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Răspunzînd indicațiilor partidului, 
chemării secretarului general

Tinerii in dialogul permanent al producției,Tinerii in dialogul permanent al producției, 
cercetării, invățămintului, culturiicercetării, invățămintului, culturii

idei al brigăzii: 
nale. * Așezămintele de cultură, 
cluburile muncitorești — sub sem
nul îndeplinirii hotâririlor Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste, al formării tinerilor în 
spirit revoluționar. • Invățămîntul 
și producția intr-o relație insepa- 

I rabilă.

Publicăm astăzi in pa
gina a 4-a partea a 

ll-a a anchetei: 
„SIMBÂTA Șl 
DUMINICĂ 
LA CLUBUL 

TINERETULUI"

'CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Și in județul Brăila s-a încheiat 
semănatul griului

Cel mai larg cimp de afirmare a elanului 
tineresc în aceste zile este chiar

CÎMPUL-LOCUL 
UNDE TREBUIE 

SĂ SE AFLE
Comisiile tehnico-științifice ale organizațiilor U, T, C, la lucru

PLANURI AM FĂCUT.
CUI LE ÎNCREDINȚAM SPRE REALIZARE?
întrebare autocritică care trebuie să fie pusă acolo unde antrenarea unui număr 
cit mai mare de tineri la activitatea de creație n-a devenit principala preocupare
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TINERII ÎN DIALOGUL PERMANENT
AL PRODUCȚIEI, CERCETĂRII, ÎNVĂȚÂMÎNTULUI, CULTURII,
CU PROBLEMELE VIEȚII, CU CERINȚELE OAMENILOR

Pe adresa Consiliului 

U. A. S. C.

din Cluj-Napoca 

CASA DE CULTURĂ, 

UN COSMODROM 

PENTRU 

EXTRATERESTRI?

Uteciștii de la „Unirea" vă propun o inițiativă

ESZ Sesiuni științifice în SHg 
leetivului 'a de secțiile de producție guO 

ggg ale beneficiarilor

Suprafețele in pantă pot deveni roditoare

S-S drumul, dar S.M.A.-urile
...Totul a In- ajuns după cer-

ggl se urnesc cam greu!

Ce ne oferă clubul întreprinderii ?
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Scop și cadru al acțiunilor politico-educative

ACTIVITATE EXEMPLARA
LA FIECARE LOC DE MUNCA

„Dacă ar fî să definesc pe scurt conținutul activității organi
zației noastre in această perioadă — este de părere inginerul 
Ștefan Ghioc, locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. din în
treprinderea „Vulcan" din Capitală — aș spune că noi parcur
gem, în prezent, o etapă de acumulări". în ce constă ea ?
• în primul rînd este vorba despre perspectiva apropiată a 

reorganizării fluxului tehnologic, ca o cale principală de creș
tere a productivității muncii. Sub îndrumarea comitetului de 
partid, colective de specialiști — din care au făcut parte și nu
meroși tineri — au analizat la fața locului posibilitățile exis
tente la fiecare punct de lucru, propunînd pe această bază va
riantele optime.

• Imediat după aprobarea planului unitar pe Întreprindere, 
organizațiile U.T.C. vor fi antrenate și la realizarea acestor pla
nuri de reorganizare, urmînd ca după aceea să preluăm unele 
obiective din planurile tehnice de invenții și inovații ale în
treprinderii.

Așadar, etapă a acumulărilor, înseamnă pentru comitetul 
U.T.C. de la „Vulcan" acțiune susținută pentru ca fiecare tinăr 
încadrat să fie înzestrat cu o înaltă pregătire profesională,-in
cit să poată face față în cele mai bune condiții exigențelor in
troducerii rapide a noilor tehnologii în întreprindere.

în momentul de față comitetul U.T.C. acționează pentru cu
prinderea a peste 1 400 de tineri (adică jumătate din numărul 
total al tinerilor ) la cursuri de ridicare a calificării desfășurate 
în funcție de specificul lacului de muncă. Tn perioada urmă
toare, vor fi cuprinși la aceste cursuri și cei aproape 300 de ti
neri pregătiți în diverse forme de calificare, precum și cei care 
la ora actuală se califică la locul de muncă. In acest fel. pîr.ă la 
sfîrșitul acestui cincinal, nici un tînăr încadrat din întreprindere 
nu va r&mîne în afara formelor

singurul. Depinde însă numai de 
tinerii de la Vulcan ca el să 
nu rămină, pentru prea multă 
vreme, tot singurul.

SARCINI NOI PE AGENDA DE 
LUCRU A ORGANIZAȚIILOR 

U.T.C.

inginerul 
propunem 
și ce for- 
planul de 

U.T.C.

de ridicare a calificării.

CINCINALUL REVOLUȚIEI TEH- 
NICO-STIINȚIFICE AȘA CUM SE 
PREZINTĂ EL LA FIECARE LOC 

DE MUNCA

în 
lui 
se

mo-Dar, reorganizarea șl 
dernizarea proceselor tehnologi
ce presupune, ca o condiție 
fundamentală, indici calitativi 
moderni, superiori, de o înaltă 
eficiență la fiecare loc de 
muncă, pentru fiecare operație 
tehnologică în parte.

De pildă, o profesiune „clasi
că" în întreprindere — sudura 
— a suferit, într-un interval re
lativ scurt, o evoluție uimitoa
re. La ora actuală, preocupările 
sudorilor se îndreaptă către 
formele modeme, care presupun 
scurtarea duratei de execuție 
și creșterea indicelui de produc
tivitate, cum ar fi sudura în 
argon și sudura în CO2.

De aici a și plecat inițiativa 
unui colectiv de tineri care a 
conceput un proces *automat de

de 
cu 

numesc 
inginer 

Marin 
la ne- 
suduni 
de ar- 
s curta

sudură aflat acum 
realizare. Autorii 
toții tineri și ei 
ing. Valentin Dascălu, 
Ilie Duca și lăcătușul 
Paraschiv. Plecind de 
cesitatea automatizării 
colectoarelor în mediu 
gon, noua instalație va 
la o șesime timpul de execuție, 
dublînd în același timp produc
tivitatea muncii.

Dincolo însă de rezultatele 
economice deosebite ale acestei 
instalații, întreaga perioadă de 
proiectare și realizare a ei a 
adus cu sine și un alt ciștig 
pentru tinerii din Întreprinde
re. Odată cu ea s-a declanșat 
acțiunea de constituire a co
lectivelor complexe de muncitori 
și ingineri care să studieze la 
fiecare loc de muncă posibilită
țile de creștere a calității pro
ducției pe baza aplicării teh
nologiilor moderne. Deocam
dată, exemplul de mai rus este

ECONOMICE

concurs
didactice

Reluăm discuția cu 
Ștefan Ghioc, și ne 
să aflăm ce obiective 
me noi au înscris în . 
muncă al organizației 
pornind de la ideea genera
lizării acțiunii de modernizare 
a producției la nivel de între
prindere. însușirea noilor teh
nologii „pe viu", adică în mod 
direct în întreprinderile unde 
ele se aplică la «cară largă. 
Deosebit de utile s-au dovedit 
schimburile de experiență, ur
mate de demonstrații practi
ce și analize ale proceselor teh
nologice la întreprinderea „Gri- 
vita Roșie- si la întreprinderea 
ARO Cîmpulung Muscel.

O mai susținută muncă de 
propagandă tehnieo-științifică. 
Astfel în fiecare secție s-a 
realizat o complexă propagan
dă vizuali prin intermediul pa
nourilor de tehnologii, proprii 
respectivului loc de muncă. De 
asemenea, cu ajutorul cineclu- 
bului din întreprindere s-a tre
cut la realizarea unor diapoziti
ve pe teme tehnologice moder
ne si care vor fi utilizate ca 
materiale dialectice în diverse
le forme de calificare și de ri
dicare a calificării din între
prindere. Chiar în aceste ri’e. 
sudorul Ștefan Lazăr și lăcă
tușul Teodor Istoc. cu sprijinul 
instructorului Tosif Ionescu. lu
crează la un dispozitiv despre 
procesul de îndoire a țevilor de 
mari dimensiuni, procedeu teh
nic menit *ă înlocuiască o teh
nică mai veche și cu un randa
ment inferior. Tn vederea îm
pletirii activităților de producție 
cu cele de cercetare s-a perma
nentizat colaborarea cu comite
tul U.T.C. de la Institutul de fi
zică atomică. Tn dese rin duri ti
neri cercetători din institut Iau 
parte Ia simpozioanele periodice 
de tehnică si tehnologie moder
nă. prezentind muncitorilor din 
întreprindere ș! elevilor de la 
Crupul școlar Vulcan unele din 
preocupările lor. Tot în această 
perioadă, un grup de tineri cer
cetători de la I.F.A. urmează să 
probeze în întreprindere o lu
crare a rfrei temă a fost aleasă 
din prioritățile întreprinderii si 
•rizeazâ creșterea gradului de în
trebuințare a cazane!or eu. încă 
jumătate din timpul artuaL

I. Facultatea de Economia in
dustriei, construcțiilor și trans
porturilor

a) Catedra de conducerea, or
ganizarea și planificarea unită
ților industriale

— Conferențiar, poz. 7, disci
plinele : Conducerea, organiza
rea și planificarea unităților e- 
conomice ; Proiecte economice

— Lector, poz. 22, discipline
le : Economia și organizarea er- 
gonomică a muncii ; Ergono
mia și organizarea muncii în 
întreprinderile industriale ; E- 
conomia și organizarea muncii 
în industrie, construcții și trans
porturi.

— Asistent, poz. 34, discipli
nele : Aprovizionarea tehnico- 
materială și desfacerea produc
ției ; Proiecte economice ; Con
ducerea, organizarea și planifi
carea unităților industriale.

— Asistent, poz. 35, discipli
nele : Conducerea, organizarea 
și planificarea construcțiilor și 
transporturilor ; Proiecte econo
mice.

ACADEMIA DE STUDII
- BUCUREȘTI

anunță scoaterea la 
a următoarelor posturi

Eficiența economică a Investiții
lor.

c) Catedra de Drept.
— Lector, poz. 16, discipli

nele : Drept ; Drept economic 
internațional.

d) Catedra de Contabilitate.
— Conferențiar, poz. 17, dis

ciplina : Contabilitate.
e) Catedra de Analiza activi

tății economice.
— Profesor, poz. 4, discipli

na : Analiza activității econo
mice a întreprinderilor.

— Asistent, poz. 13, discipli
na : Analiza activității econo
mice.

SERB AX CIOXOFF

b) Catedra de Tehnologie

— Asistent, poz. 
na : Tehnologie.

— Asistent, poz. 
na : Tehnologie.

24, discipli-

25, discipli-

II. Facultatea de 
economică și statistică

Cibernetică

a) Catedra de Statistică teo
retică și economică.

— Profesor, poz. 5, discipli
na : Statistică teoretică.

— Lector, poz. 12, discipline
le : Statistică economică ; Sta
tistică.

III. Facultatea de Comerț
a) Catedra de Comerț — 

Marketing.
— Lector, poz. 9, disciplina 3 

Metode de cercetare a pieței.
— Lector, poz. 15, discipline

le : Conducerea activității co
merciale ; Proiecte economica 
în comerț.

— Profesor, poz. 45. discipli
na : Doctrine economice și po
litice contemporane.

— Conferențiar, poz. 47. dis
ciplina : Doctrine economice și 
politice contemporane.

b) Catedra de Conducerea 
planificată a economiei națio
nale.

— Conferențiar, poz. 6. dis
ciplina : Planificarea și prog
noza dezvoltării economice-so- 
ciale.

— Asistent, poz. 10, discipli
na : Planificarea și prognoza 
dezvoltării economico-sociale.

VI. Facultatea de Contabili
tate și economie agrară.

a) Catedra de Economia și 
tehnologia agriculturii.

— Profesor, poz. 6. discipli
nele : Economia agriculturii și 
valorificarea producției agri
cole : Economia agriculturii.

b) Catedra de Educație fizi
că și sport.

— Conferențiar, poz. 1, dis
ciplinele : Volei; Gimnastică 
de bază.

b) Catedra de Relații econo
mice internaționale.

— Lector, poz. 15. discipline
le : Bazele comerțului exterior; 
Proiecte și cazuri în comerțul 
exterior.

— Lector, poz. 16, discipline
le : Relații economise interna
ționale; Conducerea și tehnica 
comerțului exterior.

— Lector, poz. 17, discipline
le : Relații economice interna
ționale ; Marketing și conjunc
tura piețelor internaționale.

c) Catedra de Limbi străine.

— Asistent, poz. 17, discipli
na : Limba franceză.

— Lector, poz. 30, disciplina: 
Limba engleză.

IV. Facultatea de Finanțe 
contabilitate

a) Catedra de Finanțe 
bănci.

— Conferențiar, poz. 17, 
ciplinele : Finanțe-credit ; 
iecte-economice.

dis- 
Pro-

b) Catedra de Eficiența 
nomică a investițiilor.

eco-

— Lector, poz. 8, disciplina:

MINUNI
„în Bărăgan, pămîntul este 

foarte harnic cu cel care știe 
să-l muncească", spune Ion Spă- 
tărelu, Erou al muncii socialiste. 
Harnic, cum adică ? Exprima
rea corectă este : pămîntul este 
foarte darnic cu cel care... Dar 
dacă are dreptate ? Dar dacă 
putem foarte bine să spunem 
despre pămînt, care e un lucru 
al nostru, adine îndrăgit, că e 
harnic, că muncește alături de 
noi, că se scoală și el în zori și 
se culcă noaptea tirziu ? Nu, nu, 
pămîntul nu e numai darnic, e 
și harnic, iar fraza lui Ion Spă- 
tărelu este o mică minune de 
poezie.

Iată alta. Vorbește un foarte 
priceput președinte de coopera
tivă, cu excelente rezultate în 
ce privește creșterea vitelor. Ex
plică in ce fel a reușit să obți
nă furaje suficiente : „în acest 
an. cînd se spunea că va fi se
cetă, toată lumea visa secetă, 
dar noi n-am stat..." Toată lu
mea visa secetă, un vers admi
rabil dintr-o poezie încă ne
scrisă. Să visezi nu un măr sau 
un copil, ci seceta...

Cîteva cuvinte 
ale unui petro
list de la sche
la Cartojani : 
„Dacă nu apuci 
cu nădejde de 
fier să-l ridici 
cu inima plină, 
cînd ți-o mirosi 
fierul a prost e 
vai de mama ta". Se poate spu
ne mai mult tn atît de puține 
cuvinte ? E, din nou. o mică 
minune de înțelepciune și da 
stil literar.

Sînt destule asemenea mi
nuni ? Sd nu răspundem încă.

Am citat din trei emisiuni: Să 
trăim și să muncim în chip co
munist (realizatoare : Lucia Pop 
și Anca Fusariu). Față în față și 
— In sfîrșit — De ziua petro- 

(realizator : Hori a Vasi- 
loni), Trei emisiuni deosebite, 
care au avut totuși ceva comun : 
au contribuit nu numai la îm- 
booățirea gindirii noastre (și a 
cunoștințelor despre diferitele 
domenii de activitate), ci si 
într-o anumită măsură, la îmbo- 
gâț-.rea limbii românești. Se dis
cută prea puțin despre posibili
tățile extraordinar de diverse 
ale televiziunii In acest dome
niu. Aict se vorbește corect, u- 
neori chiar elegant, fără greșeli 
grave de exprimare (cu excepția 
unor transmisii sportive), clar și 
erplîeit, toate bune. Dar oprin- 
du-ne numai la reportaje, tre
buie spus că uneori se vorbește 
șl foarte sărac, dîndu-ni-se 
impresia falsă că limba română 
cuprinde un număr limitat de 
cuvinte și de fraze tip. Stau 
fată In față două tipuri de re
portaje. Tipul, să-i zicem, ab
stract și tipul cotidian. Reporta
jele abstracte sint de fapt niște 
prelegeri : realizatorul vorbește 
muU și di datele generale, cite 
un „personaj" ia ți el cuvîntul 
ți citește, trigînd cu ochiul la 
fițuică sau recitind ceea ce a 
învățat pe dinafară, tot niște

Cronica T. V.
de Florin Mugur

date generale. Utile, poate, și 
uneori chiar interesante. Dar în
trebarea care se pune e urmă
toarea : dacă e vorba de o pre
legere. de ce n-o ține un pro
fesor ? Meseria reporterului e 
să facă reportaje. Reportajele de 
tip cotidian sint. aparent, mai 
puțin pretențioase. Aci întil- 
nim vorbirea liberă. Eroul nu 
mai este realizatorul, ci chiar 
oamenii de care se ocupă. Ei 
sint lăsați să vorbească așa cum 
se pricep, fiind îndrumați cu 
tact, din umbră, să se refere la 
chestiuni esențiale, singurele ca- 
re-l pot interesa pe ascultător. 
Iar realizatorul reportajului de 
tip cotidian nu uită nici o clipă 
că nu are de-a face cu fantome, 
ci cu niște personalități umane, 
care trebuie lăsate să se expri
me : ele au viața lor, opiniile 
lor, limbajul lor propriu. Așa 
apar cîteodată momentele de 
neuitat. Așa se nasc minunile.

Să ne scuzăm pentru aceste 
fraze cam didactice și pentru a- 
ceste adevăruri care sînt la 
mintea omului. Cine nu știe că 
lipsa de naturalețe, convențio

nalismul, pluti
rea în generali
tăți sînt defecte 
grave, izvor de 
sărăcie, că dădă
ceala exagera
tă a intervieva- 
tilor nu duce la 
nimic bun ? 
Toată lumea 

știe. Iar reportajele pe bază de 
fițuici nu apar chiar atit de des. 
Nu avem de ce să ne speriem, 
într-adevăr, nu apar atît de des 
și nici sperioși nu sîntem. Dar 
apar ! Iar forța lor de convin
gere este ca și inexistentă.

...Revenind la frumoasa emi
siune Să trăim și să muncim în 
chip comunist, să spunem că, 
propunindu-și sd prezinte un 
județ al țării, ea a știut să evite 
primejdia de a înfățișa sintetic 
și abstract realizările și perspec
tivele locurilor respective și 
le-a cuprins în mod convingă
tor în cuvintele celor cîțiva ti
neri ce au vorbit despre proble
mele existentei lor — nu altele 
decît problemele locurilor în 
care trăiesc. Am făcut cunoștin
ță mai îndeaproape și eu un tî
năr poet al Bărăganului. Marin 
Lupșanu. premiat nu demult și 
de revista Luceafărul, și care ni 
s-a părut un talent de excepție. 
Lumea poeziei sale e lumea sa
tului. eu „bătrînii satului sporo- 
văind. f împletind saci cu ace 
de albină". Apar imagini plasti
ce ale rodniciei: „$i de atîta 
rod aud cum se îndoaie / către 
pămînt oiștea de la Carul mare". 
Viziunea senină, celestă aproa
pe, a Bărăganului e transmisă 
cu forță : „Cînd se face seară și 
se zburlesc toți macii ] albine
le tn mine se spală de polen. 
/ Eu bat pe șale caii și leg la 
gură sacii / în care zac aprinse 
comete din eden". Avem de-a 
face, evident, nu eu un începă
tor talentat, ci eu un poet. Iar 
apariția unui nou poet este în
totdeauna o minune.

ÎNTREPRINDEREA DE PREZENTARE ȘI AMBALAJE PENTRU 
CHIMIE

Str. C. Boslanu, nr. 27—29, Sect. 5 — București
Recrutează tineri și tinere pentru calificare în meseria de ope

rator prelucrare mase plastice.
Actele necesare înscrierii sint următoarele :
— Certificat (adeverință) de absolvire a 10 clase (treapta I-a 

de liceu).
— Fișa medicală.
— Certificatul de naștere (copie).
Durata școlarizării, inclusiv practica : 1 an.
Cursurile au loe In cadrul Liceului Industrial de 

Danubiana.
Pe timpul școlarizării se primesc indemnizații de circa 
Relații suplimentare la telefon : 41 04 80,'SOI, «au Ia 

Danubiana, tel : 83 41 40154.

800 lei. 
Liceal

a) Catedra de Economie 
litică.

V. Facultatea de Economie 
politică și planificare

chimie

ECRAN CLUB - FARA PROIECȚIE

★
Candidații la concurs vor 

depune la secretariatul rectora
tului Academiei de studii eco
nomice din București, Piața 
Romană nr. 6. cererea de în
scriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic 
din R.S. România publicat în 
Buletinul Oficial partea I, nr. 
33 din 15 martie 1969 și de In
strucțiunile Ministerului Edu
cației și Invățămîntului nr. 
84 539 <1969. astfel :

— pentru posturile de pro
fesor, conferențiar și lector. în 
termen de 30 zile de la data 
publicării acestui anunț în Bu-

' letinul Oficial, iar concursul 
se va desfășura la șediul Aca
demiei în termen de 60 de zile 
de la data expirării termenului 
de înscriere ;

— pentru posturile de asis
tent, în termen de 15 zile de la 
data publicării acestui anunț în 
Buletinul Oficial, iar concursul 
se va ține la sediul Academiei 
în termen de 15 zile de la data 
expirării termenului de înscrie
re.

Cei care funcționează într-o 
Instituție de învățămînt supe
rior sînt obligați să comunice 
în scris, rectorului acesteia, în
scrierea la concurs.

— Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele 
12—14 la secretariatul rectora
tului.

Duminică la ..Ecran-Club" — 
sectorul șapte. Dimineața, cine- 
clubiștii au fost la stadion să 
filmeze deschiderea anului 
sportiv școlar. Sint vreo 12. oa
meni „de meserie" și cu pasio
nalii din jurul lor. 20. Ar fi mai 
mulți, de dorit doresc mulți. 
„Ecran-Clubul", așa cum il și 
cheamă, are specific. Dar des
pre asta, mai jos. Deocamdată, 
se pregătesc cu emoție să 
participe la Festivalul artei 
și culturii tineretului bucu- 
reștean. Au două filme de 
concurs, „Civica" și ..Ținta". 
Țintesc să ia un loc fruntaș. De
altfel, „Ecran-Clubul" — Casa 
de cultură a sectorului șapte — e 
obișnuit cu trofeele. Formații 
multe, talentate — să reamin
tim că „Trofeul Arenele Ro
mane" a poposit definitiv, după 
trei victorii consecutive, în vi
trina de onoare a clubului. Ar
tiștii amatori de la sectorul 
șapte, ambițioși, au reușit să cîș- 
tige trofeul și a patra oară, anul 
acesta. (Urmare in numărul nos
tru de miine).

de o sută — lucru firesc, în sec
tor sînt cîteva întreprinderi de 
anvergură, F.C.T.B., I.M.E.B.,
IREMAS, cămine studențești, 
școli. — umplu sala mare, cu
rată, elegantă, frumos decorată. 
Mă uit cum dansează majorita
tea un fel de tangou, indiferent 
de ritmul melodiei interpretate 
și mă gindesc câ am uitat sâ-1 
întreb pe tovarășul director al 
clubului, Eugen Lenghel, adică 
între mulțimea cercurilor cu 
vreo 200 de membri înscriși, nu 
e cumva și unul de dans mo
dern. Mă uit la băieții în că
măși și pulovere și la fetele în 
fuste foarte scurtuțe (orice 
modă, cînd trece, dacă conti
nuă să fie purtată are ceva 
trist) și mă gîndesc că am uitat 
sâ-1 întreb pe tovarășul direc-

MUZICA, DANS SI OARECARE 
ANTREN

Pe scenă, formația „Ecran rit
mic". Ii zicea „Terra", dar 11 
s-a părut prea pompos. Drept 
e că nu prea e de înțeles cum 
poate fi „ritmic" un ecran, dar 
nu e decît o licență poetică, o 
aluzie la cinefilia tinerilor din 
sectorul șapte. Formația cîntă 
bine. E muzicală, cu preferință 
pentru lirism, repertoriu decent. 
Dealtfel, Întreaga sală de dans 
are un aer remarcabil de de
cent. Băieții (muncitori, ingi
neri, economiști) deschid pro
gramul cu reputatul solist vocal 
Cornel Chiriță, muncitor emai- 
lator la IREMAS. Tinerii s-au 
obișnuit cu el, aproape sîmbătă 
de sîmbătă sau duminică de du
minică, Cornel ia microfonul. 
Are o voce caldă, pregătită, un 
repertoriu de ținută. („îmi pla
ce să cînt pentru vecinii mei 
din cartier"). Tinerii, mai bine

într-un fermecător roman-foi- 
leton, „Taina cavalerilor", loan 
Dan izbutește o performanță ce 
nu stă la indemîna oricui : ale- 
gîndu-și ca timp al acțiunii fur
tunosul an 1 600 din istoria ță
rilor române sub domnul unifi
cator Mihai Viteazul, autorul 
„umple" acest an cu o impre
sionantă cantitate de peripeții, 
urmăriri, conspirații, dueluri 
ș.a. incit cititorul bine pregătit 
in virtutea inerției să filozofeze 
cu exagerată gravitate pe seama 
istoriei se vede deodată sedus și 
fermecat de copleșitorul ritm al 
aventurilor ce ies una din alta 
întocmai ca in jocul cu inepui
zabilele cutii fermecate... Auto
rul are indiscutabil acel har de 
a înlătura cu o fermă blindețe 
solemna încruntare a cititorului 
„filozof" spre a face loc celui 
ascuns in spatele acestuia : ama
torului de povești naive și neve
rosimile prin ușurința cu care 
totul se rezolvă, prin farmecul 
duelurilor dansante, prin isteți
mea schimbului de 
dintre doi adversari aflați 
luptă pe viață și 
prin galanteria 
cu care dușma
nii sint lăsați 
să se disculpe. 
Probabil că în 
fiecare este un 
cititor uitat care 
iubește felul 
cum doar in 
spațiul fermecat 
al poveștii și al 
basmului cele 
mai încurcate și 
tenebroase îm
prejurări sînt 
descurcate prin- 
tr-o incredibilă__
raculoasă care are tocmai misiu
nea de a rezolva pur și simplu 
orice, manifestînd o superbă ne
păsare față de lămurirea lecto
rului rămas literalmente înain
tat și cu răsuflarea tăiată. Aces
tui cititor îi este destinată „Tai
na cavalerilor", specie de roman 
istoric tn care nici o convenție 
nu este ascunsă ci, dimpotrivă, 
toate sînt scoase bine la iveală 
căci tocmai în acceptarea lor stă 
farmecul unei astfel de scrieri. 
Este o naivitate pe care norma 
genului o instituie ca într-un 
asemenea roman lucrurile să nu 
se rezolve intr-un chip prea 
complicat și în orice caz „lovi
turile de teatru" care survin la 
tot pasul să țină locul unei 
adinei filozofii iar comploturile, 
conspirațiile, „secretele" in ge
neral să fie „cusute cu ață albă": 
ei. și ce dacă totul e cusut cu ață 
albă, tocmai asta e, că ne sur
prindem nu fără o anumită je
nă — reminiscență a prea serio
sului lector solemn — plăcîn- 
du-ne chiar aceste cusături. 
Prea multe sînt invizibile ca să 
nu gustăm cum se cuvine o 
scriere care la capătul jocului 
și al naivității pare totuși me- • 
nită să ne restituie o anumită 
încredere, un anumit gust al 
dezvăluirii. Firește, noi știm că 
e vorba doar de a citi ca pe o 
poveste ceea ce în realitate nu 
este din fericire așa. Știm prea 
bine, de pildă, că lumea nu este 
un spațiu al călătoriilor nesfir
șite, că
călători 
pi : in

amabilități 
în 

pe moarte sau

<Tg/iTfLi
toată lumea aleargă îneît e de 
mirare că mai rămine și cite 
ceva in urma unor personaje 
care nu cunosc altfel de popas 
decit provizoriile hanuri unde 
trag pentru o singură noapte 
spre a porni din nou la drum... 
Cititorul nu este lăsat să afle 
ce gîndește cutare personaj asu
pra teribilei întorsături a soar- 
tei prin care i-a fost dat să 
treacă fiindcă el e tras mai de
parte, scos iute, la drumul ma
re, din chilia unde vreun fost 
călugăr rămine să mediteze o 
vreme — puțină vreme ! — de u- 
nul singur : „în vreme ce Cle
ment filozofa adine de unul sin
gur, trei călăreți ieșiră din Alba 
Iulia în goana mare a cailor" și 
noi, la rindul nostru, trebuie să-i 
urmărim... Totul se petrece aici 
„in goana mare" : turniruri, ca
valcade, baluri la Praga sau 
Alba Iulia, nunți ori botezuri, 
comploturi sau descoperirea 
comploturilor ș.a.m.d. Persona
jele „n-au timp", aproape că 
nici nu le vedem la față : de 
aceea trăsăturile sint sumare, 
doar ceea ce sare în ochi și, mai

Un frumos roman 
„comerciaK. *)

intervenție mi-

JOI, 14 OCTOMBRIE ÎH 
PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 16,15 — Trans
misiune directă : Ceremonia 
plecării Maiestății Sale Bau- 
douin, regele belgienilor, care 
a efectuat împreună cu regi
na Fabiola o vizită oficială 
în țara noastră, Ia invitația 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

PROGRAMUL 1
14.45 Teleșcoală. 17,M Fotbal -. 

Cehoslovacia — Scoția. In pauză : 
• Telex. • La volan. 18,45 Ateneu 
popular T.V. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 întrebări și 
răspunsuri. 20,30 Ecran TV ’78. 21,06 
Cadran mondial. 21,30 Meridiane 
culturale. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunil. în pauză: 
Reportaj T.V. : „Zece oameni Îm
potriva muntelui-. Emisiune de 
Dorin Suclu.

la sfîrșit de săptămînă". Depinde 
ce înțelegem prin „combinate". 
Eu nu zic să întrerupem pe Cor
nel cînd cîntă „Taci / Cuvintele 
de spus / Mai mult de două nu-s / 
De ce vorbești în plus", cu o 
conferință despre rolul ciberne
ticii în tratarea problemelor 
lingvistice. Dar clubul are for
mații de teatru, brigadă, repu
tate și premiate. Au și multe în
treprinderi din sector, sau dacă 
n.-au acum pot avea. O glumă pe 
scenă, un dialog cu sala. într-un 
cuvint un comperaj inteligent 
ar spori antrenul, ar destinde 
atmosfera. Nici jocurile nu-s de 
lepădat. Trebuie găsite formu
lele cele mai potrivite, mal ti
nerești pentru antrenarea aces
tei săli de dansatori timizi și 
care au aerul că execută un ri
tual impus, dansînd, oprindu-se, 
tăcind. O „cameră ascunsă" a 
cineclubiștilor, fotografii hazlii, 
în «fîrșit, ceva mai multă tine
rețe.

oamenii nu sînt niște 
ce nu stau nici o cli- 
această frumoasă carte

20 de universități 
cultural-științifice

Tn noul an de învățămînt, nu
mărul universităților cultural- 
științifice din județul Satu Mare 
este de 20, cu 5 jnai mult decît 
pînă acum. ~ ' 
cursanți din _____ ________
Mare, Cărei. Tașnad, Negrești- 
Oaș, Livada. Halmeu, Sanislau, 
Ardud ș.a. vor fi cuprinși în 
peste 200 cursuri''și cicluri te
matice.

Cei peste 8 000 
localitățile Satu

„Lyra" brâileanâ — 
un autentic conservator

Cunoscuta societate „Lyra"dln 
Brăila, organizată ca un auten
tic conservator, și-a început

în ceea ce o privește pe a 
treia solistă, tehniciană Elena 
Toma, lucrurile par mai simple. 
Elena Toma este o cîntăreață 
de muzică ușoară — absolventă 
și ea a Școlii populare de artă 
— de cea mai autentică forma
ție. Timbru particular, glas bine 
stăpînit, ritm, ___ ‘
artistică, Elena Toma 
nume cunoscut. Ea a 
un „vraf" de trofee și 
ultimul fiind Trofeul 
Romane. Are 23 de ani, _____
țioasă, și pe bună dreptate. De
altfel, cînd a cîntat Elena Toma, 
cîțiva 
și au

personalitate 
e uri 

cîștigat 
premii, 

Arenele 
e ambi-

tineri ,.nu s-au stăpînit' 
aplaudat

CEEA 
SEARA LA „ECRAN-CLUB1

CE NU ERA DUMINICA

Nu era... film. „Ecran-Clu- 
bul" este singurul de acest fel 
din țară și nu e deloc nu
mai cu numele. Aici a funcțio
nat pînă-n 15 septembrie o ve-

eu seamă, proeminențele carica
turale. $i cum ar putea fi 
„descris" pe îndelete un perso
naj despre care aflăm că e atît 
de grăbit tncit „mulțumit peste 
măsură de întorsătura favorabi
lă a lucrurilor își îngădui un 
ceas Ia hanul Pivnița Șardului" ? 
Atît și nimic mai mult dar ce 
plin, ce extraordinar de burdu
șit poate fi un astfel de ceas 
„îngăduit"! Alții, în schimb, 
n-au nici măcar un ceas la în- 
demlnă : „Bine, mulțumesc ! 
Adună oamenii 1 Trebuie să pă
răsim hanul înainte de a se îm
plini un sfert de ceas". Nu e 
timp de pierdut : „Cînd ieși din 
han, cei cinci însoțitori ai săi îl 
așteptau gata de drum. Caii, o- 
dihniți șî sătui, părăsiră Teiușul 
în galop...". Nimic nu mai poate 
opri din drum asemenea zoriți 
călători prinși într-un vîrtej ge
neral al grabei care, pentru 
unii, nu este aceea a spaimei, a 
fricii, a fugii pline de panică 
dar a inepuizabilei energii, a 
dorului tineresc de a străbate 
viața în galop. Căci personajele 
romanului, multe mature, în 
vîrstă, definesc totuși o lume 
tinără și eroică. Cavalerii lui 
Mihai, a căror „taină" e, fireș
te, dragostea de țară și de neam, 
mîndra conștiință că ei nu slu
jesc o persoană dar un simbol 
și o idee șcumpă unut popor în
treg sînt mereu gata de drum, 
pe picior de plecare sau în goa
na mare, îndeplinind iute mi
siunile încredințate : „Cînd vom 
porni, doamne ?... — Ar fi bine 
mîine în zori". Viața lor 
turoasă este pusă, toată.

aven- 
sub

165 de
clase

noul an de învățămînt cu 
elevi ce se pregătesc în ___
de pian, canto, vioară, violon
cel, chitară, acordeon, flaut, 
obol, fagot, trompetă și contra
bas. Societatea va susține tra
diționalele audiții muzicale săp- 
tămînale.

Primul „tur de manivelă" 
la cineclubul 

din Rimnicu Vîlcea
în cadrul Casei de cultură____  _____ _____  a 

sindicatelor din municipiul Rîm- 
nicu Vîlcea și-a început, zilele 
acestea, activitatea un cineclub, 
ce și-a propus. între altele, să 
realizeze pelicule artistice și do
cumentare inspirate din viața și 
munca locuitorilor acestor me
leaguri.

semnul acestui etern „miine :n 
zori", întreaga umanitate că'.c- 
torește, se luptă, trăiește ti 
moare „înainte de ivirea zori- 
lor" : pe toți, zorii trebl e w 
prindă pe drum. Iar fiecare d--”» 
se desface, se bifurcă in 
propriu, căci fiecare 
promisiunea unei noi 
unei noi datorii și a unu. -ou 
drum. Aceste multe, __ " .
drumuri și poteci de-a lungul 
cărora' mereu „in zori" pot fi 
văzuți alergind, galopind, opă
rind și lovind eroii fără pată și 
prihană ai marelui voievod daut 
toate, in calea mare a Unirii, 
fructul măreț al „tainei cava
lerilor". Și iată cum graba a- 
ceasta sub semnul căreia sint 
puse faptele și existența per
sonajelor puțind să'pară și chiar 
fiind un ochean invers ce înde
părtează privirea de fizionomia 
lor particulară se dovedește, de
odată, capabilă sd sugereze 
mult mai mult decit dacă i-am 
privi pe toți de foarte aproape. 
Ea este, în fine, personajul cen
tral. chipul nevăzut care-i mină 
pe toți : al dragostei de țară, al 

iubirii de liber
tate și neatîrna- 
re. Este o „gra
bă" cu un înalt 
conținut patrio
tic și prin ea 
autorul ne spu
ne mult mai 
mult decit dacă 
și-ar fi pus e- 
roii să ne țină 
cite un discurs 
pe fiecare pagi
nă. Evident, 
pentru ca tn 
cursul acțiunii și 

în ritmul romanului să nu apară 
goluri dar și pentru a nu dovedi 
o „părtinire" nedemnă, autorul 
le dă tuturor șansa de a se „gră
bi" : pe toți îi vedem tn ycelași 
iureș, prinși de aceeași frepezie 
a călătoriilor $1 cavalcadelor însă 
numai „cavalerii" și cei dini ju
rul lor pun la capătul acestei 
grabe o mare idee și o măreață 
operă. E aici o dovadă admirabi
lă de onestitate și spirit obiectiv 
pe care nu ne e dat să le in- 
tilnirn chiar șî în scrieri mai iz
butite și, în orice caz. mai se
rioase, mai grave decit aceasta.

„Dacă stau să mă gîndesc bine, 
cred că e o trădare din partea 
lui Dumitrașcu" — socotește 
foarte judicios un conspirator, 
Samuel. Dar de ce să „stea" să 
se gindească bine? Destinul tră
dătorului trădat el însuși nu-l 
doar o temă literară ci o reali
tate istorică nesfîrșit confirma
tă : la capătul trădării este în
totdeauna cineva care trădează. 
Personajul nostru pare să știe 
că împotriva unei „fatalități" ca 
aceasta nici nu merită să mai 
pierzi timpul chibzuind : ..Deci 
nu-i timp de pierdut" ! Pe de 
altă parte, insăși norma genului 
interzice asemenea pierdere de 
vreme care ține in loc acțiunea 
mai ales că tot ea pretinde si
guranță și ușurință, acel mod 
imprevizibil. întimplător cu care 
se fac descoperirile, dezvăluiri
le : sigur că acela este un tră
dător. ce mai vorbă ! Totul este 
dat dinainte, rolurile sînt fixate, 
cititorul trebuie doar să vadă 
cum își joacă rolurile aceste 
personaje cărora statul pe loc le 
este interzis : orice oprire este 
moartea genului, a tipului de 
roman preparat după o rețetă 
relativ simplă, „comercială" cum 
o denumesc cititorii posaci, ad
mirabilă prin sinceritatea eu ca
re se predă, „pe față", cititori
lor de povești. Este condiția ro
manului-foileton cu „va urma", 
de largă accesibilitate fără a fi 
prin aceasta nici ieftin și nici 
vulgar. Dimpotrivă, abilitatea^ 
este de a întreține pe fiecare 
pagină această deplină accesibi
litate neverosimilă căci, nu-i 
așa, numai realitatea e cel mai 
bun, cel mai complex și, pe 
alocuri, inaccesibil roman.

C. STĂNEjb-a

chip 
conține 

misiuni.

nesfirșite

•) Taina cavalerilor, de loan 
Dan, editura Eminescu, colecția 
Clepsidra.

ritabilă cinematecă sub titlul 
„Cercul de inițiere cinemato
grafică". Ședințele de cerc, cu 
sute de participant! ajunseseră 
la patru pe sâptămînă. Despre 
seriozitatea și competența se
lecției vorbesc temele : „Tine
rele fete", „Epopeea națională", 
„Tineretul și problemele sale" 
etc. Se făcea o intensă popu
larizare în întreprinderi, școli, 
cămine studențești, facultăți. 
„Ecran-Clubul" a fost patronat 
de Arhiva națională de filme. 
Arhiva însăși a trecut sub pa
tronajul „României Film". Dis
cuțiile odată încheiate — au du
rat cam mult — sperăm ca acti
vitatea să continue pe o treaptă 
calitativ superioară. Proble
me sînt și cu cineclubul. 
Care e bun, entuziast, dar e în 
pericol să rămînă fără instruc
tor. Timotei Ursu a plecat să 
filmeze în Atlantic. Instructo
rul Gelu Mureșeanu se „împar-

«« „• IA CLBU1 TINERnULUI«

te" între mai multe cinecluburi. 
Dar, întrebăm noi, dacă există 
în București un club de tineret 
profilat pe educație cinemato
grafică, cu o experiență cîștiga-' 
tă și pozitivă, nu e firesc să i se 
dea mai mult sprijin 7 Nu e fi
resc ca cineaști de primă mă
rime — sînt atîția printre ei, ti
neri — să se intereseze direct 
de activitatea acestui club ? în 
Programul de măsuri, lucrurile 
în această privință sînt expuse 
cu claritate. Conducerea clubu
lui ar trebui, de asemenea, să 
solicite mai intens Institutul de 
artă, teatrală și cinematografică. 
Atît I.A.T.C., cît și „România- 
Film" au datoria să se preocupe 
de devenirea „Ecran-Clubului", 
de sporirea activității sale și nu, 
dimpotrivă, acum cînd 8-a ajuns 
la un nivel ridicat, acesta să fie 
oprit, dat înapoi. Sperăm deci, 
ca în curînd la „Ecran-Club", 
să n-avem loc în 
iecție. Cum se și 
altfel.

sala de pro- 
întîmpla, de-

MIRUNA 
SMARANDA

IONESCU 
JELESCU

tor Eugen Lenghel dacă în ca
drul clubului „Civitas", care tra
tează probleme de educație ce
tățenească și de care-mi vorbea 
cu legitimă mîndrie, nu e intro
dus cumva și un curs de „ținu
tă" și „modă". De-a lungul sălii 
sînt scaune, pe ele stau fetele și 
băieții obosiți. N-am observat 
cine știe ce conversație între ei. 
Totul se desfășoară mai mult 
sau mai puțin în tăcere.

IN PAUZA, ȚIGĂRI $1 TELEVIZOR

în concediu. în 
de orchestră (de 
aplaudînd ?) se 

se fumează. Cîți- 
televizor un film 

serios

Bufetiera e 
pauza făcută 
ce nu s-o fi 
iese în hol și 
va privesc la
de tensiune și suspans, 
periclitate de calitatea proastă 
a imaginii. La o masă cu șah, 
un grup de băieți străini de 
„frivolitatea" manifestării dan
sante urmăresc cu atenție o 
partidă. „Am observat — îmi 
spunea tovarășul director — că 
nu se bucură de succes sîmbe- 
tele șl duminicile dansante care 
sînt combinate cu alte manifes
tări, tineretul vrea să danseze

„NU l-AM ÎNTREBAT DACA LE 
PLACE CUM CINT*

După Cornel Chiriță m urcă 
pe scenă Rodica Ionescu, mun
citoare electronistă la I.P.R.S., 
absolventă a Școlii populare de 
artă. Rodica e un talent auten
tic, dealtfel a și cîntat un cîn- 
tec „Lacul Herăstrău" compus 
de ea, pe versuri proprii. Va 
debuta pe scena Festivalului ar
tei și culturii tineretului bucu- 
reșteap și-i dorim mult succes. 
„Sînt și la liceul seral, am fie
care zi plină, dar muzica nu mă 
obosește, dimpotrivă. Cînt aici, 
pentru că stau în cartier, dar nu 
numai atît. Colectivul „Ecran- 
Clubului" e un colectiv admira
bil, am găsit toate condițiile 
pentru ca să-mi perfecționez ta
lentul, activitatea clubului- în 
ansamblu e foarte bogată". 
„Spune-mi, te rog, văd că nu e 
obiceiul să se aplaude, cum știi 
dacă publicul care te ascultă te 
și place ?“. „Nu știu, nu i-am 
întrebat, într-adevăr, dacă le 
place cum cînt. Cu toate că la 
urma urmei nu sînt profesio
nistă, sînt colegii mei, vecinii 
mei".

Desigur, nu ne propunem să tragem concluzii 
în urma unul raid întreprins doar în două clu
buri ale tineretului și numai pe parcursul a 
două zile, cele de la sfîrșitul săptămînii. Cîteva 
observații, insă, se pot face, motivele lor pu
țind fi lesne urmărite in reportajul publicat. Ast
fel, considerăm că în momentul de față profilul 
zilelor de activitate ale casei de cultură este 
într-o măsură nesatisfăcător : sărac și insuficient 
de diversificat, conform cu sarcinile pe care 
Programul de măsuri le stabilește pentru aceste 
instituții de cultură și educație. Este vorba de 
necesitatea de a spori cu mult mai mult preo
cuparea față de eficiența educativă a acestor 
spații culturale, în strinsă legătură cu cerințele 
și nevoile celor care le frecventează, ale tineri
lor din întreprinderi, institute de cercetare, școli 
și facultăți. Se poate ușor observa că acțiunile 
culturale și educative nu-și precizează încă un 
țel bine definit : cui se adresează, cărei nece
sități cultural-educative îi răspund, ce ecou au 
in rindul participanților ? Este nefiresc faptul că 
tocmai în zilele de la sfîrșitul săptămînii pon
derea laturii educativ-instructive a programelor 
să scadă î dimpotrivă, „timpul liber" își poate 
vădi un mai înalt coeficient de utilitate forma
tivă, cu condiția de a organiza acțiunile de așa 
natură îneît nevoia de distracție și destindere 
să se îmbine armonios, echilibrat cu nu mai 
mica nevoie de informare, instruire, formare. Se 
vede aceasta și din dorințele exprimate de ti
neri : chiar serile distractive sînt dorite într-o 
mai accentuată formulă educativă.

Pornind de Ia faptul că raidul nostru a coincis 
cu zilele desfășurării fazei de masă a festiva
lului tineretului bucureștcan, trebuie să, spunem 
că, din păcate, nu am prea înțeles ce fel de 
..fază de masă" cînd, pe de o parte programul 
festivalului nici nu este respectat peste tot și, 
pe de altă parte, spectacolele, puține cite am 
văzut noi, se desfășoară cam în absența spec
tatorilor ! Aceasta nu este desigur o acțiune de 
trecut în hîrtii, ci menită să pună în valoare po
tențialul artistic a sute și mii de tineri și să 
atragă cu această ocazie un numeros public tî
năr. Vom reveni asupra acestui aspect : deocam
dată ne exprimăm părerea că în zilele raidului 
nostru — sîmbătă și duminică — prea puțin se 
văd și se aud în casele tineretului echipele ar
tistice, formațiile de amatori din întreprinderi, 
școli, instituții. De ce ? Sînt tocmai zile în care 
prezența acestora ar putea să domine progra
mul de activitate al casei de cultură, organizat 
astfel îneît să înlesnească, prin rotație, evolu
ția unui mare număr de echipe artistice, soliști, 
artiști amatori din cît mai multe organizații 
U.T.C. ale fiecărui sector. Trebuie să profităm 
de desfășurarea în aceste zile a festivalului ti
neretului bucureștean pentru a institui în ca
sele de cultură, ca o permanență, acest neînce
tat schimb de valori al tinerei generații, evi
dențierea unei largi mișcări artistice de masă 
care să cuprindă tineretul de toate categoriile, 
din toate colectivele și din toate organizațiile 
U.T.C.
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fE^dlntele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘEȘCU, a trimis președintelui Consiliului Prezidențial al Re
publicii Democratice Populare a Yemenului, SALEM ROBAYA ALI, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Populare a 
Yemenului, am plăcerea să vă adresez felicitări cordiale și urări de 
sănătate și fericire personală, de pace, bunăstare și progres poporu
lui yemenit.

îmi exprim speranța că relațiile româno-yemenite vor cunoaște 
o permanentă dezvoltare in folosul țărilor și popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, tovarășul Mi
guel Anjos Trovoada, aflat in 
vizită în țara noastră, la invita
ția primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mă- 
nescu, a fost oaspete al colecti
vului de muncă de la Combi
natul pentru industrializarea 
lemnului București-Pipera. Alte 
aspecte ale activității indus
triale, social-culturale și edili
tare din Capitală i s-au înfăți
șat oaspetelui saotomez cu pri
lejul vizitei pe care a efec
tuat-o, în cursul zilei de 
miercuri, la întreprinderea de 
confecții și tricotaje, Palatul 
Sporturilor și Culturii, precum 
și prin unele cartiere de lo
cuințe.

cetarea. „Astfel, — a spus d-sa 
— se realizează o temeinică în
drumare a tinerei generații că
tre activitatea productivă și de 
cercetare".

In încheiere, Nurul Hasan a 
spus : „M-a impresionat In țara 
dumneavoastră, în mod deose
bit. efortul de a răspîndi în rîn- 
dul populației o cultură in 
esență umanist* și care contri
buie, in același timp, la dezvol
tarea multilaterală a individu
lui

VIZITA SUVERANILOR BELGIENI

In județul sucea va
în cea de-a treia zi a vizitei 

oficiale pe care o întreprinde 
în țara noastră, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, și a tovarășei Elena 
Ceaușeșcu, Maiestăților Lor Bau- 
douin, regele belgienilor, și re
gina Fabiola au fost, miercuri, 
oaspeți ai județului Suceava.

In această călătorie, suveranii 
belgieni au fost însoțiți de E- 
mil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, împreuna 
cu soția, de alte persoane oficia
le române și belgiene.

La aeroportul Salcia, oaspeții 
au fost intîmpinați de Miu Do- 
brescu, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean Suceava, de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
stat.

în cursul dimineții, a fost vi
zitată întreprinderea de prelu
crarea lemnului din Rădăuți. In 
expoziția întreprinderii au fost 
prezentate ultimele creații ale 
acestui colectiv. In continuare, 
au fost vizitate mînăstirile din 
această parte a țării. La Suce-

vița suveranii belgieni au fost 
întimpinați de Justin Moisescu, 
mitropolitul Moldovei și Suce
vei. Aici, ca și la Moldovița și 
Voroneț, au fost admirate vesti
tele picturi murale ale acestor 
mînăstiri.

întorși la Suceava, suveranii 
belgieni și persoanele care îi 
însoțesc au asistat la un spec
tacol folcloric, după care pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Suceava a oferit un dineu în o- 
noarea Maiestăților Lor.

Comisiile tehnico-științifice

CAMPANIA A GRI COLA
Cel mai larg cimp de afirmare a elanului tineresc în aceste zile este chiar

CIMPUl, LOCUL UNDE TREBUIE 
SĂ SE AFLE TOT SATUL

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala Nurul Hasan, ministrul 
educației, bunăstării sociale și 
culturii din India, care, la in
vitația Ministerului Educației 
și Invățămîntului, a făcut o vi
zită în țara noastră.

★
înaintea plecării, ministrul 

indian a făcut o scurtă declara
ție redactorului Agenției Ro- 
mihe de Presă, A. Bunescu : 
V„A fost un adevărat privile
giu pentru mine de a fi primit 
ve distinsul dumneavoastră con
ducător și om de stat, Ex
celența Sa președintele Nicolae 
Ceaușeșcu, de a avea o convor
bire deosebit de rodnică cu 
domnia sa, de a-1 asculta expli- 
cind liniile directoare ale dez
voltării economice, sociale și 
culturale a României socialiste".

Referindu-se la întîlnirile și 
convorbirile avute în timpul vi
zitei în România, ministrul in
dian a arătat că apreciază în 
mod deosebit orientarea dată 
învățămintului românesc, aceea 
de integrare cu producția și cer

Miercuri a avut loc la Cen
trul Demografic O.N.U. — Româ
nia din București deschiderea 
celui de-al doilea curs, cu tema 
„Populația și dezvoltarea social- 
economică’1. Organizat pentru 
bursierii O.N.U. din 10 țări in 
curs de dezvoltare, cursul va fi 
susținut de experți români și 
străini, urmind să funcționeze 
pînă în luna iunie a anului 1977.

Miercuri au început, in Ca
pitală, lucrările celui de-al 
III-lea Congres național de en
docrinologie. manifestare știin
țifică organizată de Societatea 
de endocrinologie sub auspi
ciile Uniunii societăților de 
științe medicale. Academiei de 
științe medicale și Institutului 
de endocrinologie C. I. Parhon.

Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Hans Voss, a ținut o con
ferință la Casa armatei din Si
biu.

Miercuri dupâ-amiazâ a pă
răsit Capitala delegația Minis
terului învățămintului din Re
publica Populară Chineză, con
dusă de Liu Ai-fen, adjunct al 
ministrului învățămintului. 
care, la invitația Ministerului 
Educației și învățămintului a 
făcut o vizită in țara noastră.

(Urmare din -pag. I)

tul că astăzi comisia noastră 
tehnico-științifică s-a mărit, 
peste 50 de tineri ingineri, sub- 
ingineri. tehnicieni, maiștri 
și muncitori, considerindu-se 
membri activi, cu rezultate 
concrete, eficiente, in acțiunea 
de promovare a noului. Aș 
enumera citeva nume : ingine
rii proiectan’i Gheorghe Boan- 
câ. Tinel Constantinescu și 
Gheorghe Secuiu, rectificatorii 
Vasile Văleanu și Costieă 
Otavă. frezorii Gh. Ciocan și 
Vasile Bactu. strungarul Alex
andru Păs cu ci. sculerul matri- 
;er Ion Leau. submgmeml Gh. 
Domr.escu. inginerii Liviu Li- 
vescu și Laurer.țiu Veber, toți 
aducir.du-și o contribuție sub
stanțiali In realizarea obiecti
velor pe care ni le-am propus.

Deci, rute de mii de ’.ei eco
nom:: realizate de membrii co
misiei. zeci de tineri specialiști 
și muncitori angrenați in ampla 
acțiune de introducere în pr>- 
cesul productiv a unor noi teh
nologii de lucru, materializarea 
a numeroase sohițxi și idei teh
nice in scopul creșterii produc
tivității muncii, a calității pro
duselor. un ansamblu de mă
suri și preocupări concrete 
vizind împlinirea unui dezide
rat : .-S* producem mai mult,
mai bine, mai ie flic, ea eforturi 
fizice mai miri si in condițiile 
unei înalte tehnicități*.

La întreprindereă de utilaj 
petrolier din Tirgoviste. Apre
ciind. cum se cuvine, eforturile 
tinerilor, ale organizației U.T.CL,

materializate în numeroase ac
țiuni de muncă patriotică in 
sprijinul producției, in cele 3.5 
milioane lei economii obținute 
prin aplicarea unor inițiative 
îndreptate spre reducerea con
sumurilor de materiale și com
bustibil. in zilele record și 
schimburile de onoare orga
nizate in secțiile si atelierele 
întreprinderii, trebuie să arătăm 
că activitatea comisiei tehnico- 
științifice nu se ridică la nive
lul cerințelor impuse de însăși 
crearea ei. Anaiizind împreună 
cu Ion Modrogan, secretarul 
comitetului ’U.T.C. și inginer 
Gheorghe Grecul eseu, președin
tele comisiei tehnico-științifice, 
modul in care s-a reușit atra
gerea tinerilor in activitatea de 
creație tehnico-științifică, n-am 
reuși: să desprindem aproape 
nimic concret. Poate și datorită 
faptului că programul de acti
vitate al comisiei pe acest an 
constituie un plan minimal, de
loc mobilizator, cuprinzir.d mai 
ales vizite și schimburi de ex
periență in diferite Întreprin
deri. concursuri pe teme de 
protecția muncii, organizarea 
fazelor pe întreprindere a olim- 
□:ade!or pe meserii și doar 2—3 
studii și teme precise de rezol
vat. cu aplicație directă in pro
ducție. Să exemplificăm. Pro
gramul ce activitate prevede 
pentru acest trimestru urmă
toarele puncte : 1. Organizarea 
ură expoziții pentru prezenta
rea celor mai valoroase invenții 
$: inovării ale tinerilor din În
treprindere. 2. Crearea unui 
dispozitiv multiax pentru file-

tarea simultană a găurilor de 
la flanșele corpurilor de robi- 
neți. 3. Vizită la întreprinderea 
de autoturisme Colibași-Pitești.

La primul punct, de exemplu, 
expoziția nu are nici o șansă 
de organizare, intrucit la cabi
netul tehnic al întreprinderii 
n-am reușit să găsim deciț 
două-trei propuneri de inovații 
ale tinerilor. Dispozitivul mul
tiax este departe de finalizare. 
Rămine doar vizita la Pitești, 
care probabil se va realiza, dar 
nu-i vedem rostul și utilitatea.

în afara citorva teme rezol
vate pină acum, cum ar fi crea
rea unei mașini de îndoit țevi 
de către subinginera Maria Bă- 
descu și tehniciană Ecaterina 
Marcu, de crearea unui dispozi
tiv in vederea reducerii consu
mului de energie electrică la 
mașinile unelte. & cărui aplicare 
in practică aduce economii în 
valoare de 40 mii lei lunar, dar 
care, din păcate, n-a fost adap
tat decit pe 10 mașini, activita
tea comisiei. a organizației 
U.T.C, n-a rămas decit în in
tenție. Inginerul Gh. Grecules- 
eu. președintele comisiei tehni- 
co-științifice. se declara mulțu
mit de activitatea sa și a comi
siei pe care o conduce. Adevă
rul este că s-a făcut foarte 
puțin in această direcție și se 
impune reconsiderarea atribu
țiilor comisiei, mobilizarea tu
turor uteciștilor. ingineri, teh
nicieni. maiștri și muncitori în 
vederea desfășurării unei acti
vități creatoare susținute. Tine
rii de aici trebuie să-și propun* 
mai mult și să facă mai mult.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Din nou orele gimnasticii
® Antrenorul M. Bujoreanu din Galați ne prezintă 
o nouă pretendentă la medalii de... aur - Gabi 
Gheorghiu • „Stelele" gimnasticii românești - 
pe meridianele lumii • în decembrie spectatorii 
bucureșteni și telespectatorii le vor putea urmări 
din nou pe Nadia Comăneci șl Teodora Ungu
reanu • La startul „naționalelor" vor fi prezente 
și reprezentantele noii școli de gimnastică din...

MareBaia
La Liceul nr. 4 cu program de 

educație fizică din Galați, Gabi 
Gheorghiu a avut ca antrenor 
pe profesorul Marcel Bujoreanu 
și profesoara Maria Ionescu. 
„Am lucrat cu ea patru ani de 
zile, ne spunea ieri profesorul 
Marcel Bujoreanu, fostul ei an
trenor. In tot ce nu ține de 

este o fată
Mareei Bujoreanu, 
treBpr. In tot < 
ginvnastică Gabi 
foarte obișnuită. Este modestă, 
vorbește puțin și muncește 
mult. Cred ci va ajunge una 
din cele mai mari gimnaste ale 
țării noastre".

Dintre rezultatele care au re
comandat-o pentru selecționarea 
in lotul olimpic pregătit de soții 
Marta și Bela Karoly amintim : 
campioană națională de copii, 
la bîrnă, în 1975, ciștigătoarea 
„Cupei României" la gimnastică 
în 1975, campioană balcanică de 
juniori pe 1975, campioană na
țională de copii, ia individual 
compus și bîrnă, în 1976. La 13 
ani ai ei. Gabi Gheorghiu în
cepe să aibă un palmares bogat.

„Gabi m-a impresionat, întot
deauna, prin puterea ei de mun
că și printr-o deosebită seriozi
tate — ne spunea profesoara de 
limba română, Constanța Vlasie. 
în școala în care s-a for
mai, liceul nr. 4 din Galați, 
elevii și profesorii ii duc dorul 
și așteaptă vești de la ea sau 
de la alții despre Gabi. Credem 
că în curînd le vor primi".

Pentru că Gabi Gheorghiu, 
transferată la liceul din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a fost, de curind, cooptată în 
echipa de elită a țării. Și așa 
cum aflăm de la federația de 
specialitate, echipa noastră de 
gimnastică, în rindurile căreia 
se va număra și ea, are, în ur
mătoarele luni, un program 
plin. Astfel, echipa noastră de 
multe carate, în frunte cu Nadia 
Comăneci și Teodora Ungurea- 

întreprinde un șir de 
demonstrații și va

nu, va 
turnee de

participa la competiții interna
ționale de anvergură. Antreno
rul Bela Karoly a promovat in 
formație, 
cunoscute, 
Mariana --------------.
nasta gălățeană ' Gabi Gheor
ghiu. Prima demonstrație va 
avea loc la Antibes (Franța) în 
perioada 20—25 octombrie a.c.

Așa cum ne spunea ieri, se
cretarul Federației române de 
gimnastică, Nicolae Vieru, spor
tivele noastre folosesc demon
strația de la Antibes ca o primă 
..repetiție" în fața publicului 
francez înaintea Campionatelor 
Mondiale din 1978. pentru care 
se pregătesc să le găzduiască 
trei orașe : Paris, Grenoble și 
Lyon. în continuare, programul 
prevede participarea echipei 
noastre (3—8 noiembrie) la 
Balcaniada de gimnastică ce 
va avea loc la Salonic. Itinera
rul fetelor continuă cu o nouă 
escală demonstrativă, de astă 
dată la Hamburg, unde, in ca
drul Festivalului presei spor
tive din R.F. Germania (11—17 
noiembrie). Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, Mariana 
Constantin, Marilena Neacșu, 
Luminița Milea și Gabi Gheor
ghiu vor fi protagoniste de 
primă mărime. Urmează, apoi, 
o călătorie lungă 
Răsare. O invitație

Japonia pe adresa federației 
invită pe reprezentantele gim
nasticii românești sâ participe 
la întrecerile din cadrul ..Cupei 
Cumiki" programate intre 17—22 
noiembrie și la care participă 
toate „stelele" gimnasticii mon
diale feminine și masculine. 
Dar aici Nadia Comăneci va 
face o demonstrație, urmind ca 
la concura aâ participe colegele 
ei.

Acest program încărcat a de
terminat aminarea campionate
lor naționale pentru luna de
cembrie. Astfel, competiția nu
mărul unu a țării — Campio
natele naționale Individuale — 
este programată Împreună eu 
„Cupa României- in Palatul 
sporturilor și culturii din Bucu
rești in zilele de 11—12 decem
brie. Cu acest prilej spectatorii 
și telespectatorii vor avea din 
nou ocazia sâ urmărească pe 
Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu. La aceste întreceri 
— punct de atracție — vor par
ticipa la categoria maestre și 
reprezentantele noii școli de 
gimnastică de la Baia Mare, pe 
care le pregătesc cu asiduitate 
antrenorii
Norbert
Aldea.

Eler.a Marinescu, 
Kun și Alexandru

A. S. A.

alături de sportivele 
Marilena Neacșu și 

Constantin, pe gim-

spre Soare 
sosită din

Mari performeri in arenele sportului de masă

• IALOMIȚA
Pe ogoarele județului din cen

trul Bărăganului lucrează în 
prezent aproape 30 mii de ti
neri care, continuîndu-și acti
vitatea susținut* din timpul 
verii la întreținerea culturilor și 
irigări, participă la recoltări de 
porumb, furaje, legume și fruc
te. Echipe de uteciști pot fi în- 
tîlnite în aceste zile și pe tar
lalele cu sfeclă de zahăr, la de- 
pănușat porumb, la sortat și 
conservat legume, pe suprafe
țele cu cereale de toamnă, la 
pregătit terenul, fertilizat și se
mănat. Desprindem citeva as
pecte concrete : la I.A.S. Călă
rași. 300 de elevi participă la 
cules de legume și fructe ; 520 
de elevi sint prezenți la I.A.S. 
Dragalina in cele mai diverse 
sectoare ale campaniei de re
coltări : la întreprinderea de 
prelucrare a legumelor Fetești, 
peste 400 de elevi sint antre
nați la sortarea și conservarea 
produselor.

• VASLUI
Aproape 600 tone struguri au 

cules in două săptămîni echi
pele de elevi la I.A.S. Huși. 
Exemplul lor este urmat de 
elevii vasluieni, care. în număr 
de circa 400. sortează și con
servă legumele. Pe baza unor 
riguroase grafice de acțiune, în 
campania de toamnă, în județul 
Vaslui, activează in serii alter
native circa 43 mii de elevi. 
Brigăzile de muncă se prezint* 
la sfirșitul zilei în „raportul 
utecist" cu realizări concrete 
pentru fiecare tînăr sau echipă 
in parte.

• SUCEAVA
Continuind o mai veche tra

diție. brigăzile uteăste din ju
dețul Suceava sînt prezente la 
muncă în unitățile agricole pe 
care le-au sprijinit și în campa
niile anterioare. Acum, pe 
ogoare, circa 40 de mii de ti
neri, elevă și studenți, sint an
gajați în bătălia pentru strîn- 
gerea și depozitarea cartofilor 
— cultură cu pondere în această 
zor.ă — la recoltatul merelor, 
perelor, legumelor și furajelor. 
Ei își depășesc constant grafi
cele de muncă stabilite, dove- 
dindu-și din plin eficiența par- 
tiăpării lor active la înfăptui
rea sarcinilor din campanie.

Grupaj realizat de 
ILEANA PODOLEANU 

și ȘTEFAN DORGOȘAN

La Comitetul județean Constan
ța al U.T.C. telefoanele sună frec
vent. „Sîntem I.A.S. Cumpăna, avem 

nevoie de 300 de oameni" ; „Alo ! La C.A.P. Săcele puteți să trimi
teți astăzi un efectiv de 200 Apelul este recepționat. Sînt luate 
în cel mai scurt timp măsuri operative și spre unitățile agricole 
sînt îndreptați elevii de la școlile generale nr. 29 și, respectiv, nr. 1 
din Constanța. La cererea I.A.S. Murfatiar sint suplimentate forțele 
cu încă 280 elevi de la Școala generală 35. La Cernavodă s-a pornit 
o vie întrecere între elevii Liceului agro-industrial din localitate și 
cei de la Liceul de chimie Constanța. 2 100 elevi constănțeni de la li
ceele nr. 2 și 5, economic, s-au îndreptat spre Ostrov. Alți 680 spre 
Medgidia. O nouă serie de elevi, 4 000 la număr, a completat nece
sarul de brațe de muncă cuprins în graficul reactualizat al culesului, 
conform cerințelor. Ei au ca prim reper și stimulent în activitate re
zultatele săptămînii anterioare, cînd valoarea muncii prestate a fost 
apreciată la peste 2,4 milioane. (R. Vasile).

CONSTANȚA

In cadrul întrecerii uteciste desfășura
te în această perioadă de vlrf din cam- 

- ------------ panla agricolă, Comitetul Județean Tul- 
cea al U.T.C. a lansat o CHEMARE către toate organizațiile comu- 
nale U.T.C., în vederea participării tinerilor, cu bune rezultate, la 
recoltat. Acțiunea are ca obiective principale sporirea numărului de 
zile lucrătoare In campanie pentru fiecare ‘b>ăr cooperator, 
rea de fiecare utecist, Indiferent de locul unde lucrează, a unei su
prafețe de cel puțin 5 500 mp de porumb, organizarea unor echipe 
de tineri mecanici auto șl mecanizatori care să Intervin» după orele 
de program la reparatul și Întreținerea mașinilor agricole, precum 
si creșterea volumului de muncă patriotică la transportul și depozi
tarea recoltei. Prin desfășurarea amplă a acestor inițiative se obțin 
frumoase rezultate, un sprijin eficient al muncii, în unitățile agricole 
din Mahmudia, Măcin, Babadag, Tulcea etc.

TULCEA

SEMNAL - Pentru a se evita pierderile

Sfecla recoltata, 
in aceeași zi 
transportată!

Cunoscînd faptul că într-o 
singură zi de staționare, pe 
cîmp. sfecla recoltată pierde 
1.1 la sută din greutate și 0,29 
la sută din conținutul de zahăr 
s-au stabilit o serie de măsuri 
menite să contribuie la evitarea 
pierderilor cantitative și calita
tive. Despre una dintre acestea, 
am zice cea mai importantă, 
ne-a vorbit și Ion Mihalache, 
președintele C.A.P. Trifești, din 
județul Iași. „Cind am declan
șat campania de recoltare a sfe
clei de zahăr, printre celelalte 
exemple pe care le-am dat coo
peratorilor a fost și acesta : la 
un vagon de sfeclă recoltat și 
neexpqdiat in aceeași zi, pier
dem o tonă de sfeclă. Toți au 
înțeles ce au de făcut, adică 
faptul că rădăcinile scoase azi 
din pămînt tot azi să fie deco- 
letate și transportate la bazele 
de recepție sau la fabricile de 
zahăr". Ne-am convins de acest 
lucru, vizitînd punctele „Lunca 
Prut*1 și „Vladomira" unde par
ticipau la recoltatul și transpor
tul sfeclei de zahăr peste 200 
brațe de muncă. Roadele mun

cii lor. ale Iui Vasile Axinte; 
Gheorghe Tăbol, Andrei But- 
naru, Elena Bucătaru, Aurica 
Vlad puteau fi mai bine văzute 
seara, cînd au livrat întreaga 
cantitate prevăzută în grafic. 
Nu la fel se poate vorbi de uni
tățile agricole din Bivolari și 
Roșcani. în ziua raidului nos
tru, de la Bivolari nu a sosit la 
baza de recepție nici un trans
port, iar de la Roșcani din cele 
85 tone planificate au fost li
vrate doar 3.5 tone. Oare con
ducerile- C.A.P. în cauză nu știu 
că nerespectarea graficelor sta
bilite, nelivrarea zilnică a can
tităților de sfeclă recoltată duc 
la crearea de goluri în procesul 
de producție al fabricilor de 
zahăr, la pierderi mari pentru 
unitățile agricole respective ? 
Dacă n-au știut (ceea ce nu 
credem) considerăm că e cazul 
să li se amintească, măcar 
acum, de cei ce răspund de ac
tivitatea sus-numitelor unități, 
cînd nu e prea tîrziu.

DUMITRU DUCA

lNTlLMBE BIOJIONASTĂ
Ieri, la Liceul industrial 

poligrafie și tehnică
de 

_ _ . cinemato
grafică din București, elevii au 
trăit cu vădită emoție și bucu
rie intilnirea cu dțiva dintre 
sportivii de frunte ai țării. în 
cadrul unei frumoase festivități, 
Lia Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.EF.S.. maestrul emerit al 
sportului Gheergbe Gruia (re
cent reintrat in activitatea com- 
petițională) și 
pion mondial, 
nai Gheerghe 
minat elevilor 
cat in cadru!
..Cupa tineretului' 
însemne sportive. Cu acest pri
lej. invitații de onoare ai ele
vilor le-au vorbit despre activi-

multiplul cam- 
olimpic și națio- 
Bereeanu au în- 
care s-au remar- 
competițiilor din 

diplome și

Un frumos succes al șahiștilor români
» >

la campionatele balcanice de la Atena
Partiăpant* în aceste zile la 

cea de-a 8-a ediție a campiona
telor balcanice de la Atena, echi
pa masculin* de șah a României 
a obținut un succes remarcabil, 
reușind să întreacă cu scorul de 
3.5—2.5 puncte reprezentativa 
Iugoslaviei. Partida de la masa 
a 6-a dintre Pavlov și Bukici s-a 
terminat remiză, rezultat ce fu
sese înregistrat și în partidele 
Gheorghiu — Mat ano vi ci și Cio- 
cîltea — Parma. După cum s-a 
anunțat, punctele decisive pen
tru selecționata româna le-au 
realizat tinerii maeștri Aurel 
Urzică și Mihai Șubă, învingă
tori în partidele cu Minici și 
Kurajița.

Alte rezultate din competiția 
echipelor masculine de seniori : 
Bulgaria — Turcia 5—1 ; Grecia 
— Turcia 3—3 ; Iugoslavia — 
Bulgaria 4—2.

In turneul formațiilor de ju
niori, echipa României a învins 
cu 2—1 selecționata Iugoslaviei.

La senioare (turneu individu
al), Elisabeta Polihroniade a 
pierdut la Lemaciko (Bulgaria) 
și a ciștigat la Yilmaz (Turcia). 
La junioare, de asemenea turneu 
individual, Viorica Hie (Româ
nia) a remizat cu Goceva (Bul
garia) și a cîștigat la Yilmax 
(Turcia).

taxes lor sportivă adresîndu-le, 
totodată. Îndemnul de a se dă
rui cu pasiune sportului prefe
ra: astfel incit, nu peste mulți 
ani. unii dintre ei. cei mal buni 
reprezentanți ai liceului, să se 
numere printre sportivii de 
performanță. Pentru că. asa ram 
sublinia și elevul Iiinca Daniel, 
secretar al comitetului U.T.C., 
în școală se desfășoară o acti
vitate sportiv* complex* care 
permite evidențierea unor ta
lente remarcabile. „Echipele de 
handbal ale liceului — în nu
măr de trei — ne spune Daniel 
Ilinca, se numără printre frun
tașele pe Cap’tslâ B*ieț:i au 
fost finaliș:: ai „Cupei Tinere
tului- pe mimiăpiu, iar fetele 
s-au clasat pe locul patru. Aș 
mai aminti campionatele inter- 
clase la handbal, fotbal, șah. te
nis de masă, campionate care 
se desfășoară cu regularitate și 
care ne-au permis să facem o 
bor.* selecție pentru echipele 
reprezentative ale liceului. Ne 
preocupăm. însă, și de îmbună
tățirea bazei materiale. In fie
care zi. aproximativ 60 de elevi 
lucrează la noua sală de spori, 
care sperăm să fie dată, in cu
rînd, in folosință. în primâvar*, 
vom ataca un nou obiectiv : a- 
menajarea unui teren de hand
bal in inănta Lntematului. îi a- 
sigurăm pe oaspeții noștri, de 
astăzi, că întîlnirea cu dînșii va 
fi una dintre amintirile noastre 
scumpe și. totodată, va constitui 
un imbold în obținerea de noi 
succese in sport".

Mătura

T. POGOCEAXU

17 octombrie, pe 
August" din Ca-

CIVIC

cu prejudecată
mii, pînă la ideea strîmbă 
că orice efort de ordine, de 
curățenie și așa mai departe, 
reprezintă ceva neplăcut, 
stingheritor, chiar înjositor, 
nu-i decît un singur... pas 
de făcut. Adevărul este că 
am așternut însemnările de 
fața pe hîrtie, după ce am 
stat de vorbă cu o tînără 
vînzătoare de librărie, vădit 
„jenată" fiindcă am... prin
s-o în secunda în care tră
gea cu mătura pe trotuarul 
din preajma magazinului. Să 
fi fost această treabă sub 
demnitatea socială — moral- 
etică — a personajului cu 
mătura pe trotuar ? Nici 
vorbă ! Pentru că, oricum, 
înțelepciunea îl obligă pe om 
să știe că, atunci cînd pune 
mina pe mătură, important 
este ca el să simtă că nu-i... 
Ia nivelul măturii (și, real
mente, să nu fie). La urma 
urmei, actualmente avem as
piratoare, și dacă-i vorba de 
curățenie, măcar s-o facem 
cu mijloace moderne. Simbu- 
rele chestiunii puse în dis
cuție nu stă, în fond, în 
„cultul" măturii, ci în ceea 
ce semnifică aceasta dacă-i 
privită cu firesc și corectitu
dine. Oameni de renume — 
savanți și artiști — rămași 
definitiv înscriși în panteo
nul omenirii, nu s-au sfiit 
să pună mîna pe mătură și 
să-și curețe laboratorul, ate
lierul. Cum să nu te doară 
sufletul cînd vezi însă că 
dumneaei, tînăra altminteri 
cumsecade și capabilă, se în
roșește brusc și clipește 
stingherită, fiindcă, vai ! a 
ax ut... nenorocul să fie sur
prinsă tocmai cînd dădea cu 
mătura... Ah, prejudecățile !

îmi îngădui să cred fără 
suficient discernămint — 
mătura, făcînd dintr-însa un 
fals simbol al raporturilor 
meșter-ucenic sau patron- 
salariat, din perioada amin
tită, cînd exploatarea omu
lui de către om era axul- 
motor al acelei societăți. Se 
subînțelegea adică — din 
scrierile respectivilor — că 
maiștrii, de pildă, în oarba

Indiscutabil, lumea obiec
telor își exercită atracția nu 
numai asupra tinărului, ci 
si a virstnicului. Lucrul *- 
cesta se intimpl* pretutin
deni pe rlob, ins* exist* — 
categoric exist* ! — o deose
bire esențial* care tine de 
orinduire : in capitalism, 
tentati* stipinirii obiectelor 
depune în individ setea de 
Înavuțire (indiferent pe ce 
e*i), pe cind la noi — in 
socialism — dorința de a fi 
posesorul unor obiecte mai 
acătării nu secretă (cu mă
runtele excepții de rigoare) 
egoismul si strimba viziune 
asupra existenței umane. 
Imensa majoritate a oame
nilor noștri vor să trăiască 
dir. propria muncă — și chiar 
astfel trăiesc ! — e*ei ideea 
de a trăi pe spinarea altora 
le repugnă fundamental.

Am fâcut toată această 
Introducere, tocmai pentru a 
ajunge la un lucru care — 
sinceri să fim — nu tentează 
pe nimeni : mătura, banala 
mâ-tu-ră ! Și totuși, dacă 
stai de vorbă, astăzi, cu o 
serie intreagă de muncitori 
mai bătrini. oameni de bază 
ai fabricilor și uzinelor, nu 
puțini iți mărturisesc c-au 
început de la... mătură ; adi
că, in urmă eu trei-patru de
cenii, au deprins meseria — 
brățara lor de aur — cu mă
tura în mină. Trist ?! Ridi
col ?! Depășit?! Din păcate, 
destui confrați, mai cu sea
mă in trecut, incercind sâ 
refacă biografia celor care 
au pășit in lumea muncii în- 
tr-altă societate — în epoca 
burgheziei — cu o altă etică 
și alte norme de viață, a- 
eești eonfrați au blamat —

hisemiisin
de Mihai Stoian

lor dezlănțuire, nu găseau 
altceva mai bun de făcut cu 
biciul ucenic încăput pe 
miinile lor. decit să-1 mine, 
de dimineață pină seara, la... 
măturat prin atelier, prin 
curte, etc. Cu deplină răs
pundere țin să afirm : 
FALS ! Pentru că, în nici un 
caz, mîrșâvia exploatării nu 
se reducea la faptul că uce
nicul ținea și mătura în 
mină, asemenea prezentare a 
lucrurilor simplificind peni
bil adevărul atit de complex, 
social-istoric, de altădată.

Departe de mine gindul că, 
astăzi, ar trebui să existe ti
neri — la noi — care să se 
uite Ia mătură, așa cum 
te-ai uita la ultimul tip de 
strung cu programare sau 
la o ultramodernă instalație 
de foraj. Dar nici reversul 
medaliei nu-i acceptabil ! 
Căci prea destui tineri au 
ajuns să confunde mătura 
cu... umilința. De la o ast
fel de „viziune" asupra lu

Duminică, 
stadionul „23 
pitală in cadrul etapei a 9-a a 
campionatului diviziei A la 
fotbal este programat un atrac
tiv cuplaj. De la ora 15,00 se 
vor întîlni formațiile Progresul 
și U.T. Arad, iar în continuare 
se va disputa partida dintre 
echipele bucureștene Steaua și 
Rapid.

Biletele de intrare la acest 
cuplaj s-au pus in vînzare la 
casele de bilete ale stadioanelor 
„23 August", Republicii, Dinamo, 
Steaua, Giulești, la agențiile 
C.C.A. și Loto-Pronosport (str. 
Halelor și pasajul subteran de 
la Universitate) și la patinoarul 
„23 August".

ros în sezonul 1975—1976, dști- 
gător al campionatului englez și 
al Cupei U.E.F.A., a primit 
Cupa șalanj.

Cea mai eficace jucătoare de pe 
teren a fost poloneza Eva Pater, 
autoarea a cină goluri.

Geoff Douglas, campionul An
gliei Ia karate a decedat in urma 
loviturilor primite în timpul u- 
nei reuniuni desfășurate la Man
chester. în vîrstă de 19 ani, 
Douglas era campion la cate
goria grea. El s-a prăbușit în 
nesimțire pe tatami, cu 30 se
cunde înainte de sfirșitul întîl- 
nirii ce o “
Linch.

Clasamentul marelui Premiu 
F.I.L.T., după turneul de la Te
heran, are in frunte pe mexica
nul Raul Ramirez cu 633 punc
te. urmat de Connors 600 p ; 
Vilas 522 p : Dibbs 517 p ; Oran- 
tes 501 p ; Solomon 491 p ; Borgîntr-un meci restantă

STEAUA: 2-0 (2-0)
gur cu portarul în min. 79. în 
min. 38, Onuțan ia o minge din 
fața propriei porți, o duce peste 
linia de centru, pînă la Boloni 
care repetă figura făcută cu 3 
minute înainte. 2—0. Repriza se 
încheie astfel cu superioritatea 
elevilor lui Bone. în min. 46, 
este introdus Aelenei în locul 
lui Ion Ion. Jucătorii bucureșteni 
nu-și pierd speranțele. Boloni 
se retrage in apărare și salvează 
în min. 74 un gol aproape făcut 
al lui Troi. Nici înlocuirea lui 
Stoica cu Năstase în min. 73 nu 
a adus modificări pe tabela de 
marcaj, meciul încheindu-se cu 
scorul primei reprize. Steliștii 
au transpirat mult, dar fără 
eficiență. La juniori, o victorie 
limită 1—0 (1—0) în favoarea 
gazdelor.

MIRCEA BORDA

MUREȘ
se pun în joc 

__  r_____ momente ale întîl- 
nirii. Se joacă bărbătește și pen
tru o miză așa de mare nu hp- 
sesc greșelile prompt sancțio
nate de către arbitrul Moraru 
din Ploiești. Primele lovituri pe 
spațiul porții aparțin echipei 
campioane, dar ele fiind trase 
de la distanță nu creează proble
me pentru Șolyom. Apoi e rin- 
du! mureșenilor să împingă 
„ostilitățile" în partea de teren 
adversă. Se combină constructiv, 
dar steliștii se apără pînă în 
min. 35, cind Boloni, primind o 
minge de Ia Fazekaș, trage în 
colțul lung, făcînd inutilă inter
venția lui Moraru. După 2 mi
nute, Naghy ratează o nouă ac
țiune de a înscrie, așa cum va 
face și în minutele 44, 59 și 78, 
cum va face Marton, scăpat sin-

Ambițiile 
din primele

meridian
480 p ; Tanner 410 p ; Fibak 407 
p ; Panatta 370 p.

susținea cu Frank
„Însămînțări“ pe asfalt

PARIS 13 (Agerpres). — De
cernarea trofeelor anuale ale re
vistei „France Football' 
fectuat marți cu prilejul unei 
recepții 
vasului „ .
Paris, pe Sena. „Gheata de aur", 
care distinge pe golgeterul cam
pionatelor naționale europene, a 
fost decernată jucătorului cipriot 
Sotiris Kaiafas de la Omonia 
Nicosia, cu 39 de goluri, urmat 
în clasament de Carlos Bianchi 
(Stade de Reims) — 36 goluri 
și elvețianul Risi (F. C. Zurich) 
— 33 goluri. Clubul F. C. Liver
pool, considerat cel mai valo-

s-a e-
organizate la bordul 

Bretagne, ancorat la

In cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal 
(grupa a 7-a). miercuri la Praga 
echipa Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) selecționata 
Scoției. Punctele au fost reali
zate de Panenka și Petras.

Orașul Wroclaw a găzduit pri
mul meci dintre echipa locală 
A.Z.S. și formația Spartak Kiev, 
contînd pentru primul tur al 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin. Handbalistele 
sovietice au obținut victoria cu 
scorul de 18—15 (9—7), avînd ca 
principale realizatoare pe Zinai
da Turcina și Larisa Karlova, 
care au înccrie cite patru puncte.

*
cursă de alergare 

-Moscova a fost ciști- 
gată anul acesta de Aleksei Ba- 
luhto (34 ani), care a parcurs 
distanța de 30 kilometri în 
timpul de lh50”. Au partiăpat 
145 de sportivi din diferite o- 
rașe ale U.R.S.S. S-au disputat 
și curse pentru veterani. La fe
minin, pe distanța de 5 km, a 
terminat învingătoare Antonina 
Kuznețova (58 de ani) cu timpul 
de 22’22”.

Populara
Tarasovka—1

La Viana s-a desfășurat asea
ră, meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipele Aus
triei și Ungariei. Fotbaliștii ma
ghiari au terminat învingători 
cu scorul de 4—2 (2—1).

E o seară liniștită, caldă. 
Mulți tineri lntîrzie încă la 
plimbare prin oraș. Grădina 
cinematograf „Tomis" are, chiar 
și la ultimul spectacol, o pre
zență corespunzătoare. Văzu
sem, dimineața, orașul Constan
ța strălucitor de curat sub soa
rele arămiu al răsăritului din 
mare. La fiecare unitate co
mercială, în scuarurile din zona 
centrală, pe străzi, se aflau 
mulți tineri constănțeni iubitori 
de frumos, aranjînd cu sîrg și 
cu grijă toaleta orașului lor. 
Lucrători din comerț și institu
ții n-au șovăit să prindă în 
mînă, pentru o jumătate de oră, 
mătura sau cîrpa de șters pra
ful. Și cît de mult a însemnat 
acest timp pentru estetica bă- 
trînului și îndrăgitului Tomis !

Bear*, ins*, la ultimul spec

tacol al cinematografului de 
vară „Tomis", alți tineri, ei 
înșiși lucrători și cetățeni ai 
aceluiași oraș, au schimbat în
fățișarea sălii, în mai puțin de 
două ore. Cei care au fumat — 
și s-a fumat din belșug, cei care 
au consumat dulciuri — și au 
fost destui, cei care au venit cu 
buzunarele pline de semințe — 
mai mulți chiar decît la 
Craiova — au lăsat în urma lor, 
la terminarea vizionării, sem
nele comportării necivilizate, 
atitudinea contrastantă, necon
cordantă cu obligațiile cetățea
nului obișnuit al orașului. Și 
mai nepotrivit mi s-a părut 
gestul a doi tineri îndrăgostiți, 
aflați pe una din băncile parcu
lui din fața Teatrului de stat, 
care consumau semințe, îm
prăștiind cojile In juru-le —pe

alee. Cum la fel de neplăcut, 
de-a dreptul sfidător, am soco
tit atitudinea unui alt tînăr, 
care a circulat în autobuzul 
de Mangalia, pînă aproape de 
capătul. traseului, scuipînd im
perturbabil pe tot timpul dru
mului semințele consumate zgo
motos.

Poate aceste rînduri vor părea 
unora puțin ridicole. Poate. Dar 
pentru cine vizitează orașul in 
aceste zile, ele înfățișează o 
realitate care merită ridiculi
zată. „Pe vară, ni se spune, au 
fost luate măsuri împotriva 
unor astfel de „însămînțări" pe 
asialt și n-au fost atît de pro
nunțate. Acum însă, a apărut 
recolta nouă, ce le putem face"! 
„Ii putem lua alături de noi la 
curățenia orașului. Să nu ne 
facem că nu-i observăm. Să le 
punem în mînă mătura !“ (R.V.)
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Luptele intense din Liban

au împiedicat desfășurarea normală

Eforturi pentru 

dezvoltarea 
invătămintului 

in Mozambic

România se pronunță ferm pentru 

instaurarea unei noi ordini economice
și politice internaționale

• MESAJ AL LUI MAHMUD RIAD ADRESAT SECRETARULUI GE- 
AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA REUNIUNEA De'lA CAIRO*"

Poziția României față de problemele economi
ce majore ale lumii contemporane expusă la O.N.U.

Ieri In cadrul dezbaterilor generale din Comitelui t al Adunlril 
mele economice majore care confrunte aateri omenirea ,1 elile de aolulionare junii el echitabili a lor. in eontormilale cu Internele loloior popoarelor, ale pecii al aerunteiu In lume

de mercenari

continuă manifestațiile
antiapartheid

La Bangkok, în aceste zile.

Populația unui sat 

angolez masacrată

Conferința constituțională de la Geneva 

privind viitorul Rhodesiei va Ii arainată?

DECLARAȚIE A LUI ROBERT MUGABE

Cursul lirei sterline 
ți ol francului francez

TINERETUL LUMII

Corespondență specială 
pentru „Scînteia tineretului"

ȘOMAJ CRESCUT ÎN RÎNDURILE
TINERETULUI BRITANIC

-Din numlrut tatei de 13 ml- venlUII oue nu aloi In mteurl ■Ioane (umeri. area 3MOOO tint al-,I (iaeaxi n loc de munca.

,Insolvabilitățile" unor
întreprinderi sud-coreene

Grevă generală la Torino ÎMI

j/ conioara lui Monteima
• Misterul epavelor din apro

pierea insulei Sacrificiului • Le
gendarul tezaur aztec • Opiniile 
arheologilor mexicani

Pescarul din l'm Crtu Epidemia necunoscută a fost 
localizată
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