă perspectivă a trecutului 
nostru național, a acelor perma
nențe ce fortnează valorile de 
care prezentul socialist al pa
triei are nevoie în a le prelua 
și valorifica pentru accelerarea

progresului nostru multilateral. ■< 
Utilizarea unor atari căi de cu
noaștere este în măsură să con
fere cunoașterii istoriei carac
terul unui demers viu, convin
gător, mai apt să fie receptat 
decit lecția ex cathedra.

— Așadar, in ce constă con
ținutul educativ al cunoașterii 
istoriei de către tînăra gene
rație, finind cont de forma
rea personalității fiecărui 
tînăr in funcție de proble
mele dezvoltării societății so
cialiste ?

— Așa cum am mai spus, tre
cutul nu poate fi pus între pa
ranteze. Există întotdeauna o 
ștafetă a generațiilor care ea 
însăși asigură perpetuitatea în 
timp și creație a poporului. A 
prelua această ștafetă înseamnă 
a prelua și continua, la nivele 
tot mai înalte, efortul înainta
șilor. în acest efort, înțeles, gin
dit, cunoscut și practicat, rezidă 
substanța educativă a însușirii 
istoriei propriei țări. Pentru ti
nerii de azi, mesajul istoriei 
noastre constă în strădania ne
curmată spre mai bine,, hotări- 
rea de a progresa, în libertate 
și demnitate, prin muncă și 
creație, pe măsura faptelor îna
intașilor, dar și a condițiilor de 
afirmare individuală și colectivă 
garantate de orînduirea socia
listă, de politica partidului nos
tru.

TRAIAN GANJU

SUPT MIHAI-VOIEVOD VITEAZUL"

tină și împreună înfrățiți inte- 
meiară un stat puternic, alegîn- 
du-și regi dintre români. Pe la 
începutul secolului XI, acest re
gat, căzind in turburări civile, 
se subjugă de Vasilie II, împăra
tul Orientului, și rămase supt 
puterea grecilor pînă la al XII- 
lea secol, cînd el reînvie mai 
puternic supt frații români Pe
tru, Asan și loan și, după o exis
tență glorioasă de doi secoli, 
căzu la 1392 supt turci.

Romanii din Dacia veche, cînd 
putură răsufla de barbari, ieșind 
din azilurile lor, întemeiară deo- 
sibite staturi mici, pe la secolul 
X și XI, care în secolul al XIII 
[-lea] și XIV se contopiră prin- 
tr-o mișcare de unitate, in două 
staturi neatîrnate, a Țării Româ
nești și a Moldaviei.

Cu întemeierea acestor state, 
evoluțiile istoriei românilor se 
fac mai lămurite, viața lor ne 
este mai bine cunoscută.

In cea dinții epocă a înteme
ierii principatelor Țării Româ
nești (1290) și a Moldovei (1356), 
care coprinde tot secolul XIV (de 
la 1290-1418), vedem aceste 
state mai intii amenințate în na
ționalitate și existența lor poli-

unde s-a intrat fără concurs. 
Și Marian Ghița, militar în ter
men. găsește mai sus răspuns 
la scrisoarea sa.

Valerică Axente, Murgeni, 
jud. Vaslui : De ce vrei neapă
rat să pleci tocmai din Vaslui 
și să urmezi un liceu electro
tehnic in Brăila ? Te vei muta 
acolo ? După cite înțelegem, 
nu. și atunci nu vedem rostul 
acestei deplasări într-un ait 
județ. Liceu electrotehnic ai și 
în județul tău, la Vaslui, pe 
strada Ștefan cel Mare, nr. 60. 
Concurs de admitere pentru in
trarea în treapta întii nu se or
ganizează. Tovarășa ori tova
rășul diriginte nu ți-au spus 
încă acest lucru ? Treapta intii 
de liceu este obligatorie, deci 
se intră fără concurs. Se întim- 
plă însă situații ca la un 
liceu să se înscrie mai mulți 
candidați decît numărul locuri
lor planificate și atunci, pentru 
departajare. se organizează 
probe de verificare a cunoștin
țelor, la matematică și fizică 
în liceul dorit de tine. In caz 
că se vor organiza aceste probe, 
materia cerută este nu numai 
cea din clasa a VIII-a și se 
dau lucrări scrise.

Gh. Rotaru, Tirgoviște : Pen
tru a urma învățămîntul supe

-
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delungate, aceste pretenții cad 
zdrobite de vitejia românilor. In 
aceste războaie ei se pregătesc 
ca într-o [școală] pentru alte 
lupte mai mari ce îi așteaptă, cu 
o nație și mai barbară, și mai 
puternică : turcii osmani, care 
pe la [1360] năvălesc în Europa 
și amerință a o cuceri. încă din 
anul [1370], Ladislav-V al Țării 
Românești se opune acestor 
barbari și să încearcă a pune 
stavilă furiei lor de coprinderi. 
O luptă care trebuia să ție mai 
patru secoli începu atunci, lupta 
în care românii vărsară șiroaie 
de singe și se jertfiră ca niște 
martiri pentru apărarea civiliza
ției în contra barbariei. împără
ția româno-bulgară cade supt 
izbirile turcilor (1392). Mircea 
cel Bătrîn, unul din cei mai mari 
și mai vestiți voievozi ai noștri, 
reclamă de la turci această 
moștenire ; el voiește a întrupa 
țoală românimea intr-un singur 
stat... Acum intiiași dată vedem 
ideea de unitate a se arăta, 
idee care va fi idealul seculilor 
viitoare și a tuturor voievozilor 
noștri cei mari."

rior fără frecvență, se pune 
condiția să lucrezi în speciali
tate. Am înțeles că ai terminat 
liceul silvic, diploma de la 
acest liceu îți permite să dai la 
matematică, dar unde lycrezi, 
n-am înțeles. Bănuim insă că 
in domeniul silvic. , După cite 
ne dăm seamă din scrisoare, ai 
vrea să treci apoi la zi. De ce 
nu te gîndești, in acest caz, sa 
concurezi la Facultatea de sil
vicultură de la Brașov ? Ar fi 
in domeniul profesiei dobîndite 
in liceul de specialitate. La sil
vicultură trebuie să urmezi insă 
de la început cursurile Ia zi. 
Precizează mal clar, dacă noi 
n-am înțeles bine, unde lucrezi 
și de ce dorești sâ faci' mate
matica și nu silvicultura, de ce 
la fără frecvență și după aceea 
la zi, și nu la zi de la început ? 
Ai dreptul să candidezi la ma
tematică, la fără frecvența, 
însă e păcat să-ți abandonezi 
specialitatea. Trecerea Ia zi 
este posibilă după un an de 
studii, in condițiile în care vei 
promova examenele din acest 
an cu medii peste șapte și vor 
exista locuri disponibile în a- 
nul de studiu pe care-1 vizezi. 
Vei avea nevoie de aprobarea 
decanului.

LUCREȚIA LUSTIG
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la începutul anului și pină 
prezent -organizațiile U.T.C. 
la „Eiectrocontact- Botoșani 
supus dezbaterii organizate
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La „Electrocontact
Botoșani

u

Ca în orice unitate nou în
ființată, cu multe greutăți s-au 
confruntat la început și mem
brii colectivului de la ..Electro
contact" — Botoșani. Sute de 
oameni de cele mai diverse pro
fesii se cunoșteau pentru prima 
dată în aprilie 1975. Unii mai 
lucraseră în alte întreprinderi, 
alții veneau direct din școli. în 
aceste condiții principala sarci
nă care se punea și în fața or
ganizației U.T.C. era sudarea 
colectivului, integrarea în 
mai scurt timp a tinerilor 
producție. îndeplinirea sarcini
lor profesionale, realizarea nor
melor de producție nefiind doar 
o problemă a fiecărui tînăr, ci 
și a întregii organizații, a căpă
tat un accent deosebit mai întii 
în intențiile înscrise în progra
mele de activitate și, ulterior, 
in preocupările ei de zi cu zi. 
De la acțiuni un caracter mai 
general întreprinse în primele 
luni, organizația U.T.C. a ajuns 
treptat, la inițiative care și-au 
găsit loc ca puncte distincte în 
planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatoric al întreprinderii. Ca 
urmare a dezbaterilor repetate 
din adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.C., la secția mon
taj, de exemplu, s-a amenajat 
prin muncă patriotică și din 
materiale economisite o magazie 
intermediară pentru scule și 
piese de schimb. Dispecerul 
Gheorghe Crăciun care este și 
secretarul organizației U.T.C. de 
la montaj 2 ne spunea că în 
acest fel s-a cîștigat ___
producție aproximativ o oră de 
lucru în fiecare schimb, 
barea după scule era 
cel mai adesea invocat de către 
cei care nu-și realizau normele 
de producție". în altă secție, la 
prelucrări mecanice, una din 
principalele cauze ale nerealiză- 
rii normelor de către mulți tineri 
a fost găsită în lipsa unui atelier 
centralizat de debitare. Propu
nerea organizației U.T.C. de a 
se înființa un astfel de atelier 
a găsit ecoul cuvenit Ia con
ducerea întreprinderii și acum, 
aici se cîștigă nu numai timp 
dar se fac și mari economii de 
metal. „De la data înființării 
atelierului, condus de tînărul 
Sava Hrițuc, am obținut o eco
nomie de peste două tone oțel 
superior" preciza șeful secției 
prelucrări mecanice, inginerul 
Constantin Moroșanu. -

Dintr-o notă, de urmărire a 
propunerilor făcute de tineri, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere ne-a

cit 
in

pentru

„Plim- 
motivul

amintit că

_>
de 
în 
de
au ___
în cadrul adunărilor generale 27 
de măsuri care vizează creșterea 
ordinii și disciplinei la locul ce 
muncă. 18 dintre ele au fost în
deplinite iptegral, restul fund 
în curs de realizare sau trimise 
spre atenție și avizare condu
cerii secțiilor. Fără îndoială, că 
o bună parte din aceste propu
neri și-au găsit și își vor găs: 
rezolvarea prin decizii ale șefi
lor de compartimente și condu
cerii întreprinderii. Important 
este însă, și acest lucru trebuie 
să îl subliniem, că organizația 
U.T.C. este receptivă la toate 
frămîntările tinerilor și că 
dezbaterile adunărilor generale 
se regăsesc întotdeauna in mă
suri. și propuneri care ulterior 
sînt urmărite de comitetul 
U.T.C. pas cu pas pină la înde
plinirea lor. Chiar dacă in ca
zul unora dintre ele este greu 
de spus cine a avut mai multă 
inițiativă, organizația U.T.C. sau 
cei care conduc procesul de pro
ducție. lăudabil este că orga
nizației U.T.C. nu îi este nimic 
străin din ceea ce aici se între
prinde pentru bunul mers ai 
producției. Aflîr.d in secții des
pre una din cele mai importan
te măsuri care se realizează 
acum, reînnoirea și îmbunătă
țirea documentației tehnice, am 
cerut în plus citeva __
Cei cu care am discutat 
îndrumat la inginerul

amănunte. 
ne-au 
Emil 

Moga. El este și membru al co
mitetului U.T.C. și știm că se 
ocupă serios de această proble
mă, ni s-a spus in repetate 
rinduri. Și. într-adevăr. Emil 
Moga. responsabilul comisiei 
profesional-științifice din cadrul 
comitetului U.T.C., ne-a relatat 
mai pe larg cum s-a pornit a- 
ceastă acțiune. ..De necesitatea 
reînnoirii documentației se dis
cuta la noi foarte mult și cu 
mult temei, ne relata dumnealui, 
în aprilie, la o adunare generală 
a organizației U.T.C. de la mon
taj, la care participa și locțiito
rul de secretar al comitetului 
U.T.C. care în același timp este 
șeful atelierului de proiectare, 
am fost insistent întrebați cît 
mai amînăm rezolvarea docu
mentației. Atunci, zic. eu. că s-a 
"demarat în această importantă 
acțiune care. în. prezent-eite în
deplinită în proporție de peste 
90 4a sută. Avantajul reînnoirii 
documentației constă în. faptul 
că am eliminat • greșelile din

CASA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII
(Urmare din pag. I)

cursuri intensive de limbi străi
ne, 256 au fost inițiați in elec
tronică și depanare radio-T.V., 
28 în depanarea mașinilor elec
tronice de calcul. 71 în arta fo- 
to-cinematografică etc.

Ar fi greu de stabilit care din 
activitățile acestui lăcaș al crea- 

V ției atrage cel mai mare număr 
* de tineri. Universitatea tehni- 

că-populară. cu o durată de pa
tru luni pe an ocupă, din 
acest punct de vedere, un loc 
de frunte. Organizată în colabo
rare cu Institutul politehnic și 
comitetul municipal al sindica
telor. pe șase secții principale : 
turnătorie, deformări plastice, 
exploatarea mașinilor-unelte cu 
comandă-program. mecanică a- 
plicată, sisteme și metode mo
derne de control în tehnologia 
construcțiilor de mașini și opti
mizarea utilizării instalațiilor e- 
lectro-energetice, a stîrnit nu 
numai interesul tinerilor dar și 
al specialiștilor cu îndelungată 
experiență.

— Deosebit de solicitate — 
reia inginerul loan Popa — sînt 
cercurile noastre, care se adre
sează in principal specialiștilor, 
și care își propun obictive am
bițioase în domeniul creației teh
nice. Cercul constructorilor de 
autovehicule, de pildă, întru-

nește 41 de ingineri, tehnicieni 
*i muncitori de la Uzinele ce 
autocamioane și tractoare de la 
Institutul de cercetări, inovatori 
și inventatori, tineri pasionați de 
creație. In afara comunicări’.or. 
a dezbaterilor și simpozioane?ec 
curente din ședințele acestui 
cerc, membrii săi au realizai a- 
ici. în laboratorul nostru. trei 
carturi originale, comandate de 
un club sportiv, sprijină cu con
sultații. cu asistentă tehnică 
cercurile de creație tehnico-ști- 
ințifică ale tineretului din între
prinderi.

Numai cei 190 de tineri din 
cercul de informatică, au efec
tuat pentru diverse unități, lu
crări în valoare de peste 100 000 
lei. Au fost contractate, de ase
menea. și se află în lucru, dife
rite proiecte, materiale didacti
ce și pentru cluburile sportive, 
instalații, obiecte de artizanat 
etc. Planul anual de venituri al 
Casei științei si tehnicii a fost 
de pe acum depășit cu peste 
200 000 lei. demonstrind și prin 
aceasta spiritul gospodăresc al 
celor care organizează și conduc 
activitățile, popularitatea și efi
ciența ei. Comitetul județean al 
U.T.C. si-a stabilit de fapt ca 
prin microproducția ce se reali
zează aici, să amortizeze intr-un 
timp record, această investiție.

RECOLTEI

X COSOVEAXT
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j tec. st Cerce; Marian. cazangiu la Schela petrolieră Videle, 
itul rampantei lucrează efectiv la culesul porumbului, după 

de producție, in brigada condusă de Constantin Dogaru.
Foto : V. TANASOFF

iese al U.T.C- a a 
ci peste 1 5to de 
cutarea lucrărilor ce 
pe oboare Smt elevi 
hn mdustrial ce petro 
scol:: generale din iocalriaie. de 
la teniile rraeraie <te Cam.-. 
Crevemcn. Tamâjeyr; ji Merecl. 
muncitori de la
Schela petroiie- ______________
ră și din coope
rația meșteșugă
rească. Încadra:: 
ai instituțiilor 
din oraș, șoferi 
de la întreprin
derea de trans
porturi auto. Și 
pentru că succe
sul unei acțiuni 
depinde in pri
mul rind de or
ganizarea ei. a- 
mintun cum in 
urmă cu două 
zile. Milea Ticu. 
secretarul Comi
tetului orășe
nesc al U.T.C., 
a trecut din uni
tate în unitate, 
stabilind. îm
preună cu inginerii-șefi și 
președinții cooperativelor agri
cole de producție, categoria 
de lucrări ce urmau a fi 
executate. punctele de lu
cru. mijloacele de transport 
necesare. La C-AP- „Flacăra-, 
cea mai stringentă nevoie de 
forțe ce muncă era la recoltat 
fasole verde, iar la Merenî. Ia 
culesul porurebuhr. Spre aceste 
lucrări si-au concentrat ei aten
ția și s-a lucrat gospodărește. 
La fel. pe loturile cooperative
lor din Crevenicu și Tâmâ- 
șeșii. La cooperativa agricolă 
de producție „Viată nouă

IN RAIA CONSILIULUI INTERCOOPERATIST VIDELE

Cu sprijinul uteciștilor
graficul a fost devansat

Fetele de la .Prestarea", o 
unitate a cooperației meșteșugă
rești din Videle, smt renumite 
pentru hărnicia și priceperea 
kw. pentru măiestritele produse 
ce au du*  faima întreprinderii 
peste hotare.’Cu aceeași vred
nicie au lucrat și rin agricultură, 
în orele de după program. Cu 
cele 40 de hectare recohate ieri 
bilanțul acțiunilor ce muncă in 
agricultură al utecisîekw de la 
„Prestarea*  se ridică, numai la 
culesul porumbului. ia peste 150

U:eciști: din cooperativele
agricole de producție s-au con
stituit in formații proprii de lu
cru. La C-A.P. ..Flacăra- de 
pildă. utecștii mecanizatori, 
cooperatori- funcționari și-au 
asumat sarcina recoltării fura
jelor. Au recoltat, transportat și 
depozita: pină azi ÎS tone de 
furaje. La cooperativa agricolă 
ce product e -Viață nouă-, ti
nerii s-au constituit în două 

echipe mixte de 
mecanizatori și 
cooperatori. Ieri 
au semănat griu 
pe 10 hectare.

Seara, la Co
mandamentul a- 
gricol al orașu
lui Videle, o 
scurtă ședință 
operativă. Se 
analizează parti
ciparea tinerilor 
la muncă, fina
lizarea întregii 
acțiuni, se iau 
hotăriri pentru 
zilele următoa
re. Reținem din 
concluziile' to
varășului Petre 
Ciupercă. pri
marul orașului : 
„Cu 

au realizat tinerii 
cui 
a fost devansat. în întreg consi
liul intercooperatist cu trei zile. 
Săptamina care urmează va fi 
pentru toți tinerii din oraș o 
săptămină a muncii în agricul
tură. Fiecare organizație U.T.C. 
își va întocmi un plan amănun
ți» de antrenare a tuturor tine
rilor după orele de producție la 
activitățile de pe ogoare".

de execuție

ceea ce 
azi. grafi- 

a lucrărilor

BIHOR

MĂSURI OPERATIVE,
ENERGICE, 

NU JUSTIFICĂRI
Dată fiind încărcătura mare de muncă, în multe unități agri

cole ale județului Bihor se înregistrează participarea întregului 
sa: la muncă, pe întreaga durată a zilei. Primarul comunei Valea 
lui Mihai, Szabo Mihail, ne spune : „De regulă la munca în cimp 
participă In medie 800—1 000 de cooperatori, dar acum, la vremea 
recoltatului, numărul crește de două ori, chiar de două ori și 
jumătate. Acest ritm de muncă va fi susținut pînă la finele cam
paniei de porumb și transportul întregii recolte de știuleți și 
coceni în hambare".

Pe ansamblul consiliului intercooperatist din care face parte și 
unitatea din Valea lui Mihai, ritmul de muncă este bun. După a 
scurtă pauză la orele 16, tractoarele își continuă activitatea în 
schimburi prelungite pînă Ia orele 22; 12 tractoare •— o echipă spe
cială pentru tratamente fitosanitare au părăsit atelierul de repa
rații pentru a lucra la cultura mare. „Cu toate acestea, ne spune 
inginerul Anton Csengeri, mai sînt unele necazuri care încetinesc 
mersul campaniei. La insilozări, cu utilajele actuale, durata re
coltărilor depășește limita optimă, timp în care pe aceleași su
prafețe avem de însămînțat și griul. Dacă nu ne vin în ajutor 
combine de siloz, terenurile nu vor fi recoltate decît la sfîrșitul 
lunii. Astfel, circa 25 Ia sută din suprafețele semănate vor fi cu 
griu, după grlu, ceea ce va atîrna în deficitul producției viitoare. 
Am primit prin dotare o nouă combină de siloz, dar s-a defectat de 
la primul tur. Unitatea constructoare amină trimiterea pieseleor 
pentru reparații. La fertilizări nu putem realiza programul în
tocmit. deoarece nu ne-a sosit nici 50 la sută din repartiția de 
îngrășăminte pe trimestrul III. De asemenea, avem un plus de 
frunze de tutun în stare verde peste graficul stabilit pentru care 
nu avem beneficiar".

Aducem în atenție și alte neconcordanțe care pot fi 
urgent înlăturate printr-o mai puternică mobilizare a forțelor 
satului la muncă. La cooperativa agricolă din Otomani, balanța 
furajelor este sub semnul întrebării. La un calcul estimativ ar 
fi necesare minimum 4 000 tone furaje. Dar, stocul existent nu se 
ridică decit la 3 000 tone. Foarte multe solarii in zona Adoni, 
Diosig si Ianca sint acoperite cu folii tie polietilenă, iar sub ele 
frumoase producții de tomate au rămas încă nerecoltate. Și 
pentru că acum. în toamnă, tîrzie, sînt coapte și tomatele din 
cimp deschis, este necesară o mai mare concentrare de forțe în

ȘT. DORGOȘAN
AL DOBREhec'ar*.

La IA.S. Mihăilești, recoltatul legumelor se desfâș
Echipa condusă de utecista Georgeta Enuș, asigură livrarea inîr-u* 
ritm susținut a produselor din parcela de Ia Lunca Argeșului. îm
preună cu șefa echipei, muncesc cu același spor ți tinerele Mana 

Lazăr, Elena Cringuș, Elena Vlad și Ana Firescu

I-A-S. Urzicați. Cules de struguri la ferma nr. 4 condusă de Cornel Stoenescu. Mecanizatorul 
Dinu Toma se cf'.ă m fie de ia primele ore ale dimineții, transportind strugurii pină la locul 

de sortare

Serntorn—la izvorul vin, dătător de viață, al realității
S-a statornicit în firescul nos

tru cotidian deprinderea de a 
vehicula cu cifre, pe zi ce trece 
tot mai însemnate, reprezentind 
evoluția vieții materiale și spi
rituale a poporului român — e 
normal, trăim in trepidanta des
fășurare a cincinalului revolu
ției tehnico-științifice. Nu-i rău, 
însă, ca din cînd in cind să 
aruncăm cite o privire in tre
cut, să ne amintim de unde am 
plecat, să ne amintim că practic 
am pornit la un drum greu, ne- 
deținind altceva decit povara 
sărăciei economice, moștenită de 
la vechile partide, de guvernă- 
mînt, plus, ceea ce ne caracte
rizează, încrederea în propriile 
noastre forțe, elanul creator și 
prefigurarea unui viitor stră
lucit.

în 1932, la virsta de numai 
douăzeci și patru de ani, scrii
torul comunist Alexandru Sahia 
publica în „Bluze albastre" una 
dintre cele mai zguduitoare pa
gini din istoria literaturii ro
mâne j „U.zina vie", document 
acuzator la adresa claselor ex
ploatatoare din România acelor 
ani. Scriitura viguroasă a lui 
Alexandru Sahia ne introduce 
încă din primele fraze în viața 
mizeră a constructorilor de lo
comotive.

Comentariile sînt de prisos și

nu intenționăm să insistăm eu 
orice preț asupra acestei schi
țe, străbătută de maturitatea 
ideologică a lui Alexandru Sa
hia ; amintindu-ne, insă, ne în
cearcă regretul pentru moartea 
lui prematură, pentru faptul că 
n-a mai apucat să fie martorul 
schimbărilor radicale produse in 
viața poporului român in toți 
acești ani care s-au scurs de la 
istoricul August 1944.

Mă aflam in drum spre Sibiu. 
Survolam Făgărașii, dedesubt 
defilau nori negri, răscolitori, 
apoi avionul a pătruns în ceață 
și a prins să se zguduie din în
cheieturi.

Se auzeau clinchetele închi
zătoarelor și, sincer să fiu. am 
fost năpădit de neliniște. Sim
țeam, nevoia să schimb o vorbă, 
dar vecinul meu continua să 
răsfoiască, la intervale egale, o' 
carte voluminoasă, plină cu 
scheme și calcule, din care, tre
buie să recunosc, n-aș fi pri
ceput mai nimic. Mi-arn luat cu
rajul și l-am întrebat de ce 
nu-și leagă centura. A rîs și 
mi-a spus că-i obișnuit cu 
de-alde astea.

— Lucrați in aviație ?, l-am 
descusut, sau poate ați fost pilot 
în armată ?

— Nici una, nici alta, m-a lă
murit tînărul. Era muncitor jur

nalist la întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase din 
Copșa Mică.

L-am întrebat multe. între 
timp ceața dispăruse și vocea 
dinainte ne anunța aterizarea în

Era îmbrăcat intr-un costum 
elegant și ducea o valiză din 
piele. Venea de la nunta frate
lui. inginer la o uzină bucu- 
resteană. în drum spre oraș 
mi-a vorbit despre Dostoievsky

plumb. Bozan cel ce n-a reușit 
si primească un ciot de lemn 
din partea direcției uzinei, Bo
zan cel cu patru copii veșnic 
flăminzi; mi-am amintit de 
Bozan cel ucis mișelește de

ori și care știu sd-(i vorbească 
despre Ceaikovski, Bach și Vi
valdi. despre Dostoievsky He
mingway și Marin Preda.

A doua zi am dat curs invita
ției tinărului jurnalist și am

EROII NU SE GĂSESC
DOAR ÎN ROMANE

reportaj de Mircea Cojocariicinci minute. I-am pomenit des
pre intențiile cu care vizitam 
Sibiul, el a închis cartea, și-a 
plătit cafeaua și, în vreme ce 
roțile avionului rulau pe pista 
de beton, m-a invitat să fac o 
vizită jurnaliștilor din Copșa 
Mică.

— Poate o să scrieți și despre 
noi. Sîntem prima întreprindere 
din țară care fabricăm plumbul.

Interlocutorul meu avea vo
cea puternică și Tisul sănătos.

Hemingway și Marin Preda, 
despre Ceaikovski, Bach și Vi
valdi. La despărțire i-am pro
mis că o să-l vizitez la locul de 
muncă.

Nu știu de ce, dar ajuns la 
hotel, mi-am amintit de trista 
figură a lui Bozan, eroul lui 
Alexandru Sahia ; Bozan cel eu 
piciorul înfășurat în așchii de

gloanțele polițiștilor, și atunci 
am fost cuprins de o mare 
bucurie pentru viața, așa cum o 
știm, lipsită de grija de miine 
a oamenilor din zilele noastre, 
pentru viața tuturor tinerilor 
care muncesc și știu să se bucu
re de rodul muncii lor, al tuturor 
celor pe care-i poți întilni călă
torind cu sute de kilometri pe

pornit spre întreprinderea me
talurgică de metale neferoase 
de la Copșa Mică, prima uzină 
producătoare de plumb, zinc și 
acid sulfuric din țară. Am vor
bit mai întii cu secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprinde
re, tovarășul Pop Teodor.

— Da, începu el ca pentru 
sine. Ceva ieșit din comun. Ve
deți dumneavoastră, luat în ma
re, cam tot ce facem noi aici 
s-ar putea numi ieșit din co
mun.

— Totuși, am insistat eu.
— Ar fi ceva, căzu el pe gin- 

duri, dar cine știe dacă o să vă 
intereseze ! A și trecut multă 
vreme de la evenimentul acela. 
Cititorii sint dornici de fapte 
recente. M-ați luat pe nepregă
tite ; nici ziua nu mi-o mai a- 
mintesc cu precizie.

— Nu contează data, l-am asi
gurat eu.

— S-a petrecut într-o noapte 
de ianuarie, in jurul orei zero 
și cincisprezece minute, a con
tinuat tovarășul Pop Teodor. în 
timpul funcționării a avut loc 
o defecțiune la virful furnalu
lui. Poate știți, la noi focul nu 
se stinge niciodată.

— Nici chiar de sărbători ?
— Nici chiar de sărbători, m-a 

încredințat el. Se vede că nu vă 
prea pricepeți la furnale.

— Nu mă pricep deloc la fur
nale, am recunoscut oarecum je
nat. Le știu numai din filme și 
de la televiziune.

Secretarul îmi zîmbi îngădui
tor. Telefonul aflat pe cristalul 
biroului zbîrnîi insistent.

— Nu, nu acum ! Amînăm 
pentru după-amiază. Puse re
ceptorul in furcă și continuă : 
Era în jurul orei zero și cinci
sprezece minute. Cind s-a pro
dus defecțiunea, bolta furnalu
lui a fost smulsă și aruncată în

Peste 13 000 de tineri au răs
puns prezent la chemarea orga
nizației pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a cam
paniei agricole de toamnă. In 
grădina de legume de la C.A.P. 
Colibași, elevii Grupului școlar 
al I.A.P. au contribuit la recol
tarea unei importante cantități 
de morcovi. Cele mai mari can
tități erau înscrise în dreptul 
numelui elevilor Constantin Ra
du, loan Ghiță și Marian Palan
ga. Tinerii muncitori de la în
treprinderea .de autoturisme 
și-du adus un prețios aport, du
pă orele de program, la grăbi
rea recoltatului în localitățile 
Mărăcineni, Micești, Stilpeni, 
Domnești și altele.. In fermele 
Izvorani și Mareea ale Stațiunii 
experimentale viticole Ștefănești, 
peste 1 500 de elevi de la Grupul 
școlar I.A.P. nr. 2, Liceul econo
mic și. Școgla generală din lo
calitate ajută la stringerea roa
delor renumitei podgorii argeșe- 
ne. In comuna Călinești cei pes
te 600 de elevi de la școlile din 
localitate au recoltat morcovi și. 
fasole verde pentru conserve (83 
tone de morcovi și 1,6 tone de 
fasole). Colegii lor din localita
tea vecină Topoloveni lucrează 
în secțiile Fabricii de conserve 
la sortatul legumelor și fructelor 
și la etichetarea cutiilor și bor
canelor de conserve. (Lucian 
Tudose).

• VÎLCEA
In livezile și podgoriile jude

țului lucrează, alături de coope
ratori, circa 30 000 de tineri care 
iși aduc un aport substanțial la 
stringerea recoltelor. Bilanțul 
unei săptămini în citeva puncte 
de lucru este edificator. La 
I.A.S. Drăgășani, I.C.H.V, Dră
gășani și la I.A.S.-urile din 
Rimnicu Vîlcea și Horezu au fost 
recoltate 36 tone de struguri și 
56 tone de mere. In această ac
țiune merită evidențiați elevii 
liceelor * agricol și real-umanist. 
din Drăgășani și de la liceele 
din Rimnicu Vîlcea. (Constantin 
Fulga).

• COVASNA
In acest județ locul întii pe 

agenda urgențelor agricole il o- 
cupă recoltatul cartofilor. Pe lin
gă cei 7 000 de cooperatori lu
crează zilnic și S 500 elevi din 
licee și școli generale și 1 500 ti
neri muncitori. La I.A.S. Cata
lina a fost inițiată o întrecere 
mobilizatoare care prevede ca 
fiecare elev să recolteze zilnic 
cite 50 de kg. cartofi, ceea ce 
presupune o muncă susținută. 
Profesorul inginer Toth Zoltan, 
împreună cu un grup de cadre 
didactice supraveghează și în
drumă întreaga muncă. Elenilor 
li se aduce prinzul pe cimp. 
(A. Velea).

• TIMIȘ
Despre elevii care lucrează pe 

ogoarele din comuna Gătaia se 
cuvine să notăm și modul în 
care munca lor e integrată efor
tului general. In primul rind 
practica preluării pe loturi a lu
crărilor, permițindu-se astfel 
buna evidențiere a muncii depu
se și a desemnării fruntașilor în 
producție. In acest fel, ne spu
nea Herbert Weissman, directo
rul liceului, elevii deprind și no
țiunile elementare de organizare 
a muncii pe clase, detașamente, 
și grupe, profesorii diriginți și 
secretarii organizațiilor U.T.C. 
pe ani de studiu avind răspun
derea directă pentru realizarea 
planului stabilit. Rezumindu-ne 
numai la rezultatele unei singu
re săptămini de activitate in
tensă pe ogoare, obținute de e- 
levi alături de ceilalți 1 090 de 
cooperatori și mecanizatori ciți 
lucrează zilnic pe ogoarele co
munei Gătaia, ele se prezintă 
astfel : 52 tone de baloți adunați 
de pe cimp, strîns capitule de 
floarea so'arelui de pe 133 ha, 
struguri de pe 5,7 ha și cartofi 
de pe 15 ha. La cultura porum
bului. ei s-au angajat să ajungă 
la 100 ha. (I. Dancea).

Grupaj realizat de
ILEANA PODOLEANU

tr-o rină cu tot ansamblul el ; 
clopote, dublu clopote. O can
titate foarte mare de material 
incandescent, circa treizeci, pa
truzeci de tone, a fost zvirlită 
afară din furnal. Atunci, acolo, 
s-a dus o luptă eroică pentru 
remedierea stricăciunilor. Oame
nii au venit noaptea și au mun
cit cite două schimburi. Nici 
n-au trecut patruzeci și opt dc 
ore și furnalul a început să 
funcționeze la fel ca înainte.

V-am zis : s-a dus o luptă 
eroică. Tovarășul inginer Mi- 
rescu Viorel de la secția furnal 
a fost sufletul acestei acțiuni. 
Dar dumneavoastră cereți nume 
și mă puneți in încurcătură. 
Asta e un obicei scriitoricesc. 
Am cunoscut odată un scriitor. 
Se ducea, iscodea două-trei ore, 
întreba de aia și de ailaltă, le 
pricepea, bine, nu le pricepea, 
iar bine, el se așeza la masa de 
lucru și tot ce reușise să afle 
în scurta sa documentare le pu
nea pe seama unui singur ins. 
După aia se fălea că-i descope
ritor de eroi sau mai știu eu ce. 
Ăștia sint eroi de literatură 
eroi fabricați in imaginația 
scriitorilor. Să știți, însă', tova
rășe reporter, că eroii nu se gă- 
sesc„ doar în romane. Ei, cei a- 
devărați, se găsesc pretutindeni 
in jurul nostru, trebuie numai 
să vrem să-i cunoaștem.
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ — O MIȘCARE DE MASĂ

Un experiment reușit dar care nu spun nimic

în tot cursul zilei de ieri, in- 
cepînd de dimineață, pină la co- 
borirea inserării, terenurile de 
sport de la Stadionul și ștrandul 
Tineretului, au fost teatrul unor 
manifestări sportive de amploa
re, foarte diverse și cuprinză
toare. Este vorba despre între
cerile finale pe Capitală ale 
Festivalului sportiv al școlarilor 
bucureșteni — o competiție ori
ginal concepută de către facto
rii cu răspunderi in acest dome
niu din municipiul București. La 
start s-au> aliniat ciștigătorii eta
pei pe sectoare, in total peste 
3 000 de. concurenți din cei peste 
200 000 de participanți la probele 
individuale apoi componenții e- 
chipelor selecționate pe șco'.i și 
nasticâ, precum ai claie’or 
licee și ai ansamblurilor de g:m- 
care au executat programe. 
Fiind vorba de intreceri spar
celași timp. Alături de apre- 
tive, la loc de frunte s-au si
tuat, desigur, concursurile atle
tice, la numeroase probe, apos 
jocurile sportive : handbal, fo'- 
bal, Volei și baschet. întrecerile 
de înot, tenis, șah. cros, gimr.as- 
tică. însă prezența ansambluri
lor pentru gimnastică zilnici si 
a celor pentru demonstrarez o- 
rei de educație fizică sint, efec
tiv, o noutate in acest amplu 
concurs. Au ciștigat mulți seni- 
ratori, insă, și concursurile de

0 tradițională intrecere a studenților constructori

„CUPA ANGHEL SALIGNY“
Complexul cultural-sportiv al 

studenților din „Tei**.  a găzduit, 
simbătâ după-amiazâ. o amplă 
manifestare cu prilejul deschi
derii anului sportiv universitar 
la Institutul de construcții din 
București. Deși o mare parte din 
studenții constructori sint anga
jați pe frontul recoltei, in ca
drul practicii productive, acțiu
nea sportivă s-a bucurat de o 
largă participare. Sute de stu- 
denți s-au întrecut in atractive 
concursuri de atletism, jocuri de 
fotbal, volei și baschet, din ca
drul tradiționalei competit’i 
cupa „Anghel Saligny4*,  aflată Ia 
a XIII-a ediție, care, in acest

• La Atena intr-un meci 
contind pentru preliminariile 
campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 9-a euro
peană). echipele Greciei și 
Ungariei au făcut joc egal 
1—1 (0—0). Au marcat Pa- 
paioanou (min. 68), respectiv 
Nyilasi (min. 74).

Peste 30 000 de spectatori 
au asistat pe stadionul din 
Basel la meciul dintre echi
pele de fotbal ale Elveției și 
Suediei contind pentru gru
pa a 6-a europeană a preH- 
minariilor campionatuTui 
mondial de fotbal. Victoria 
a revenit fotbaliștilor sue
dezi cu scorul de 2—1 (1—1). 
Au marcat pentru oaspeți 
Boerjesson și Sjoeberg, iar 
pentru gazde Trinchero.

• La Sevilla s-a disputat 
meciul dintre selecționatele 
Spaniei și Iugoslaviei, con

COMPETIȚII • REZULTATE • COMENTARII

• HANDBAL
Cea de-a 8-a rundă a diviziei 

A de handbal a avut, in „des- 
chidere“, sîmbătă. derbiul din
tre vechile rivale. formațiile 
feminine Rapid și I.E.F.S.. ulti
ma neînvinsă în acest sezon. 
Studentele au apărut pe tere
nul din Giulești fără două pie
se de bază, maestrele sportului 
Iuliana Hobincu. accidentată, și 
Maria Boși, suspendată pe două 
etape pentru injurii (!?) aduse 
arbitrului in meciul precedent. 
Desigur, surprinde acest act 
nesportiv al unei jucătoare 
fruntașă, componentă a naționa
lei, cu bune evoluții în primele 
velor4* sale. Dar... Colegele ce
lor două jucătoare ..absente"*,  
Viorica Ionică, și Valentina lo- 
nescu, Liliana Chelba etc., au 
luptat cu multă dirzenie. mai 
ales in prima repriză, cind au 
reușit să refacă handicapul de 
3—6, iar la pauză au condus cu
8— 7. In ultima parte a jocului 
handbalistele de la I.E.F.S. au 
slăbit Ritmul. dind semne de o- 
boseală și nervozitate, in timp 
ce gazdele, cu o apărare mai 
decisă și avînd o bună coordo
natoare de joc in maestra eme
rită a sportului. Ana Stănișel. au 
reușit să se detașeze, ciștigind 
cu 14—10. Golgetera feroviare-

Rezultate inregistrate in e- 
tapa a opta a campionatelor di
viziei A la handbal : masculin: 
Relonul Săvinești — Minaur 
Baia Mare 19—20 ; Steaua — 
Universitatea București 23—16 ; 
C.S.U. Galați — C.S.M. Borzești 
18—15 ; Gloria Arad — Dinamo 
Brașov 19—19. In clasament 
conduce Dinamo — 15 puncte, 
urmată de Steaua — 12 puncte 
(două jocuri mai puțin disputa
te) : feminin : Textila Buhuși 
— Universitatea Timișoara 7—8; 
Universitatea București — Voin
ța Odorhei 17—9 : Confecția — 
Universitatea Cluj-Napoca 15— 
12 ; Progresul — Constructo
rul Timișoara 12—12 ; Universi
tatea Iași — Mureșul Tg. Mureș
9— 8. In clasament conduce Uni
versitatea Timișoara — 14 punc
te, urmată de Universitatea 
București — 14 puncte.

M. LERESCU

• RUGBI
De ce au plecat spectatorii din 

Giulești supărați de la partida 
Rapid — Sportul studențesc, în 
care rapidiștii au ciștigat cu 
16—7 ? De ce a fost nevoie ca 
trei jucători din echipa Sportul 
studențesc : Galanda Gh., Hulă 
Iancu și Căinaru D. să fie eli

desene pe teme sportire ale 
acelorași școlari și elevi, care e 
vidențiază multiplele lor talent*  
și preocupări. Din acest punct 
de vedere este relevantă con
cepția nouă privind organizarea 
unor manifestări sportive com- 
recitări, precum ți expoziția de 
plexe. combinate cu activități 
culturale și artistice. Festivalul 
sportului școlar bucureștean 
este, din această perspectivă, un

FESTIVALUL SPORTIV 
AL ȘCOLARILOR 

BUCUREȘTENI
experiment ți o real izare. in a
ce lași timp. . I ; * î -. J rea a peste
sa Feti tresim fu *
demnu irganizai iile U.T.C^
asocia; u sprijinul
conducerilor de școli. al cadrelor

pe mai de-
parte. oraantzarea aia acuritiți

rarsurt sportive. astfel ea
: 46 d<mii o obițuuinți
ta na

;a. Aii
ițașcoUi ți ia riața 

rcenle Fes-
larilor bucureșteni

vor răi > simplă Lecția tara
urmări ți fira ecouri

jb a angrenat circa 1466 de 
studenti in etapele de masă. 
Atenția numerosului public, pre
zent in tribune, a lost polariza
tă mai aies de finala de fotbal, 
ciștigat! de studenții Facultății 
de construcții civile. învingători 
cu 5—• fe—•) in fața colegilor de 
la Facultatea de utilaje, datori
tă unui plus de vigoare și teh
nicitate. a atacurilor permanen
te și a preciziei șuturilor la 
poartă, insă punctul de atracție
l-a  constituit crosul, care a 
atras circa 4®0 de studenți. câș
tigat la ..linia de sosire**  de San
da Constantinescu (Facultatea 
de utilaje), la fete, și de Ga

minați de arbitrul Popescu C. ? 
De ce a mai fost delegat acest 
arbitru, știindu-se antecedentele 
de la partida Rapid — Steaua ? 
Pentru că arbitrul Popescu Con
stantin : a dat o lovitură de pe
deapsă gratuită Sportului stu
dențesc. la 6—1 pentru Rapid, 
studenții luind conducerea cu 
7—&: ultima încercare a rapi- 
distului Urdăreanu a fost vali
dată. cu toate că trei rapidiști 
erau ..înainte**  : a tolerat să se 
vorbească pe teren : a eliminat 
tardiv jucătorii indisciplinați : a 
fragmentat jocul echipelor, de- 
favorizind ambele formații : a 
fost nehotărit în decizii, fiind 
secondat și de arbitrii de tușe ; 
a interpretat ..regulile**  și „re
gulamentul* 4 după propria sa 
inspirație.

Am enumerat citeva din gre
șelile arbitrului Popescu C. pen
tru că este de neînțeles cum 
forurile federale continuă dele
gări necorespunzătoare.

Rezultate tehnice : GRUPA 
A : Grivița Roșie — Politehnica 
Iași 31—12 : GRUPA B : C.S.M. 
Sibiu — Gloria 12—6. Olimpia — 
Farul 6—32 : GRUPA C : Dina
mo — Știința Petroșeni 11—3. 
Agronomia Cluj-Napoca — Mi
nerul Gura Humorului 22—13 : 
GRUPA D : Rulmentul Birlad — 
Steaua 13—13. Rapid — Sportul 
Studențesc 16— 7(!).

S-au calificat pentru turneul 
final al primei grupe valorice 
echipele : Grivița Roșie. Poli
tehnica Iași. C.S.M. Sibiu, Farul, 
Dinamo. Știința Petroșeni, Rul
mentul Birlad și Steaua.

GABRIEL FLOREA

• VOLEI
Noroc că partida n-a ținut cit 

ne-am fi așteptat de la un der
bi. căci s-ar fi putut ajunge a- 
proape de miezul nopții cu fina
lul. intrucit organizatorii și-au 
făcut un obicei din a nu res
pecta ora de începere (19,30 in 
cazul nostru — în realitate 
20.15). Și „norocul4*,  dacă se poa
te spune așa. a fost al singurei 
echipe ce ridică oarecari pre
tenții în voleiul nostru — Di
namo.

Steaua, cea de-a doua partici
pantă la presupusul derbi, a a- 
vut o evoluție meritorie, cu 
multă risipă de energie, cu elan 
și entuziasm manifestate pen
tru fiecare minge, dar care s-au 
dovedit insuficiente. Cu jucă
tori de talie mijlocie, tineri (si
gur. cu șanse de progres în vi
itor). dar destul de derutați de 
jocul sigur al adversarilor, pe 
care, de citeva ori, au reușit

Petrifof Adrian ($c. gen. nr 
144). cu 7.7 secunde și Șomănes- 
cu Cornelia (Lie. Tudor Vladi- 
mirescu) cu 82 secunde : săritu
ra in lungime — Crăciun Virgil 
(Sc. gen. 195) eu 5.07 m. Profil 
Mihaela (Șc. gen. 160) cu 4,85 m 
și Preoteasa Adrian (Liceul in- 

aruncarea greutății — Mustață 
Petruța (Liceul mecanic nr. 6) — 
13.36 m ; gimnastică de înviora
re : Șc. gen. 85 și Liceul nr. 13 
(P.T.T.R.) : gimnastică moder
nă : Șc. gen. nr. 86 și Liceul de 
alimentație publică : finala la 
baschet : Liceul nr. 35 — Liceul 
..D. Cantemir*  : 55—29 : fotbal 
(finala) : Liceul industrial nr. 7 
— Liceul, industrial M.l.U. 2—0 : 
handbal (fiaali la masculin) : Șc. 
oe-. nr. 9 — 5c. gen. 200 : 7—2 ; 
ia feminin : Liceul industrial E- 
lectrotehnica — Liceul nr. 13 
(P.T.T.R.) 23—12 ; volei (finala) : 
Liceul Spiru Haret — Liceul .23 
August" 2—0 (masculin) și Liceu’. | 
industrial ..Republica- — Liceul I 
„D. Cantemir- 2—0 (feminin). în 
cadrul expoziției de pictură, lu- | 
crarea. pe tema sportivă, care a 
fost premiată aparține elevului I 
Bălan Cristian de la Școala ge
nerală nr. 49.

V. CABULEA 
Foto : O. PLECAN

briel Năstase. de la aceeași fa
cultate, la băieți. Întrunind cel 
mai bun punctaj (443 puncte). 
Facultatea de instalații a intrat 
in posesia cupei ..Anghel Salig- 
ny**.  ..Ne bucurăm de reușita a- 
eestui spectacol sportiv, care 
constituie, totodată, și un imbold 
in acțiunile viitoare ale studen
ților. ce trebuie să fie mult mai 
activi, cu si mai multă inițiativă 
și hotărire- — ne declara lector 
Elena Leuștean. gimnasta ,.de 
aur**  a României de acum două
zeci de ani. medaliată cu bronz 
la J.O. de la Melbourne, din 
anul 1956.

ILIE DOBRE

sâ-i conducă, n-au putut men
ține avantajul căzind inexplica
bil și pierzind copilărește cite 
5-6 puncte prețioase, la rind.

Partida a durat, in total, o oră 
și 25 de minute, dar rezultatul 
a părut cert de la primele mingi, 
cind campionii conduceau cu 
7—0. Scorul final este edifica
tor pentru desfășurarea dispu
tei. cele trei seturi care au dat 
ciștig de cauză dinamoviștilor, 
arătind fidel in ce măsură repli
ca partenerilor a fost mai efi
cientă sau nu : 15—9. 15—13. 
15—12. Și cu asta se presupune 
că am spus totul, mai puțin în
trebarea : Ce ne facem cu vo
leiul ?

S. UNGUREANU

• BASCHET
S-a încheiat primul tur al 

campionatului diviziei A la 
baschet masculin. Competiția va 
continua cu întrecerile turului 
secund (etape săptăminale cu 
jocuri duble), prima etapă fiind 
programată in zilele de 30 și 31 
octombrie. Pentru prima grupă 
valorică (locurile 1—6) s-au ca
lificat următoarele echipe : Di
namo București. Steaua Bucu
rești. Universitatea Cluj-Napoca. 
Rapid București. Farul Constan
ța și I.C.E.b. București. In grupa 
pentru locurile 7—12 vor evolua 
formațiile Politehnica Iași, Di
namo Oradea. Universitatea Ti
mișoara. C.S.U. Brașov, C.S.U. 
Galați și I.E.F.S. București.

In partida derbi a campiona
tului. disputată ieri dimineață 
in sala Floreasca din Capitală, 
echipa Dinamo București a în
trecut cu scorul de 80—77 
(45—38) formația Steaua Bucu
rești. Alte rezultate : Dinamo 
Oradea — Universitatea Timi
șoara 91—89 (după prelungiri) ; 
Universitatea Cluj-Napoca — 
C.S.U. Brașov 116—83 : I.C.E.D. 
— Politehnica Iași 77—66.

• TIR
în cadrul campionatelor națio

nale de tir, care se desfășoaară 
pe poligonul Tunari, țintașul 
Lucian Giușcă (Dinamo) a cîști- 
gat proba de pistol calibru 
mare, cu performanța de 591 
puncte (record național egalat).

In proba de armă standard 
3X20 focuri seniori, victoria a 
revenit lui Nicolae Rotaru 
(I.E.F.S.), cu 576 puncte.

Formația clubului Steaua a 
cucerit două titluri de campioană 
în probele de pistol calibru 
mare — 2 318 puncte și armă 
standard — 2 273 puncte.

Fotbal VIII. O etapă cu citeva surprize,

Tot pe loc, pe loc, pe loc...
In reluarea campionatului, după întreruperea x 

determinată de meciul de la Praga, și după 
confruntările din „cupele europene'1, sinceri să 
fim. ne-am așteptat la un reviriment in cali
tatea prestației fotbaliștilor noștri. Ne-am zis 
că din asemenea intilniri — jucind sau privind 
la televizor — se poate învăța cite ceva. Aștep
tări zadarnice, pentru că in etapa de ieri, am 
văzut același fotbal debil și demodat. Și unde 
mai pui că timpul a fost frumos și tribunele 
pline. Ce reproșăm fotbaliștilor noștri și, im
plicit, antrenorilor ? Că nu aduc fotbalul la ni
velul unei prestații moderne. Meciurile abundă 
in greșeli, n-au dinamism, jucătorii nu rezistă 
— n-au pregătirea fizică necesară — 90 de mi
nute. nici măcar ritmului lent pe care-l impri
mă ei înșiși jocului, nu vedem execuții și ac
țiuni de finețe tehnică și inteligență tactică. 
Mai exact, asistăm la acțiuni și pase stereoty
pe — aruncarea mingii pe extremă, fuga de ri
goare pe lingă tușa albă, pină spre colțul «u

fanionul, și de-acolo. dacă se poate, o centrare. 
Acesta-i tot registrul tactic. Nici jucătorii, nici 
antrenorii nu se străduiesc să inoveze, să im
provizeze, să aducă in joc ineditul, care să 
surprindă adversarul și să placă spectatorilor. 
Unde sint jucătorii și antrenorii creatori ? Ne 
amintim că înainte de sezonul competițional, în 
ședințele și consfătuirile de la federație, antre
norii și conducătorii cluburilor promiteau „im
primarea unui nou stil de joc echipei", „practi' 
zarea unui fotbal modern colectiv-constructiv 
și eficace", „adoptarea unei concepții tactice 
care să pună in valoare calitățile jucătorilor*,  
etc. dar cum se țin de cuvint ? Constatăm, cu 
tristețe, că antrenorii noștri — mulți dintre ei 
— in loc să fie niște profesioniști de forță in 
meserie, sint foarte buni oratori ' și alcătuitori 
de programe și planuri de măsuri. Dar noi 
avem nevoie de fotbal.

V. CĂBULEA

F. C. M. Galați -
F. C. Bihor: 3-3

Cu mare greutate. jucind 
acasă. F.C.M. Galați și-a mai 
ciștigat un punct. Acum, in cla
sament. are două puncte, fără 
să fi învins pe nimeni. Și ieri 
a dovedit, din nou. că posibili
tățile ei sint puține. Meciul a 
debutat nu prin atacuri insis
tente ale găiățenilor, cum era 
de așteptat, ci prin incrusiuni 
periculoase ale orădenilor. Sco
rul a fost deschis in min. 3 de 
Florescu printr-un șut de la 
distanță, la firul ierbii. In bună 
parte golul aparține și port aru
lui gâlățean Dumitrescu. Apoi 
gazdele uită de apărare, gre
șelile de plasament sint frec
vente. intrările la adversar și 
marcarea acesteia lipsesc. Ase
menea greșeli costă. In min. 
22 Bigan se trezește nemarcat 
in careul echipei F.C.M. Galați 
și cum are mingea in față șur 
tează de la 3—4 m in gol. Deci.
2—0 pentru orădeni. Gălățenii 
vor egala prin Constantinescu și 
Haiduc în min. 28 și. respectiv. 
42 restabilind cu multă greutate 
echilibrul. La 3 minute de la 
reluare. Florescu inscrie din nou 
pentru orădeni. în min. 85 Eu
gen Nagy oprește cu mina min
gea in careu. Dar Radu Dan tra
ge în bară. Trei minute mai tir- 
ziu va egala Gheorghe. (Ion Chi
rie).

S. C. Bacău — 
Steaua : 2-1

Peste 15 000 de suporteri bă- 
căoani au urmărit, două ore de 
neprevăzut. Meciul a fost con
form așteptărilor, foarte dispu
tat și orice rezultat era posibil. 
Băcăoanii au impus din pri
mele minute un ritm infernal, 
au ratat o ocazie in minutul 5 
și au deschis scorul 3 minufe 
mai tirziu prin Munteanu din 
lovitură de la 11 m. Ofensiva 
băcăoană e la fel de intensă 
încă 6—7 minute, după care 

NOTA ZERO LA PURTARE

• Tinârul jucător rapidist Petcu, din nou s-a făcut remarcat, dar 
nu printr-un joc bun cum ar fi de așteptat, ci prin atacuri bru
tale asupra adversarilor, chiar și in momentele cind aceștia nu 
erau in posesia mingii. Arbitrul loan Rus i-a arătat cartona
șul galben, după care năbădăiosul fotbalist, in permanență un 
pericol real pentru adversari, va sta și pe tușă. Pentru faultul 
grosolan asupra lui Simionaș, ar fi meritat cartonașul roșu, mai 
ales că era recidivist. Sugerăm, de aceea, comisiei de disciplină, 
să manifeste mai multă intransigență și hotărire in ceea ce-1 
privește pe acest jucător, intrucit s-au adunat prea multe la 
„dosarul indisciplinei**.

• în partida S.C. Bacău — Steaua arbitrul Otto Anderco a 
trebuit să ia serios in mină frinele jocului mai ales In ulti
mele 20 de minute. Jocul degenerase și fotbaliștii alergau mai 
mult după „polițe4* decit după minge. în această situație con
ducătorul jocului a scos de șapte ori cartonașul galben, arătin- 
du-l de trei ori jucătorilor băcăoani — Șoșu, Munteanu și Si- 
năuceanu — și de patru ori jucătorilor bucureșteni — Agiu, 
Iordânescu, Stoica și Ion Ion.

meridian

gazdele ..închiriază4* propria lor 
jumătate de teren jucătorilor 
bucureșteni care profită și do
mină copios pină la pauză, 
timp de aproape 30 minute. Sa- 
meș și Troi iși trec la activ 
două mari ratări vestind egala- 
rea. Aceasta e înscrisă pe ta
bela de marcaj in min. 34 cind 
Troi. excelent lansat de Iordă- 
nescu șutează imparabil in col
țul lung. Repriza secundă e 
foarte animată, ambele echipe 
trec pe lingă gol. dar cei care-l 
reușesc sint băcăoanii : in min. 
69 Pruteanu face o cursă lungă 
pe aripa dreaptă, centrează și 
Munteanu reia slab, mingea lo
vește pămintul și-I păcălește pe 
Iordache poposind in plasă. 
După acest gol jocul degene
rează. nu mai puțin de 7 jucă
tori primind cartonașul galben. 
(Ștefan Olteanu).

A. S. A. Tg. Mureș — 
F. C. M. Reșița : 1—0
Timpul excelent, circa 4 000 

spectatori. Deși au dominat 
gazdele, oaspeții nu s-au lă
sat handicapați de jocul in 
deplasare. Organizîndu-și apă
rarea. au construit și ei atacuri 
care au tăiat în citeva momen
te răsuflarea inimoșilor supor
teri ai A.S.A. Ghinionul, altfel 
spus lipsa omului de gol, i-a 
urmărit in mai multe rinduri 
pe mureșeni care, creînd faze 
frumoase la poarta lui Windt 
nu reușesc să înscrie. Prima 
repriză se încheie cu un scor 
alb. In a doua parte a jocului 
Bone introduce forțe proaspete 
in teren. în locul lui Marton 
intră Varodi. Minute în șir jo
cul se desfășoară în perimetrul 
careului din fața porții reșițene. 
Combinațiile frumoase reușe*.  
să deruteze zidul apărător și în 
min. 60 Boloni, preluind o cen
trare a lui Fazekaș, înscrie go
lul victoriei. Reșițenii nu se 
descumpănesc. Insistă pentru a 
aduce egalarea. Porațki, acci
dentat, și Căprioru sint înlo- 
cuiți în min, 80 cu Jacotă și. 
respectiv, Uțiu, dar rezultatul

țină' pentru preliminariile 
campionatului mondial de 
fotbal — ediția 1978. Fotba
liștii spanioli au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 (0—0), 
prin golul înscris de Pirri, 
care, in minutul 83, a trans
format o lovitură de la 11 m.

Acesta a fost primul joc 
din cadrul grupei a 8-a eu
ropene. din care mai face 
parte și echipa României.

Mare surpriză în campio
natul vest-german de fotbal. 
Jucind in deplasare, la Miln- 
chen, echipa Schalke 04, vii
toarea adversară a echipei 
Sportul studențesc in „Cupa 
U.E.F.A.", a surclasat cu sco
rul de 7—0 (2—0) echipa Ba
yern, ciștigătoarea „C.C.E.". 
Din echipa Bayern au lipsit 
4 titulari. Klaus Fischer, cel 
mai bun jucător al echipei 
oaspete a marcat 4 goluri. 

nu se mai schimbă. (Mircea 
Bord a).

Univ. Craiova - 
Corvinul Hunedoara: 2-0

Subordonîndu-și tactica ideii 
obținerii unui rezultat de e- 
galitate. hunedorenii au prestat 
îndeosebi în prima repriză un 
joc prin excelență defensiv, ai- 
desea obstructionist, reușind sa 
mențină scorul alb pînă în min. 
63. După numeroase ratări, plus 
bara din min. 29 (autor Donose). 
Marcu a înscris, cu capul, pri
mul gol al partidei, în urma 
unei lovituri libere executate de 
Tarălungă. Cu 8 minufe mai tir
ziu, o fază asemănătoare cu cea 
în care s-a inșeris primul gol 
va conduce la majorarea scoru
lui. Berneanu execută înalt o 
lovitură liberă de la 40 m late- 
ral-dreapta, Oblemenco se înalță 
talonat de Tonca și reia fulge
rător, cu capul, sub bară, făcînd 
imposibilă intervenția portarului 
Ion Gabriel. Fără a se ridica la 
un nivel tehnic deosebit, partida 
de la Craiova a plăcut datorită 
ambiției cu care ambele echipe 
au luptat pentru punctele puse 
In joc. Păcat că pe alocuri fot
baliștii huhedoreni au depășit 
limitele jocului bărbătesc. (Ște
fan Tunsoiu).

Rapid - 
Politehnica lași: 0—1
în afară de Pop, nicî un 

rapidist nu poate fi absolvit de 
răspundere pentru această în- 
frîngere care la ora bilanțului 
va conta mult. O spunem de-a- 
cum, ca să se știe. La capătul 
opus — Marin Stelian, care a 
ratat 3—4 mari ocazii. Dar și 
mai vinovați sint antrenorii Mo- 
troc și Copil, care tot încearcă, 
încearcă și nu iese nimic : nici 
echipă și, în consecință, nici 
fotbal. La această oră. Rapidul 
practică un fotbal Ia întîmplare 
care nu poate duce decit la 
eșec. Echipa nu are linie de 
mijloc.

în schimb oaspeții și-au ur
mărit interesul, s-au apărat or
ganizat la început și cind au 
văzut slăbiciunile adversarului, 
ieșenii au pus preț pe ofensivă, 
acționind inteligent și combi- 
nind derutant. Ei puteau obține 
o victorie și mai clară dacă in 
final, cind gazdele căzuseră fi
zic. ar fi insistat mai mult. 
Ne-au plăcut Simionaș, Romilă, 
Urgu și Dănilă, autorul unicu
lui gol (min. 79). Au primit car
tonașe galbene : Petcu, Rontea 
și Dănilă. (C. Vasile).

Jiul - 
Progresul : 0-1

Din nou dezamăgire pentru 
suporterii Jiului, ca și în cele-

CLASAMENT
Dinamo 8 7 0 1 28— 7 14
Sp. studențesc 7 5 2 0 13— 2 12
Univ. Craiova 8 4 13 14— 8 9
Steaua 7 4 12 13— 9 9
Poli. Timișoara 8 4 13 11—10 9
F.C. Argeș 8 4 1 3 9—10 9
A.S.A. Tg. Mureș 7 4 0 3 7— 4 8
S.C. Bacău 8 3 2 3 11—10 8
Progresul 8 3 2 3 8—13 8
U.T.A. 8 3 2 3 8—16 8
Poli. Iași 8 3 1 4 9— 8 7
Jiul 8 3 1 4 7—11 7
F.C. Bihor 8 3 1 4 9—13 7
Rapid 8 3 0 5 9—11 6
Corvinul 8 2 2 4 8—10 6
F.C. Constanța 8 2 2 4 6—10 6
F.C.M. Reșița 7 2 14 10—15 5
F.C.M. Galați 8 0 2 6 7—20 2

Etapa viitoare
16—17 octombrie

Sportul studențesc — Dinamo, 
Rapid — Steaua, Progresul — 
U.T.A., F.C. Constanța—Univer
sitatea Craiova, F. C. Argeș— 
S.C. Bacău, Jiul—A.S.A. Tg. 
Mureș, F.C.M. Galați—Politeh
nica Iași, F.C. Bihor—Corvinul 
Hunedoara,' și F.C.M. Reșița— 
Politehnica Timișoara. 

lalte jocuri susținute pe teren 
propriu. Din nou joc chinuit al 
echipei din Petroșani, care încă 
nu reușește să se asambleze în- 
tr-o formație omogenă, sudată. 
Jucind fricos în atac, cu doar 
doi jucători în față, Jiul permi
te Progresului să se apere sigur, 
grupat, iar pe parcursul jocului, 
să înainteze tot mai insistent 
spre careul advers. în apropie
rea căruia obține în min. 54 o 
lovitură liberă, la un fault asu
pra lui Țevi : execută D. Ștefan, 
prin zid, portarul Cavai reținb, 
apoi scapă în poartă : 0—1. Toa
te eforturi vlăguite ale jucăto
rilor Jiului de remontare a han
dicapului se spulberă în min. 89. 
cind Ciupitu rateazaă marea o- 
cazie a egalării. Echipa din Pe
troșani a apărut nepregătită în 
acest meci pe care, cu puțină 
șansă, Progresul îl cîștigă me
ritat. A arbitrat bine Al. Ene. 
(N. Stanciu).

Dinamo — 
F. C. Argeș : 4-1

Timp de fotbal excelent, tri
bunele pline — circa 20.000 
spectatori — fotbal însă, puțin, 
pentru câ argeșenii au venit la 
înfrîngere sigură, singura lor 
preocupare fiind să nu înregis
treze un eșec la un scor des- 
calificant. Surprinzătoare pen
tru noi această atitudine la o 
echipă din prima divizie care 
nu reușește să dea o replică cit 
de cit onorabilă. Ca să nu mai 
spunem că în echipă a figurat și 
Dobrin — o ilustră absență din 
joc (de altfel a fost și schim
bat) — și un mare număr de 
componenți ai loturilor națio
nale de tineret.

Dinamo? in fața unui adversar 
lipsit de ambiție și orgoliu, a 

j acționat măi viguros pină a în
scris primele două goluri, apoi 
a făcut un joc ca la un antre
nament. în general, pentru lider 
n-a fost decit un galop de să
nătate. în formă mare — Dudu 
Georgescu, autorul celor patru 
goluri — min. 17, 35, 53 și 77. 
Observați o simetrie aproape 
perfectă. El a fost bine servit 
de Dinu și Custov. Deși nu are 
prea mare importanță pentru 
rezultat — la golul al doilea. 
D. Georgescu era într-o poziție 
clară de ofsaid. Deci, Dinamo 
la a șaptea victorie consecutivă 
— n-a pierdut decit primul 
meci, la Timișoara, în rest suc
cese pe linie — iar D. Geor
gescu se anunță un golgeter ve
ritabil — 16 goluri în 8 meciuri, 
două de partidă ! E o perfor

F.C.M. Galați — F.C. Bihor 
1—1 (0—0). Scorul a fost des
chis, și la juniori, tot de oră
deni, prin Pato. Gălățenii au 
egalat în ultimele minute prin 
fundașul Popescu.

S. C. Bacău — Steaua 3—0. In 
Spectaculoasă pe intreg par
cursul ei partida a fost domi
nată copios de jucătorii băcă
oani care au reușit să înscrie 
trei goluri și au ratat de două 
ori pe atîtea. Scor final 3—0, 
pentru juniorii gazde.

A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. 
Reșița 0—0. Juniorii reșițeni au 
anunțat în meciul de ieri hotă- 
rirea cu care clubul din care 
fac parte s-a pregătit pentru 
întilnirea de pe stadionul din 
Tg. Mureș. S-au apărat cu dir
zenie și, astfel, încercările lui 
Bodoni. Codreanu, Gali au ră
mas fără rezultat.

Univ. Craiova — Corvinul Hu
nedoara 2—2 (0—2). Joc plăcut, 
în ambele reprize. Hunedorenii, 
mai insistenți .și lucizi în acțiu
nile ofensive, au condus, la pau
ză cu 2—0 prin golurile înscrise 
de NicȘa și Petcu. La reluare 
juniorii craioveni au jucat 
mult mai bine, reușind să in
scrie de două ori prin Ciobanu 
și Puică.

Rapid — Poli Iași 2—1. Un 
meci obișnuit, fără atributul di

Divizia B
SERIA I. Ceahlăul P. Neamț 

— F. C. Brăila 4—2 ; C. S. M. 
Suceava — Gloria Buzău 1—0 ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Victoria 
Tecuci 6-0 ; C.F.R, Pașcani — 
Olimpia Rm. Sărat 2—1 ; Unirea 
Focșani — Minerul Gura Humo
rului 1—0 ; Prahova Ploiești — 
C5 S. U. Galați 2—1 ; Portul 
Constanța — Petrolul Ploiești 
0—2 ; Celuloza Călărași — Me
talul Plopeni 1—0 : C. S. M. Bor
zești — Relonul Săvinești 2—0.

SERIA a Il-a. Tractorul Bra
șov — Metalul București 2—1 ; 
Chimica Tîrnăveni — Unirea 
Alexandria 2—1 : Voința Bucu
rești — Dinamo Slatina 0—0 ; 
C. S. Tîrgoviște — F. C. M. 
Giurgiu 2—0 ; Șoimii Sibiu — 
Chimia Tr. Măgurele 2—0 ; 

manță. Pentru argeșeni a mar
cat Leșeanu în min. 82. (C.V).

Politehnica Timișoara — 
U. T. A.: 2-1

Cind în min. 90 Roșea de la 
gazde, cu un șut violent expe
diat din marginea careului îl 
învinge pe bravul Iorgulescu, 
aducînd echipei sale victoria, 
cei 35 000 spectatori prezenți în 
tribune și-au iertat favoriții 
pentru fotbalul haotic practicat 
pină atunci. Pînă în acea clipă, 
deși au atacat, dar fără convin
gere, meciul se îndrepta spre 
un echitabil rezultat egal. A- 
rădenii, veniți la Timișoara cu 
lecția apărării și contraatacului 
bine învățată au fost din mul
te puncte de vedere superiori 
formației locale. Drept dovadă 
în min. 14 și 16 Nedelcu a ra
tat... elegant goluri gata făcu
te. Primul gol marcat de 
fostul internațional a fost ur
marea unei lovituri de 1? 11 
m acordată în min. 12 în urma 
unui fault asupra lui Covalcic. 
U.T.A. a marcat în min. 71 prin 
același Nedelcu care a reluat 
imparabil o minge ricoșată 
de*  zidul defectuos al gazde
lor. Cartonașe galbene Istră- 
tescu, Covalcic și Schepp de la 
zidul defectuos al gazdelor. Car
tonașe galbene Istrătescu, Co
valcic și Schepp. (Ion Dancea).

F. C. Constanța — 
Sportul studențesc : 0—0

Meci nul din toate punctele 
de vedere desfășurat intr-un 
ritm lent în care au abundat 
pasele la adversar și greșelile 
elementare. In general, un joc 
fără „sare și piper4* in care o- 
caziile periculoase la cele două 
porți s-au putut număra pe 
degetele unei singure mîini. 
Sportul studențesc a obținut re
zultatul de egalitate fără prea 
mari eforturi. remareîndu-se 
prin linia de apărare sobră și 
decisă, in care au excelat Ciu- 
garin, Tănăsescu, Grigore și 
Manea. F.C. Constanța a avut 
citeva ocazii bune la poarta bine 
apărată de Răducanu, dar, pe 
rind. Buduru, lovitură de cap 
în bară in min. 30. 1^ o centra
re a lui Mărculescu și același 
Mărculescu în min. 39 și 60 — 
au ratat de puțin. Fotbaliștii 
constănțeni au păcătuit, îndeo
sebi, prin căutarea la infinit a 
pasei decisive, aglomerînd jo
cul pe centru, unde Tănăsescu 
și Ciugarin s-au dovedit de ne
trecut. (Dan Vasilescu).

namismului și tinereții, deși pe 
teren se aflau juniori. Gazdele 
au avut superioritate, în cea mai 
mare parte a timpului, reușind 
să conducă cu 2—0. Oaspeții au 
redus din handicap înainte de 
final cu vreo 10 minute.

Poli. Timișoara — U.T.A. 2—0. 
A fost un meci de agrement, ju
niorii ambelor formații dove
dind că plăcerea de a juca fot
bal este doar un capriciu iar 
blazarea o cămașă la modă.

Jiul — Progresul 0—1. Joc ce 
părea a se încheia cu o reușită 
dispută, dar în final nervii au 
pus stăpînire pe comportarea 
unor tineri jucători din Petro
șani, Gaică și Țiștea, fiind e- 
liminați. Pentru Progresul a 
marcat Iliescu in min. 60.

F. C. Constanța—Sportul stu
dențesc 1—1. Joc mediocru, dar 
corect, desfășurat într-o deplină 
notă de sportivitate, fapt de na
tură să ne bucure, după jocu
rile pline de durități cu care 
ne-au obișnuit, din păcate, in 
ultima vreme, juniorii. Au mar
cat : in min. 40 Constantin Ta- 
rarache și imediat după relua
re in min. 45 Negoiță.

Dinamo—F.C. Argeș 1—1. Un 
rezultat echitabil, în urma unui 
meci mai animat și mai echili
brat ca la seniori.

Tehnometal București — Steagul 
Roșu Brașov 0—2 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — Nitramonia Făgăraș
3—1 ; Electroputere Craiova — 
Flacăra Moreni 2—1 ; S. N. Ol
tenița — Metalurgistul Cugir

SERIA a Ill-a. Sticla Turda — 
Rapid Arad 2—1 ; Minerul Lu- 
peni — Aurul Brad 2—1 ; Olim
pia Satu Mare — C.F.R. Cluj- 
Napoca 5—2 ; F. C. Baia Marfe — 
Minerul Cavnic 3—2 ; Dacia 
Orăștie — Armătura Zalău 3—0 ; 
Victoria Călan — C. I. L. Sighet
1— 0 ; Gloria Bistrița — U. M. 
Timișoara 3—0 ; „U“ Cluj-Na
poca — Ind. sîrmei C. Turzii
2— 1 • C.F.R. Timișoara — Mu
reșul Deva 2—0.
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încheierea vizitei de prietenie 
în țara noastră 

a tovarășului Edward Gierek

actualitatea pentru) 
tineret!

Festivalul cîntecului ostășesc „TE APĂR Șl TE CÎNT, PATRIA MEA"

COMUNICAT
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, în zilele*  de 
7—10 octombrie a.c., tovarășul 
Edward Gierek. prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
împreună cu soția, tovarășa 
Stanislawa Gierek, a efectuat o 
vizită de prietenie în România.

în timpul vizitei, primul se
cretar al Comitetului Centra al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez a fost însoțit de tovarășii 
Ryszard Frelek, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Jerzy 
Waszczuk, membru al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, șeful 
Cancelariei Secretariatului Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre
cum și de Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone în Republica Socialistă 
România.

în cursul convorbirilor desfă
șurate la Sinaia. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek s-au informat reciproc 
în legătură cu îndeplinirea cu 
succes a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. și ale Con
gresului al VII-lea al P.M.U.P., 
asupra dezvoltării social-eco- 
nomice, a problemelor actuale 
care preocupă cele două partide, 
precum și asupra progresului 
obținut în construirea societății 
socialiste în ambele țări.

Cei doi conducători și-au ex
primat satisfacția față de dez
voltarea multilaterală a relați
ilor de prietenie și colaborare 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Po
lonă, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. în cadrul 
convorbirilor au fost stabilite li
niile directoare ale adîncirii in 
continuare a prieteniei și co
laborării dintre cele două parti
de și state; care, servind intere
sele vitale ale poporului român 
și poporului polonez și întărind 
legăturile tradiționale de priete
nie între ele; contribuie, tot
odată. la consolidarea unității 
statelor socialiste, la creșterea 
forței și prestigiului socialismu
lui în lume.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și primul 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, tovarășul Edward Gie
rek. au acordat o atenție deose
bită lărgirii în continuare a co
laborării economice și tehnico- 
științifice. au stabilit principale
le direcții ale dezvoltării acestei 
colaborări în conformitate cu 
posibilitățile crescînde ale celor 
două țări, cu Programul com
plex C.A.E.R.

Cei doi conducători au consta
tat cu satisfacție că. în cincina
lul trecut. relațiile economice 
dintre cele două țări s-au dez
voltat cu succes, contribuind la 
creșterea însemnată a schimbu
rilor comerciale și îmbogățirea 
formelor de colaborare. în a- 
ceastă perioadă au fost încheia
te o serie de acorduri de lungă 
durată privind specializarea și 
cooperarea în ramurile indus

triei construcției de mașini, chi
miei și metalurgiei, precum și 
înțelegeri pe termen lung cu 
privire la schimbul de combus
tibili, materii prime și materia
le pentru producție, cum ar fi 
cărbune cocsificabil. cocs, pro
duse petroliere, cupru, aluminiu 
și o serie de semifabricate. în 
această perioadă, schimburile 
comerciale s-au ridicat la 1.1 
miliarde ruble, depășind cu 26 
la sută prevederile. acordului pe 
termen lung.

în conformitate cu cele stabi
lite de către guvernele celor 
două țări. în anii 1976—1980 va 
continua dezvoltarea multilate
rală a colaborării economice ro- 
mâno-polone. Rezultatele co
laborării în cincinalul trecut, 
precum și desfășurarea lucrări
lor privind coordonarea planu
rilor economice naționale în pe
rioada 1976—1980. au creat con
diții favorabile pentru dezvol
tarea continuă, dinamică, a 
cooperării, specializării în pro
ducție și schimburilor comer
ciale. Acordul de lungă durată, 
semnat pe baza coordonării pla
nurilor. prevede o creștere de 
2,5 ori a schimburilor în perioa
da actualului cincinal, valoarea 
acestora urmînd să atingă 2,8 
miliarde ruble.

La încheierea lucrărilor Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
mâno-polone de colaborare eco
nomică a fost stabilit un pro
gram larg de acțiuni de coopera
re în multe domenii ale indus
triei, precum și alte forme de 
cooperare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Edward Gierek au 
constatat că dezvoltarea cu suc
ces a Republicii Socialiste Ro
mânia și ă Republicii Populare 
Polone, creșterea rapidă a po
tențialului lor economic creează 
premise favorabile pentru lăr
girea continuă a dimensiunilor și 
formelor de colaborare econo
mică și tehnico-științifică româ- 
no-polone, pentru extinderea 
schimburilor culturale, precum 
și a relațiilor pe tărîm obștesc.

în timpul întilnirii, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român și$ primul secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez au 
făcut un schimb de vederi in 
legătură cu unele probleme 
fundamentale ale vieții interna
ționale. S-a arătat că unitatea 
și conlucrarea frățească a state
lor socialiste, suverane și egale 
în drepturi, reprezintă un factor 
hotărîtor al succesului în lupta 
lor pentru o dezvoltare mai ra
pidă economică-socială a fiecă
rei țări socialiste, pentru secu
ritate, colaborare internațională, 
pentru triumful cauzei păcii și 
socialismului.

în timpul convorbirilor, con
ducătorii celor două partide au 
menționat rolul deosebit al po
liticii Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste in de
terminarea cursului nou spre 
destindere și colaborare pe baza 
principiilor coexistenței pașnice 
între toate statele, indiferent de 
orinduirea socială.

A fost subliniată necesitatea 
aplicării depline și consecvente 
de către toate statele participan
te la Conferință a prevederilor 
Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in

AUEXUA
Primul ministru al Guvernului Republicii

Democratice Sao 
va face o vizită

La invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mânescu, 
in perioada 11—19 octombrie 
a.c., primul ministru al Guver-

Tome și Principe 
in țara noastră
r.ului Republicii Democratice 
Săo Tome și Principe. Miguel 
Anjos Trovoada. împreună cu 
soția, va efectua o vizită in țara 
noastră.

Europa de la Helsinki. Totodată, 
s-a evidențiat necesitatea de a 
se acționa pentru adîncirea și 
consolidarea destinderii în Eu
ropa, pentru întreprinderea de 
măsuri pe calea dezangajării 
militare si a dezarmării, pentru 
dezvoltarea relațiilor economice, 
tehnico-științifice, culturale și în 
alte domenii între toate țările 
europene.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și primul 
cpcretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez au subliniat importanța 
deosebită a Conferinței de la 
Berlin a partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa pentru 
întărirea colaborării și solidari
tății dintre partidele participan
te. pentru intensificarea acțiunii 
forțelor revoluționare, muncito
rești. democratice, progresiste, a 
maselor populare în lupta pen
tru pace, securitate, colaborare 
și progres social.

în cursul convorbirilor a fost 
reafirmată solidaritatea cu lupta 
popoarelor împotriva imperialis- . 
mului. colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru dreptul de 
a-și hotărî singure soarta. îm
potriva politicii de discriminare 
rasială și apartheid.

în cursul convorbirilor s-a 
evidențiat necesitatea de a se 
acționa pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru așezarea re
lațiilor economice dintre state 
pe principii de egalitate și echi
tate, pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor țărilor și îndeo
sebi a celor rămase în urmă, 
pentru o nouă ordine economică 
internațională.

Convorbirile s-au desfășurat 
fntr-o atmosferă cordială, tovă
rășească, în spiritul înțelegerii 
depline și al identității de ve
deri în toate problemele funda
mentale discutate.

în timpul șederii în țara noas
tră. tovarășul Edward Gierek a 
vizitat întreprinderea ..1 Mai" 
din Ploiești. Pretutindeni a fost 
înconjurat cu deosebită căldură, 
cu sentimente de stimă și 
prietenie, expresie a relațiilor 
strînse de solidaritate și co
laborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek și-au exprimat 
convingerea că noua întilnire și 
convorbirile avute vor constitui 
un puternic impuls pentru dez
voltarea și întărirea relațiilor 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, în interesul 
ambelor popoare, al construcției 
socialiste în cele două țări, al 
cauzei generale a păcii și socia
lismului în lume.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Polone, to
varășul Edward Gierek a trans
mis invitația ca o delegație de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șă 
efectueze o vizită oficială in 
Polonia. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

★

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek au participat, 
simbătă. la o partidă de vină- 
toare în pădurile din zona Gura 
Teghii-Păltiniș, din județul Bu
zău.

La terminarea partidei de 
vânătoare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășul Edward . 
Gierek și tovarășa Stanislawa ’ 
Gierek au participat la un de- j 
jun vinătoresc.

Au luat parte tovarășii Ion | 
Ioniță. Ilie Verdeț. Ștefan An- ' 
drei. Vasile Patilineț, precum . 
și Tudor Postelnicu. prim-se- | 
cretar al Comitetului județean I 
Buzău al P.C.R.

în municipiul Sighișoara a 
fost vernisată, in cadrul celui 
de-al 4-lea simpozion național 
de ceramică, o interesantă ex
poziție în care expun artiști 
plastici, precum și muncitori, 
tehnicieni, ingineri și alți lucră
tori din cadrul Centralei sticlei 
și ceramicii fine.

A fost prezent tovarășul

zonă a țării și spectacolul cu 
piesa ..Cafeaua actriței" de Emil 
Poenaru, susținut de un colectiv 
de actori ai Teatrului „Alexan
dru Davila" din Pitești.

Ryszard Frelek, secretar al
C.C. al P.M.U.P.

Dejunul, care a avut loc în J

cadrul pitoresc al pădurii. s-a 1
desfășurat intr-o atmosferă de 1
caldă prietenie. 1

„Jurăm să apărăm 
al Mioriței colț de rai
...Iată un vers al unuia din 

cintecele patriotice prezentate 
în concurs ce exprimă atit de 
sugestiv adeziunea ostașilor și 
a întregului popor de a apăra 
cuceririle revoluționare dobin- 
dite în anii socialismului, inde
pendența și integritatea terito
rială a patriei, nobile idei ce-au 
caracterizat tematica pieselor 
prezentate în primele două con-

al măiestriei artistice, un bun 
prilej de confruntare a noilor 
lor creații atit cu exigențele ju
riului cit și cu ale publicului.

Cele 47 de cîntece patriotice 
— atit corale cit și de muzică 
ușoară — audiate în cadrul ce
lor două spectacole programate 
la Sala de concerte al Radiotele- 
viziunii române au demonstrat 
din plin o înaltă realizare ar-

O prezență emoționantă. Corul de copii al Radioteleviziunii 
române, dirijat de Elena Vicică, alături de prestigiosul Ansamblu 
artistic „Doina“ al armatei interpretînd in primă audiție cinte- 
cul compozitorului Sergiu Eremia Azi pionier, miine ostaș, lu
crare ce o recomandăm cu căldură tuturor ansamblurilor corale 

școlare cît și formațiunilor de tineret pentru apărarea patriei.

certe ce-au oferit actualei edi
ții a Festivalului cîntecului os
tășesc „Te apăr și te cînt, pa
tria mea“ un pronunțat carac
ter patriotic caracteristic aspi
rațiilor și idealurilor tinerei 
noastre generații.

Acest prestigios festival — 
unic ca organizare și finalizare 
artistică — s-a impus prin edi
țiile sale anterioare în peisajul 
artistic al României socialiste 
drept o adevărată sărbătoare a 
muzicii corale românești, actua
la sa ediție reușind din plin sâ 
continue intensitatea stagiunii 
muzicale a Capitalei inaugurată 
nu demult prin îndrăgitele acor
duri ale Festivalului internațio
nal George Enescu.

Pentru compozitori, poeți și 
textieri un asemenea eveniment 
constituie un adevărat examen

tistică, o mare varietate stilis
tică și tematică.

Prin acest festival, reperto
riul cîntecului patriotic ostășesc 
s-a îmbogățit cu numeroase ti
tluri inspirate atit din glorioasa 
tradiție de luptă a armatei noas
tre cit și din viața de fiecare zi 
a tinerilor aflați sub drapel.

Independenței de stat a Româ
niei, scump ideal dobindit prin 
jertfă și dîrzenie de ..Ostașii 
noștri“, i-au fost dedicate vi
brante pagini semnate de Gh. 
Dumitrescu (Gornistul de la Gri- 
xița — versuri V. Bârna). A- 
lexandru Pașcanu (Imn neatir- 
nării — versuri M. Radina) și 
Aurel Giroveanu (Balada doro
banțului Ion — versuri Jean 
Gheliuc).

Prin sonorități ample, solem
ne au fost realizate piese dedi-
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cate armatei, apărătoare de nă
dejde a libertății și integrității 
noastre teritoriale, iar prin rit
muri vii. trepidante — cîntece 
dedicate tinerilor ostași. Frumu
sețea liniilor melodice cit și înal
tul lor mesaj patriotic vor în
scrie aceste noi cintece la un 
loc de cinste în repertoriul per
manent al tuturor ansamblurilor 
corale ostășești, multe dintre ele 
chiar și in repertoriul forma
țiilor de amatori civile ale țării.

Muzica ușoară prezentă ini fes
tival prin 19 melodii a reușit să 
lanseze cu succes cîteva cînte
ce, demonstrînd încă o dată capa
citatea sa de a se transforma 
dintr-un hccesoriu al dansului 
intr-un gen cu profunde semni
ficații educativ-patriotice. Fără 
a nega aportul compozitorilor de 
mult consacrați ai acestui gen 
considerăm că actuala ediție a 
festivalului a constituit pentru 
tinăra generație de creatori ai 
genului (Marius Țeicu, Marcel 
Dragomir, Vasile Șirli) o impor
tantă tribună de afirmare a ta
lentului lor.

în realizarea celor două con
certe. înaltul profesionalism al 
corului și orchestrei Ansamblu
lui „Doina“ al armatei dirijat de 
general-maior Dinu Stelian, 
artist al poporului, colonel Ser
giu Eremia și Gheorghe Popes
cu, al Orchestrei de estradă a

Tinăra cîntăreață de muzică 
ușoară Doina Stănescu inter
pretînd cintecul Fetele în 
uniformă de Elly Roman 

(versuri Ștefan Tita)

' Radioteleviziunii române, diri
jată de artistul emerit Sile Di- 
nicu, precum și buna pregătire 
a Corului de copii al Radiotele
viziunii române, dirijat de Ele
na Vicică, a celor două grupuri 
vocale (Studio 8 și al Ansam
blului ,.Doina“) și a numeroși
lor tineri soliști au contribuit la 
reușita deplină a acestor două 
spectacole.

ALEXANDRU POPA
Foto : VIRGIL ULIERU ■

In cadrul marilor manifestări 
ce urmează a fi sărbătorite la 
recomandarea UNESCO, Comite
tul de luptă pentru pace al ju
dețului Bihor, în colaborare cu 
Filarmonica de stat din Oradea, 
au organizat, duminică, în sala 
Bibliotecii județene Bihor, ani
versarea a 100 de ani de la naș
terea lui Pablo Casals.

In ultima zi a „Decadei 
cărții românești", zi dedicată 
Editurii „Ion Creangă", pionieri 
și elevi bucureșteni s-au întîlnit 
cu scriitorii Alexandru Mitru, 
Victor Tulbure și Vasile Băran.

Duminică, la Cîmpulung-Mus- 
cel, a debutat cea de-a 7-a edi
ție a suitei de manifestări ști
ințifice și cultural-artistice 
„Toamna musceleană", organiza
tă, în perioada 10—16 octombrie, 
de Comitetul orășenesc Cimpu- 
lung-Muscel al P.C.R. și Comi
tetul județean Argeș pentru cul
tură și educație socialistă.

în prima zi a „Toamnei mus- 
celene" au fost prezentate mon
tajul literar-muzical „Un pămînt 
numit România", o paradă a 
portului popular din această

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ALE NATURII

Catedra de analiză matema
tică.

Asistent, poziția 1.1.24, disci
plinele : — Analiză matematică.
— Matematici speciale.

Catedra de algebră-informa- 
tică.

Lector, poziția 1.2.9. discipli
nele : — Cercetări operaționale,
— Sisteme de operare și tele- 
prelucrarea datelor, — Progra
marea și utilizarea calculatoa
relor. •

Asistent, poziția 1.2.30, disci
plinele : — Bazele informaticii
— Algebră liniară. geometrie, 
programare, — Cercetări ope
raționale, — Programarea și 
utilizarea calculatoarelor, — 
Matematici.

Catedra de x fizică.
Asistent, poziția 1.3.23, disci

plinele : — Fizica și tehnologia 
solidului și semiconductor!, — 
Fizica dispozitivelor semicon
ductoare, — Electronică cuan
tică.

Asistent, poziția 1.3.24, disci
plinele : — Electronică fizică,
— Fizică, — Fizică curs pregă
titor.

Catedra de educație fizică și 
sport.

Asistent, poziția 1.5.14, disci
plina : — Educație fizică, — 
Baschet feminin, Divizia B.

FACULTATEA DE FILOLOGIE 
ȘI ISTORIE

Catedra de limba și literatura 
română, universală și compa
rată.

Asistent, poziția 2.1.18, disci
plina : — Limba latină (curs 
practic).

Catedra de limbi moderne.
Profesor, poziția 2.2.4, disci

plinele : — Limba rusă (con
versație), — Limba rusă (curs 
intensiv), — Limba rusă (facul
tativ), — Limba rusă contem
porană.

Lector, poziția 2.2.5. discipli
nele : — Literatură și civilizație 
franceză. — Literatură franceză,
— Limba franceză (conversații),
— Limba franceză (traduceri).

Asistent, poziția 2.2.20, disci
plinele : Limba franceză, Limba 
franceză (conversații) Limba 
franceză (curs intensiv), Limba 
franceză (traduceri, retrover
siune).

Asistent, poziția 2.2.33, disci
plina : — Limba franceză.
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ECONOMICE
Catedra de contabilitate și 

prelucrarea electronică a infor
mației economice.

Asistent, poziția 3.3.20, disci
plina : — Prelucrarea electro
nică a informațiilor financiar — 
contabile.

Catedra de planificare și 
analiză economico-financiara.

Festivalul Cibinîum *76
Tradiționalul tirg al oalelor

Foto : EDMUND HOFER

p a P t o mi r.c—

Noaptea
O trăire intensă și totală a 

artei sale, o dăruire care în
seamnă creație, dar și dez
văluirea mecanismului ei, o 
atitudine complexă în țața 
cinematografului, rezultat al 
unei pasiuni ce reunește 
creația și teoria ei — iată 
numai cîteva dintre datele 
unei personalități cu totul 
aparte : Francois Truffaut. 
Căci pentru iubitorul de film, 
Truffaut înseamnă Cele 400 
de lovituri și Piele catifelată, 
Trageți în pianist și Jules 
și Jim, Fahrenheit 451° și 
Domiciliu conjugal, dar și 
acea extraordinară carte, re
zultat al orelor de destăinu
ire a unui mare cineast că
tre un altul — Hitchcock 
către Truffaut — sau ascuți
tele articole din Cahiers du 
cinema, înseamnă cinemato
graful sincerității și forța 
noului val francez. Era fi
resc, dacă nu chiar necesar, 
ca Francois Truffaut să fi 
realizat Noaptea americană, 
acest film care dezvăluie 
mecanismul nașterii unei pe
licule, eșafodajul făcut din 
carton și durere, din muncă 
și suferință, din sufletele 
zbuciumate ale tuturor celor 
care se unesc pentru a for
ma, pentru scurt timp, o e- 
chipă omogenă. Noaptea a- 
mericană este un documen- 
tar, unul dintre acele docu-

americană
mentare poetice (de ce-mi 
vine-n minte numele lui 
Flaherty ?) care surprind e- 
sența unei lumi, prin care 
realitatea devine metaforă, 
iar metafora capătă substan
ța grea a faptului real. Via
ța artistului, spune Truffaut, 
este o lungă, o nesfirșită 
noapte americană (denumi
rea unui procedeu de tehni
că cinematografică prin care 
o secvență ce trebuie să se 
petreacă noaptea este filma
tă în plină zi) în care bucu
rii, suferințe, neliniști ome
nești sint sublimate in artă 
devenind alte bucurii, alte 
suferințe, alte neliniști ale 
unor personaje închipuite, 
ale unor intimplări închi
puite trăgindu-și seva din 
viața creatorului. Cit de 
semnificativă este, in acest 
sens, secvența in care, după 
ce-și revine din depresiunea 
nervoasă in care căzuse, in
terpreta principală găsește 
in cabină, pentru a invăța, 
textul pe care-l avea de spus 
in scena ce urma a fi rea
lizată : erau propriile sale 
cuvinte spuse in clipa de 
deznădejde. închinat muncii 
actorului, creatorului de 
film. Noaptea americană este 
un excepțional omagiu adus 
dăruirii pentru artă.

MIRUNA IONESCU
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TRAVERSAREA
PE „ZEBRĂ"

Fără îndoială că toți sintem pietoni. Deosebirile dintre 
pietonii obișnuiți și pietonii „cu permis", adică cei aflați la 
volan, nu trebuie să se traducă printr-o stare conflictuală. 
Relațiile dintre ei, perfect reglementate prin legi ale cir
culației, prin legi ale siguranței pe drumurile publice 
sint. in mod firesc, in cele mai multe cazuri, completate cu 
raporturile directe, omenești. Iată pe scurt conținutul ru
bricii pe care o deschidem astăzi, sensul pledoariei pe care 
vrem sâ o susținem pentru respectarea normelor de civili
zație a circulației.

în condițiile crește
rii traficului, proble
ma educației rutiere 
se pune tot mai acut. 
Siguranța circulației 
și fluența traficului pe 
drumurile publice sint 
In atenție tocmai pen
tru că se referă la o 
activitate socială de 
importanță majoră. 
Conducători de orice 
vehicul sau pietoni de 
orice vârstă, toți avem 
obligații — ca parti
cipant la traficul ru
tier — pe care trebuie

să le respectăm In 
egală măsură. Pentru 
f.ecare categorie le
gea reglementează 
drepturile și obligați
ile respective.

Le cunoaștem cu 
toții cum se cuvine ? 
Le aplicăm întocmai? 
Iată întrebări la care 
încercăm un răspuns 
cu ajutorul tovarășu
lui locotenent major 
Cornel Căpățină de la 
Direcția circulației din 
cadrul Inspectoratului 
general al miliției.

Ne vom referi, pentru 
început (ziarul nostru 
va continua asemenea 
dezbateri), la traversa
rea străzii prin locu
rile marcate, la trece
rile de pietoni numite 
plastic de noi ,,ze
bră-.

— „Pietonii traver
sează strada — citea
ză din Legea circula
ției interlocutorul nos
tru — numai pe la tre
cerile de pietoni mar
cate. semnalizate cu 
Indicatoare, iar In lip

sa acestora, pe la col
țul străzii1-. De regulă, 
acestea sint semnali
zate conducătorului 
auto și pietonilor cu 
indicatoarele respecti
ve. în multe cazuri 
fiind semaforizate și 
chiar presemnalizate.

— Am observat, de 
multe ori. la aceste 
treceri, că pietonii și 
conducătorii auto se 
invită reciproc. Cui ii 
este acordată priori
tatea ?

— Legea acordă pri
oritate pietonilor și 
obstrucționează pe 
conducătorii auto. Dar 
pietonii trebuie să în
țeleagă dreptul lor ca 
fiind limitat. însăși 
conștiința lor trebuie 
să le arate aceasta. E 
mult mai greu și ne
potrivit să oprești un 
autovehicul, decît să 
Intlrzii cîteva secunde 
pe trotuar. închipui- 
ți-vă o coloană de 10— 
12 autoturisme în 
mers. E suficient ca 
un pieton capricios 
(căruia cineva i-a 
spus că are priorita
te). să pășească „cu
rajos" in mijlocul 
străzii și coloana se 
fragmentează. fluxul 
normal se întrerupe. 
Pentru descongestio
narea traficului, noi, 
pietonii, trebuie să ne 
grăbim și, mai ales 
sâ ne asigurăm la fie
care traversare. Mulți 
scăpăm din vedere a-

cest lucru, lăsînd to
tul în seama reflexe
lor conducătorului 
auto și frînelor auto
vehiculului. Conducă
torii auto au obligația 
să reducă viteza pînă 
la evitarea oricărui 
pericol. Dar pot exista 
situații neprevăzute (o 
defecțiune ivită pe 
moment, condiții me
teorologice dificile).

Nu de puține ori, 
cînd au fost nesocotite 
regulile de circulație, 
s-au întîmplat acci
dente chiar pe trece
rea de pietoni, majori
tatea în centrele urba
ne aglomerate. La 
Constanța, de pildă, 
conducătorul auto Sîr- 
bu Tripon nu a acor
dat prioritate . unui 
pieton pe locul mar

cat și l-a accidentat 
grav. La fel s-a în
tîmplat cu Dinu Petre, 
care a surprins pe 
trecerea de pietoni din 
fața restaurantului 
Rapid din Brașov, un 
bătrîn ce traversa re
gulamentar. ' Neatent, 
Niță Petre, a lovit 
mortal un copil de 8 
ani. care traversa Bu
levardul Uverturii din 
București. Nu sint sin
gurele excepții privin- 
du-i pe conducătorii 
auto. Cu greu reușesc 
pietonii să traverseze 
strada pe la trecerea 
destinată lor din fața 
hotelului „Modern" de 
pe Bulevardul Repu
blicii din Capitală. Cei 
mai mulți conducători 
auto nu țin seama de 
acest marcaj.

Atit pietonii cît și 
conducătorii auto — 
și aceștia din urmă 
pietoni la rîndul lor 
— au temperamente 
diferite, reacții diferi
te. Dar dacă cei din 
a doua categorie pot 
fi testați, controlați, 
reciclați, primii intră 
mai puțin sub inci
dența acestor preocu
pări. La ei, la pietoni 
adică, intervine edu
cația în familie, în 
școală, capacitatea lor 
de înțelegere. Să nu 
uităm că pietonii sînt 
20 de milioane, iar 
conducătorii auto 2 
milioane. Să avem In 
vedere și faptul că, în 
ciuda progreselor înre
gistrate în moderni
zarea traficului rutier, 
rețeaua stradală nu 
poate fi oricînd schim
bată : toponimia locu
lui nu permite întot
deauna modificările 
dorite.

Modificări trebuie și 
pot surveni în modul 
nostru de a înțelege 
să ne Însușim și să ne 
conformăm legilor în 
vigoare, în a le trans
mite și celor din jurdl 
nostru, printr-o atitu
dine corectă, civiliza
tă, printr-o opinie co
lectivă capabilă să-i 
rețină pe cei care sînt 
dispuși la încălcarea 
normelor străzii.

V. RAVESCU

Conferențiar, poziția 3.4.5. dis
ciplinele : — Bazele comerțului 
exterior, — Bazele comerțului 
exterior și tehnologia plăților 
internaționale.

Asistent, poziția 3.4.25. disci
plinele : — Conducerea planifi
cată a economiei naționale. — 
Programarea și planificarea 
dezvoltării economiei socialiste.

Asistent, poziția 4.3.22. disci
plina : — Obstetrică și ginecolo
gie.

Catedra de semiologie medi
cală, pediatrie și boli infec- 
țidase.

Asistent, poziția 4.4.26. disci
plina : — Medicină internă — 
semiologie medicală.

Asistent, poziția 4.4.27, disci-

Asistent. poziția 5.2.23. disci
plinele : — Acționări electrice 
și automatizări. — Protecția 
prin relee. — Protecția prin 
relee și automatizări în C.T.E. ; 
secțiile de subingineri Tg. Jiu.

Catedra de automatizări și 
calculatoare.

Conferențiar, poziția 5.3.5,
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Asistent, poziția 3.4.27. disci
plinele : — Finanțe, — Finanțe 
— credit.

FACULTATEA DE MEDICINA

Catedra de chirurgie-anato- 
mie.

Conferențiar, poziția 4.2.4,
disciplina : — Anatomie.

Conferențiar, poziția 4.2.5,
disciplina : — Anatomie.

Asistent. poziția 4.2.8, disci
plina : — Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.15, disci
plina : — Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.19, disci
plina : — Anatomie.

Catedra de chirurgie — mor- 
fopatologie.

plina : — Medicină internă — 
semiologie medicală.

Asisitent, poziția 4.4.40. disci
plina : — Boli infecțioase și 
epidemiologie.

Asistent, poziția 4.4.41, disci
plina : — Boli infecțioase și 
epidemiologie.

Catedra medicală — neuro- 
psihiatrie.

Asistent, poziția 4.5.18, disci
plina : — Medicină internă — 
Clinică medicală anul V.

Asistent, poziția 4.5.28, disci
plina : — Medicină internă — 
Policlinică medicală.
FACULTATEA DE ELECTRO

TEHNICA
Catedra de mașini, acționări 

și aparate electrice.

disciplinele : — Calculatoare și 
programare. — Calcul și pre
lucrarea datelor.

Lector, poziția 5.3.17, discipli
nele : — Electronică aplicată în 
instalații termoenergetice, — 
Electronică aplicată in instalații 
energetice, — Tehnica impulsu
rilor și a circuitelor de comu
tație. — Programarea calcula
toarelor.

Lector, poziția 5.3.18. discipli
nele : — Teoria informației și 
telemecanică. — Teoria infor
mației și prelucrarea datelor 
(facultativ), — Teoria sisteme
lor automate, — Programare 
matematică (facultativ). — Cal
culul și prelucrarea datelor.

Asistent, poziția 5.3.23, disci
plinele | — Calcult^ și construc

ția regulatoarelor. — dispozitive 
și circuite electronice.

Asistent, poziția 5.3.26. disci
plinele : — Măsurări electrice 
și electronice, — Măsurări elec
trice și magnetice. — Măsurări 
electrice, — Electronică indus
trială.

Asistent, poziția 5.3.30, disci
plinele : — Calculatoare nume
rice, — Programare pe calcula
tor. — Programarea calculatoa
relor.

Catedra de mecanică aplicată 
Conferențiar, poziția 5.4.5, 

disciplinele : — Mecanică teh
nică, — Rezistența materialelor.

Lector, poziția 5.4.10, discipli
na : — Mecanisme.

Lector, poziția 5.4.17, discipli
nele : — Rezistența materiale
lor, — Mașini termice, — Re
țele și măsurări termice ; sec
țiile de subingiperi Tg. Jiu.

Lector, poziția 5.4.18, discipli
nele : — Mașini termice, — 
Termotehnică și instalații ter
mice, — Termoenergetică și 
termoficare, — Montarea și ex
ploatarea utilajelor termice, — 
Transimisa căldurii și schimbă
toare ; secțiile de subingineri 
Tg.'Jiu.

Asistent, poziția 5.4.22, disci
plinele : — Mecanisme, — Fi
zică.

Asistent, poziția 5.4.29, disci
plinele : — Căi de comunicație 
— Construcții edilitare și căi 
de comunicație, — Fundații și

procedee de fundare, — Hi- , 
draulica și construcțiile edili- | 
tare, — Construcții de beton | 
armat.

Asistent, poziția 5.4.31, disci- ! 
plinele : — Tehnologia extrac
tivă. — Tehnologia metalurgică i 
și prelucrătoare.

Asistent, poziția 5.4.32, disci
plinele : — Studiul metalelor, 
— Tehnologia metalurgică și 
prelucrătoare.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectora
tului Universității din Craiova, 
str. Alexandru Ioan Cuza nr 
13. in termen de 30 de zile 
(pentru posturile de profesori 
conferențiari și șefi de lucrări 

lectori) și de 15 zile (pentru 
posturile de asistenți) de la 
data publicării acestui anunț in 
Buletinul oficial, cererea de 
înscriere, la care vor anexa (in 
2 exemplare pentru posturile 
de profesori și conferențiari și 
intr-un exemplar pentru pos
turile de șef de lucrări — lec
tori și asistenți) actele prevă
zute de Legea nr. 6, privind 
statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă Româ
nia, publicat in Buletinul ofi
cial, Partea I, nr. 33 din 15 
martie 1939 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației si Invă- 
țămîntului nr. 84539 1969.

Concursul se va ține la se
diul facultăților respective, la 
data și locul ce se vor anunța 
de către aceste facultăți.




