
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Argument al dezvoltării industriei românești, al ascensiunii economiei noastre 
pe coordonatele revoluției tehnico-științifice, expresie a dorinței de* cooperare 
a României socialiste cu toate țările lumii, simbătă, în prezența conducerii de partid 
și de stat, a unui mare număr de diplomați, reprezentanți ai întreprinderilor 

participante, specialiști, a mii de oameni ai muncii din Capitală

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a inaugurat Tîrgul internațional
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Tinerii au înalta datorie patriotică de a se angaja, 

alături de întreaga suflare a satelor, în

BĂTĂLIA HOTĂRiTOARE PENTRU 
STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA 
FĂRĂ PIERDERI A RECOLTEI
COADHIILF ATMOSFERICE DIN ACESTE ZILE IMPUN MASURI UROENTE PENTRU:

• Strîngerea, transportarea, adapostirea Imediată a recoltei de 
legume, struguri, fructe, cartofi, continuarea in flux continuu 
a tuturor lucrărilor agricole

• Mobilizarea generală a tuturor capacităților umane șl materiale, 
a tuturor mijloacelor de transport

• Toți locuitorii satelor, conducerile unităților agricole de stat șl 
cooperatiste - pe cîmp, acolo unde se hotărăște soarta producției

București - 1976

COMUNICAT
al Comandamentului central 

pentru executarea lucrărilor agricole

ZILE DE LUCRU INTENS
LA TOATE OBIECTIVELE CAMPANIEI

Simbătă și duminică, in județele Ialomița și Ilfov

CONSILIUL OE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională in a patra se

siune a celei de-a șaptea legislaturi, in ziua de 4 noiembrie 1976, ora 10.
NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Republicii Socialiste România

în iiiiinarul 
de astăzi: 

diploma de in-

din partea Inspecto-

(TN PAG. A 2-A)

aștemi. 
n raid



Lîngă diploma de inginer, 
brevetul de inventator...

După ce ai părăsit inima „ve
chiului tîrg al Ieșilor", Bahlu- 
iul te conduce spre o nouă ce
tate, cu o arhitectură situată la 
antipodul celei clasice a Pala
tului Culturii. Pe malul sting 
al rîului, ciudate corpuri geo
metrice se îmbină armonios 
pentru a alcătui noua reședin
ță a Politehnicii „Gh. Asachi*. 
Ne oprim la Facultatea de me
canică.

Aici, procesul de învățămlnt 
8-a mutat, aproape în întregi
me, din amfiteatre și labora
toare „clasice", în noile hale 
unde - viitorul inginer poate 
parcurge toate etapele meseriei 
pe care și-a ales-o. Din prima 
zi, studentul se familiarizează 
cu atmosfera de fabrică, în care 
va munci mai tîrziu. Totul — 
lucrările de laborator, experien
țele, cercetarea — se desfășoară 
în hale, în zgomotul specific 
producției, alături de utilajele 
și de aparatele cu care, ime
diat, se poate verifica o ipote
ză, se poate încerca o nouă me
todă. Studenții se obișnu
iesc, tot din prima zi, cu 
rigorile planului de produc
ție — o altă realitate a muncii 
lor viitoare. Pereții celor zece 
compartimente, profilate pe 
disciplinele de bază ale facul
tății, sînt acoperiți cu planșe 
de lungimi neobișnuite care 
prezintă schematic procesul 
tehnologic al unui utilaj sau 
aparat. Pe sol, acest proces 
este reprodus în realitate : fie
cărei schițe îi corespunde uti

lajul respectiv, iar studenții 
parcurg, efectiv, în timpul prac
ticii întregul proces tehnologic, 
operație cu operație.

Facultatea de mecanică din 
Iași este unul dintre furnizorii 
de mașini unelte de înaltă cali
tate ai industriei românești. De 
aici a plecat apreciata freză 
„Romascon" realizată pe baza 
a 8 brevete ale facultății, pro
dusă acum în serie la Focșani. 
De aici a plecat procedeul de 
ascuțit burghie „Elbitor", bre
vetat în R.F.G., Elveția, Italia, 
Franța etc. De aici, din munca 
reunită a profesorilor și a stu
denților.

— Nu ne permitem să lu
crăm declt pe baza brevetelor 
proprii I — îmi spune decanul 
facultății, prof. dr. ing. Vitalie 
Belousov. Sintem autorii com- 
pleți ai utilajelor pe care le 
livrăm. De la concepție — da
torată, în special, studenților 
din ultimul an — la proiecta
rea făcută de cei din anii III, 
IV, pînă la executarea proto
tipului și uneori chiar a pro
ducției de serie de către cei 
din anii I și II. Studenții par
curg întreg procesul pe care 
trebuie să-l stăpînească un in
giner. Ei trebuie să fie capa
bili, la repartizarea în produc
ție, să se înscrie în oricare 
dintre fazele acestui proces, 
fără așa zisa „perioadă de aco
modare*4.

Se produc numai lucruri noi, 
originale, capabile să atingă 
mari performanțe, să excludă

importul, sau să sporească efi
ciența procesului de producție. 
Lucrînd In această atmosferă 
creatoare, fiind mereu solici
tați, s-ar părea la prima vede
re „peste puterile lor" — stu
denții învață să muncească gin- 
dind. Munca înțeleasă ca o 
creație devine pentru el o a 
doua natură, o necesitate a su
fletului și a minții. Dezideratul 
facultății, desprins din cerințele 
Programului partidului, de a 
da țării creatori de tehnică, nu 
simpli traducători ai tehnicii 
altora, se concretizează . de la 
an la an. In aceleași vaste 
luminoase încăperi, împărțite 
In linii tehnologice și laboratoa
re uzinale, ființează și o „ex
poziție" aflată în continuă îm
bogățire. O lucrare de diplomă 
— alăturată unui brevet de in
venție, așezate pe un prototip 
strălucitor de mașină unealtă 
sau aparat de laborator și o in
scripție — „această mașină se 
execută în producție de serie la 
Focșani (sau Suceava, sau Satu 
Mare) și este folosită în urmă
toarele uzine din țară sau străi
nătate"... Asemenea grupări 
care vorbesc de la sine despre 
integrarea lnvățămînt-cerceta- 
re-producție împodobesc toate 
halele. Iar la intrare, un panou 
de onoare menționează, alături 
de numele profesorilor-inven- 
tatori : V. Belousov — 33 in
venții, dr. ing. M. Cosminca — 
10 invenții, ing. Gh. Minea — 
8 invenții, numele studenților- 
inventatori, grupați pe promo-

Foto : O. PLECAN
ții. Deschide seria I. Ungurea- 
nu, astăzi inginer și inventator 
la întreprinderea Nicolina, au
torul a încă 3 invenții, după 
absolvire. Urmează Marian Ca- 
sian, inginer, autorul a două 
invenții la Șantierul naval Con
stanța, Horia Botezan, cel care 
și-a transformat lucrarea de 
diplomă în prototipul mașinii 
de ascuțit burghie foarte apre
ciată în țară și peste hotare, 
azi inginer la Suceava și auto
rul a încă două invenții, și 
mulți alții. Pînă în prezent, 
60 de absolvenți au părăsit fa
cultatea cu titlul de inventator. 
Un fapt interesant — pe panou 
a fost înscris și numele primu
lui inventator al promoției 1977

— Vichente Țlpu. brașovean, 
fost strungar de categoria a III-a 
la „Tractorul", care visează să 
revină în uzina sa, să-și aplice 
acolo lucrarea de diplomă apre
ciată ca invenție.

— Faptul că stăpîneam mese
ria m-a ajutat enorm, îmi măr
turisește cel mai nou inventa
tor al facultății. Am trecut re
pede peste fazele procesului 
tehnologic și m-am concentrat 
asupra muncii de concepție.

Noua freză este gîndită, pro
iectată șl executată de fostul 
strungar de la „Tractorul" In 
noile hale ale unității de pro
ducție și învățămînt. Alături de 
el, îmbrăcați în salopetă și 
mînjiți de ulei, colegii săi Mir

cea Enache și G. Ungureanu 
desfășoară aceeași muncă. Lu
crările lor de diplomă sînt co
menzi urgente ale unor între
prinderi. Mașinile pe care le-au 
conceput vor elimina complet 
importul — una dintre sarcini
le prioritare ale industriei. 
După executarea prototipurilor, 
în facultate, chiar de către au
torii lor, uzinele vor prelua 
producția de serie. De altfel, 
întreaga activitate a facultății 
este racordată la necesitățile 
industriei, proiectele de diplo
mă sînt’ desprinse din aceste 
necesități și — dacă Intervin 
urgențe — ele aînt imediat re
profilate, spre rezolvarea lor.»

MONICA ZV IR JIN SCHI

Pe agenda de lucru a Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Brașov

INITIATIVE Șl ACȚIUNI 
EDUCATIVE .

Discutam despre aceste probleme cu : Gabriela Vâja, onul IV, 
președintele Consiliului A.S.C., Facultatea de științele naturii, 
Sorin Abagiu, anul V, președintele Consiliului A.5.C., Facultatea 
de electrotehnica, Elena Beldicâ, anul IV, președintele Consi
liului A.S.C., Facultatea T.C.M., Gheorghe Mohanu, președintele 
Consiliului A.S.C., Facultatea de silvicultura.

Gabriela V&ja : Faptul că 
mulți absolvenți ai facultății 
noastre vor deveni educatorii ti
nerelor generații, ne-a determi
nat să inițiem încă din ultima 
parte a anului universitar trecut 
un cerc de Metodologie a mun
cii politico-ideologice. Aici nu 
ne vom familiariza doar cu o 
tematică specifică, ci. practic, 
vom căuta să dăm o utilizare a- 
decvată celor mai moderne mij
loace audio-vizuale in vederea 
creșterii ecoului acestei activități 
in rindul acelor cărora le este 
adresată. Un punct deja dștigat 
este reluarea inițiativei noastre 
la alte facultăți ale Universității.

„Forumurile deschise", o a’tă 
manifestare organizată împreu
nă cu studenții de la T.C.M., 
are ca obiectiv transmiterea ex
perienței magiștrilor către ti
neri, care vor avea catedra drept 
loc de muncă. „Ce ați face dacă 
ați fi din nou student", „Viata 
între aspirație și realitate". „Pa
siunile dumneavoastră, tovarășe 
profesor" sînt teme care au a- 
vut un mare efect educativ și 
pe care le vom relua, in special 
pentru studenții anului I. In a- 
cest an își va Începe activitatea 
și un cerc de educație ateist-ști- 
ințifică în vederea unei pregătiri 
optime a viitorilor educatori.

Sorin Abagiu : Principalele o- 
biective ale muncii noastre sînt 
legate de integrare. Am primit 
recent un spațiu la întreprinde
rea de tractoare, care a fost a- 
menajat ca unitate de cercetare, 
proiectare și producție. Vom 
continua aprovizionarea acestei 
unități cu mijloace de lucru, a- 
parate și utilaje pentru ca în 
acest an să beneficiem de o 
mai bună organizare a activită
ții de producție și proiectare. 
Sporirea numărului de contrac
te cu diverse întreprinderi im
pune asociației o mobilizare 
mai bună a studenților în acti
vitatea de cercetare, în special 
â celor din anii mari. Dar dorim 
să antrenăm și pe colegii noștri 
din anii I și II. Un lucru pe care

ni l-am propus de multe ori. dar 
nu l-am realizat decît rar, este 
verificarea ritmică a condițiilor 
de viață și de studiu din cămi
ne. Acolo, de fapt, studentul își 
petrece o mare parte a timpu
lui ?i de aceea intenționăm să 
ne realizăm mai eficient nu nu
mai controlul autogospodâririi. 
dar și o au'.entică viață cultu
rală în complexul nostru. In 
domeniul politico-ideologic. a- 
vem de realizat o mai bună pre
gătire a propagandiștilor și o 
sporită propagandă audio. Vom 
amenaja o stație de amplificare 
in localul central, care va popu
lariza in emisiuni realizate de 
noi aspectele la zi din princi
palele evenimente politice inter
ne și externe, probleme ale vie
ții A-S.C.

Consemnarea și popularizarea 
diferitelor aspecte ale vieții stu
dențești vor rămine principalul 
obiectiv al echipei noastre de 
teatru. De asemenea, activitatea 
Electroclubului va viza omogeni
zarea colectivelor de studenți, 
afirmarea atmosferei și opiniei 
studențești. Anul nostru va ab
solvi in curind facultatea și do
rim să devină un model de pre
gătire. Un obiectiv prioritar al 
nostru vizează nu numai abor
darea unei tematici aplicative în 
proiectele de diplomă, ci. cu 
sprijinul îndrumătorilor din u- 
m verși ta te și producție, să ne 
realizăm efectiv proiectele.

Dacă acum avem rezultate 
bune în cercetare, asta se dato- 
reșîe și faptului că mal mult de 
o treime din studenți activează 
intens în cercuri științifice, la 
realizarea contractelor catedre
lor. Aceasta este și consecința 
unui bun nivel al pregătirii pro
fesionale. Metoda colectivelor 
mixte studenți-cadre didactice a 
dat foarte bune rezultate în cer
cetare și ne gîndim, în primul 
rînd, la satisfacțiile morale ale 
participării noastre la rezolvarea 
problemelor producției.

C. STĂNCULESCXT

UNIVERSITATEA „BABE$-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA

I. FACULTATEA 
DE MATEMATICA 
Catedra de analiză 

Conferențiar, disciplinele A- 
naliză matematică, Teoria mă
surii, Analiza, poziția 6.

Asistent, disciplina Analiză 
matematică, poziția 11.
Catedra de ecuații diferențiale 

_ și mecanică
Profesor, disciplinele Ecuații 

diferențiale și cu derivate par
țiale, Teoria operatorilor, po
ziția 5.
Catedra de calcul și informatică 

Conferențiar, disciplinele Ba
zele informaticii, Analiză nu
merică, Metode numerice în a- 
naliza neliniară, poziția 4.

Conferențiar, disciplinele Ba
zele informaticii, Sisteme de 
organizare și informare, pozi
ția 7.
II. FACULTATEA DE FIZICA 
Catedra de mecanică, termo

dinamică, acustică și fizică
teoretică

Conferențiar, disciplina Me
canică cuantică, poziția 7.

Catedra de eîectricitate- 
electronică

Profesor, disciplinele Comple
mente de electronică, Radio- 
fizică. Electronică cuantică și 
aplicații, poziția 3.
III. FACULTATEA DE CHIMIE 

Catedra de chimie-fizică
Conferențiar, disciplinele

Spectroscopie moleculară, Chi
mie fizică, Chimie generală și 
chimie fizică, poziția 6.

Lector, disciplinele Electro
tehnică și electronică industria
lă, Desen tehnic, poziția 12.

Catedra de chimie organică 
și tehnologică

Profesor, disciplinele Stereo- 
chimie și fotochimie, Mecanis
me de reacție, poziția 3.

Șef de lucrări, disciplinele E- 
lemente de inginerie mecanică, 
întreținerea și repararea utila
jului chimic, Desen tehnic, po
ziția 27.
IV. FACULTATEA DE BIOLO

GIE ȘI GEOGRAFIE

Un raid prin cîteva cămine . 
pentru tineret readuce în actualitate 

vechiul proverb românesc

„Cum iți așterni, 
așa dormi“!

PROIECT, PROTOTIP, PRODUS FINIT
Cu cîteva săptămîni 

în urmă, la schela pe
troliferă de pe Valea 
Trotușului a fost dată 
în exploatare încă o 
sondă. Aparent, fap
tul e dintre cele mai 
obișnuite : cite sonde 
de extracție noi nu se 
dau anual în exploa
tare în România ? To
tuși. în acest caz exis
tă și o notă de inedit: 
sonda a fost forată în 
întregime de studenți, 
18 la număr, care, la 
începutul verii, se ho- 
tărlaeră să la integral 
asupra lor răspunde
rea acestei importan
te lucrări. în care 
s-au investit mai mul
te milioane de lei. 
Astăzi, sonda produ
ce. scoate de la mii 
de metri adindme au
rul negru, iar fapta 
acelor tineri viitori 
ingineri, deja oameni 
cu experiența produc
ției, a început chiar 
să fie uitată într-un 
anume sens, fiind 
considerată absolut 
normală. Intr-o re
centă discuție pe care 
am purtat-o la Plo
iești. cu studenți .și 
cadre didactice de la 
Institutul de petrol și 
gaze, am aflat că, toc
mai din cauză că aici 
fapta respectivă nu 
mai are în ea nimic 
în afară de obișnuit, 
s-a hotărît ca de acum 
Înainte să fie luate în 
primire de studenții 
de la Foraj și alte vii
toare sonde, în aceas
ta constînd. la drept 
vorbind, rostul pregă
tirii lor de speciali
tate. Studenții Ion 
Nicu, Mihai Dobri- 
nescu. Ionel Popescu. 
Dumitru Iordache. din 
anul II. Ion Pîrvules- 
cu și Daniel Dumitra- 
che din anul III, 
Gheorghe D. Emilian, 
din anul IV, ori Dom 
Macovei, Dumitru Po
pescu și Marin Horia, 
din anul V, ca și toți 
ceilalți colegi al lor 
căliți în munca de pe

Trotuș, fiecare cunos- 
cînd în întregime se
cretele specialităților 
de șef de sondă, de 
podar, de sondor . unu, 
sondor doi sau de me
canic, specialități fără 
de care, astăzi, n-am 
prea putea spune cum 
arată petrolul, deci, a- 
cești tineri inimoși au 
declanșat, întorși în 
institut, o adevărată 
competiție a respon
sabilității: fiecare stu
dent, mal întîi un 
foarte bun sondor.

Desigur, studenții 
de la Facultatea de 
foraj au mai făcut șl 
pînă acum practică e- 
feetivă în schelele pe
trolifere. ir. șantierele 
de specialitate, au de
prins și pinâ acum, 
acolo, tainele meseriei 
de sondor, dar acțiu
nea declanșată prin 
pilda celor 18 se refe
ră la pătrunderea in 
profesie, luind în pri
mire o lucrare de la 
punctul zero și ducin- 
d-o, prin forțele lor, 
pînă la cota finală.

Discutăm cu tovară
șul conf. dr. ing. Nico- 
lae N. Antonescu, de
canul Facultății de 
utilaj tehnologic, se
cretar al comitetului 
de partid pe institut 
Notăm : „Acțiunea
studenților de la Fo
raj își are corespon
dențe firești și în ce
lelalte facultăți ale 
noastre. Sîntem capa
bili, studenți șl cadre 
didactice, să realizăm 
în întregime lucrări 
de diferite complexi
tăți, cele mai multe 
străbătînd, așadar, în 
incinta institutului, 
întreaga filieră — cer
cetare, proiectare, rea
lizarea prototipului, 
executarea produsului 
în serie. Dealtfel, re
zultatele de pînă a- 
cum sînt edificatoare 
în acest sens, dîndu- 
ne motiv să ne pro
punem lucrări și mai 
ambițioase, să ne in
tensificam eforturile

pe linia practicii efec
tive, pentru a dovedi 
și în acest fel că „stu
dentul de la Petrol*4 
nu e un student oare
care, ci unul care în
vață într-o țară cu 
vechi tradiții în acest 
domeniu, într-un insti
tut unde și în pre
zent avem studenți 
din 50 de țări, deci un 
institut cu un nivel

Secvențe 
din fluxul 
continuu 
al muncii 

studențești
de pregătire teoretică 
și practică apreciat pe 
toate meridianele glo
bului". Mai notăm că 
de cîtva timp aici a 
fost înființat un ate
lier de prototipuri și 
producție, unde sînt 
realizate diferite in
stalații și utilaje în 
cadrul acțiunii de au- 
todotare, cît și pro
duse reprezentative, 
pentru industria de 
profil. De pildă, sub 
conducerea profesoru
lui dr. ing. Ștefan 
Teodorescu studenții 
au proiectat și reali
zat, în urma unor mi
nuțioase cercetări, noi 
tipuri de opritoare de 
flăcări pentru toate 
rafinăriile și combina
tele petrochimice din 
țară, din acest an in
stitutul preluînd inte
gral fabricarea lor 
pentru economie, pe 
baza contractelor cu 
diverse ministere.

Vizităm diferite 
compartimente de pro
ducție ale atelierului. 
Se lucrează în flux 
continuu, pe schim-

buri. Studenții și-au 
realizat planul anual 
de producție cu a- 
proape trei luni în ur
mă, pînă la sfîrșitul 
anului lucrînd „în de
pășire". „Ne prinde 
foarte bine experien
ța lucrului în flux 
continuu — notăm o 
opinie — cu atlt mai 
mult cu cît în anul 
viitor aici va intra In 
producție o oțelărie, 
unde vom produce o- 
țeluri speciale pentru 
matrițe și scule des
tinate întreprinderii 
„1 Mai* din munici
piul nostru, cu al că
rei ajutor de fapt o și 
realizăm". înțeleg: teh
nologia muncii în oțe
lărie presupune, din 
capul locului, „focul 
neîntrerupt". Dar. așa 
cum sînt de părere 
studenții întîlniți aici 
pe post de muncitori, 
de șefi de echipă, de 
maiștri, de specialiști, 
acest „foc neîntre
rupt" nu trebuie să se
limiteze la 
exprese ale 
giei ; focul
rupt. fluxul

cerințele 
tehnolo- 
neîntre-
continuu

se referă deopotrivă 
la pasiune, la entuzi
asm, la setea de cu
noaștere.

Ne aflăm la alt o- 
biectiv al acestei foar
te adevărate investiții 
de pasiune și entuzi
asm : viitorul atelier 
de producție eu speci
fic chimic, destinat 
studenților Facultății 
de tehnologia și chi
mizarea țițeiului. Și 
aici își va găsi aplica
bilitate angajamentul 
colectivului institutu
lui de a prelua reali
zarea integrală a unor 
produse. Intra altele, 
pe baza cercetărilor 
științifice în care sînt 
angrenate mai multe 
colective de studenți 
și cadre didactice, u- 
nele teme fiind deja 
finalizate, se va pro
duce o serie de sub
stanțe care vor con
tribui la diminuarea

considerabilă a im
porturilor în acest 
domeniu.

S-ar mal putea spu
ne, trecînd în revistă 
munca, preocupările 
colectivului de la In
stitutul de petrol și 
gaze din Ploiești, că 
deosebita calitate a 
lucrărilor încredința
te lui spre rezolvare a 
determinat o creștere 
firească a numărului 
de contracte de cerce
tare prioritară, luate 
din planul de stat șl 
din planurile depar
tamentale. Astfel, nu
mai la Facultatea de 
utilaj tehnologic pe
trolier, valoarea con
tractelor pentru acest 
an este de peste 3 mi
lioane lei. urmînd ca 
in 1980, datorită asi
gurării încă de pe a- 
cum a temelor, va
loarea lor să depă
șească 5 milioane lei. 
Tot pe bază de con
tract se realizează o 
mare parte din pro
iectele de diplomă, 
temele pentru acest 
important „pașaport 
pentru viața producti
vă" fiind propuse in 
întregime de industria 
de ramură.

Aș încheia însem
nările de la Ploiești 
cu opinia inginerului 
Teodor Ghiculescu, 
șeful secției utilaj 
complex din întreprin
derea „1 Mai" : „Sînt 
unul dintre cei care 
păstrează o legătură 
foarte strînsă cu in
stitutul, atlt pe linia 
relațiilor de produc
ție, cit șl a celor su
fletești. Admir tot mai 
buna organizare a 
muncii lor, legarea 
judicioasă, eficientă, a 
teoriei de practică, 
pașii concreți în me
serie ai studenților 
care-mi vin prin sec
ție șl, flncer, par
că-mi pare rău că nu 
slnt și eu student în 
1976“.

DRAGOMIR 
HOROMNEA

Străvechea zicătoare „Cum îți 
așterni așa dormi" are un sent 
mult mai bogat, mai complex, 
dar o socotim potrivită pentru 
a sta drept idee principală an
chetei noastre in citeva cămine 
pentru tinerii nefamiliști, acum 
la începutul sezonului rece. Sen
sul ei propriu se așază foarte 
bine ca motto al acestor rin- 
duri.

Așadar, urmărind modul cum 
sînt pregătite căminele muncito
rești pentru tinerii nefamiliști 
să le asigure condiții corespun
zătoare de odihnă pe perioada 
de iarnă, am constatat:

BATEM TOBA 
LA URECHI SURDE

în portul Constanța lucrează 
un număr de oameni echivalent 
cu populația unui oraș de talia 
Năvodarilor. Mare parte dittre 
aceștia sini veniți de pretutin
deni din țară. Pentru rezolvarea 
problemei cazării lor, conduce
rea NAVROM a dispus, intra 
altele, construirea unor blocuri 
destinate nefamiliștilor. Astfel, 
în căminele din zonele portului. 
Abator, Far, km. 4—5 locuiesc, 
în prezent, peste 3 500 de lucră
tori. Problemele ridicate de un 
asemenea mare număr implică 
și preocupări pe măsură. Nu 
spunem că asemenea preocupări 
nu au existat și nu se manifes
tă in continuare. Ele au fost re
levate și cu alte prilejuri și re
zultatul sa evidențiază in îmbu
nătățirea atitudinii locatarilor 
față de modul lor de viață în 
comun. Altfel stau lucrurile în 
asigurarea condițiilor optime de 
cazare, mai ales in căminele 
construite cu mai mulți ani in 
urmă. De multă vreme imobile
le respective nu au beneficiat 
de recondiționări, așa cum pre
văd normativele in vigoare.* O 
acțiune în acest sens a fost în
cepută, după 7 ani de zile, la 
căminul nr. 3 — Abator. în luna 
februarie a.c. Dar muncitorii 
care aveau sarcina reparațiilor, 
au venit, au executat lucrările 
doar la etajul al treilea si au 
plecat să termine niște blocuri 
in zona Tomis. De atunci n-au 
mai apărut, deși au lăsat în ho
lul căminului materialele de 
construcție intr-un aspect des
tul de inestetic. Dacă vor reve
ni ? „Trebuie, — ne spune ferm 
Mariana Miinea, administratoa
rea căminului — altfel ne dărî- 
mim de tot". Tot la acest că
min, deși s-au făcut în repetate 
rinduri referate privind starea 
cazarmamentului, nu au fost în
locuite „piesele" care au depă
șit de mult durata de funcțio
nare. Nici pînă acum căminul 
nu a fost dotat cu perdele, deșt 
amplasarea lui, în zona centrală 
a orașului, impune aceasta. A- 
semenea obiecte de inventar (la 
cart te adaugă obligatoriile co
șuri pentru hirtii) lipsesc și la 
blocurile de pe faleză de la Km 
4—5, cu toate că s-au emis nu
mai în acest an 3 reveniri. „Vi 
rugăm să aprobați repararea a 
300 scaune și 85 grătare pentru 
băi", se specifică în ultima din
tre ele, din 18-05-1976. Dar gră
tarele s-au executat, scaunele 
nu. Acestea din urmă au ajuns 
la un asemenea grad de folosin
ță, incit nu se mai pot repara. 
In atare situație, foarte mul
te camere dispun doar de cite 
un scaun la trei persoane. Nu e 
mai puțin adevărat că foarte 
mulți locatari nu întrețin cores
punzător bunurile din datare, 
nu respectă normele de con
viețuire socială. Cu atlt mai 
mult că sînt dintre cei scutiți 
de plata chiriei. O inițiativă din 
partea lor, în sensul completării 
cu unele obiecte de inventar 
de strictă necesitate, nu ar fi 
prea costisitoare. Dar să reve
nim la subiect ! In ce condiții 
vor face iama locatarii că
minelor de nefamiliști ale 
NAVROM Constanța ?

Constatările noastre coincid 
cu nemulțumirile administrației. 
Drept pentru care ii dăm cuvln- 
tul tovarășului Costache Cioba- 
nu de la serviciul social. „Și în 
iarna trecută am avut probleme. 
Anul acesta se vor accentua. 
Cu toată stăruința noastră de a 
respecta planificarea făcută la

începutul anului, din lipsă de 
materiale (țeavă, dușuri), nu 
vom putea pune la punct insta
lațiile din grupurile sanitare. 
Obiecte de inventar, precum ! 
pături, scaune etc. ce nu mai 
sînt in bur.ă stare de funcționa
re și pe care le casăm, nu mai 
sînt completate. Păturile au 13 
ani de folosință. S-au uzat atit 
de mult incit poți privi prin ele. 
Le-am spălat, le-am cîrpit, dar 
nu mai merg. Iarna este prevă
zut tsă se acorde locatarilor cite 
două pături. De obicei, primesc 
doar cite o pătură și un cear
ceaf. Și multe altele pe care 
le-am sesizat și pentru care am 
făcut repetate intervenții. Ape
lurile noastre rămin fără un 
răspuns concret".

In vreme ce serviciul social 
își face „acoperire" cu adrese 
peste adrese, muncitorii se „aco
peră" tot cu vechile lipsuri.

Încercăm și noi acest apel, 
poate va fi recepționat satisfă
cător, de conducerea NAVROM.

AU VENIT MEȘTERII, 
DAR N-AU MEȘTERIT 

NIMIC
Modificări de construcție tint 

necesare și la căminele pentru 
nefamiliști ale întreprinderii 
Conect din Capitală. Calitatea 
necorespunzătoare a lucrărilor 
la darea in folosință, in vara 
anului trecut, a avut repezi 
cusiuni asupra condițiilor de loX 
cuit ale tinerilor. Instalațiile, 
defecte la început, s-au defectat 
mai mult pe parcurs. Apa ploi
lor a pătruns în mai toate încă
perile ; pere.ții igrasiosi au înce
put să cadă. Instalația de' încăl
zire este insuficientă (calorife
rele au, in majoritatea cazuri
lor, doar 5 elemenți) — „Astă 
iarnă, ne mărturiseau Rodica 
Ghenciu, Aurelia Diaconu și Na
talia Vasile — am dormit îmbră
cate. Trei tile n-am avut deloc 
căldură".

în asemenea condiții, au fost 
chemați din nou constructorii 
să-și îmdeplinească datoria, fă
cută anterior de mintuială. Cum 
și-o fac 7

„Au venit pe 26 august, ne in
formează Micșunica Dabija, lu
crător la serviciul administrativ 
al întreprinderii, și au pus fa
ianță la băi. De-atunci nu i-am 
mai văzut. Au lăsat totul cum 
vedeți". Au lăsat băile netermi
nate, chiuvete și dușuri nemon
tate, moloz și saci cu ciment. 
Mai au încă foarte mult de re
parat, pereții de tencuit și vă
ruit instalațiile de verificat, iar 
frigul se instalează cu fiecare zi.

Dornici să vadă totul cît mai 
repede finalizat, băieții și fetele, 
organizați pe echipe, i-au aju
tat pe constructori să-și creeze 
front de lucru corespunzător. El 
au scos căzile, au curățat cără
mizile de mortar. „Dar — apre
ciază Elena Anton, membru în 
comitetul U.T.C. și comitetul de 
cămin — constructorii se învir- 
tesc de zece ori în același loc, 
fără prea mult spor. Ba mai 
mult, au lucrat în asementa fel, 
încit, la un moment dat, au 
înfundat canalizarea și au inun
dat la parter".

Intr-un cuvînt, așa cum am 
văzut cu ochii noștri, mește
rii de la Șantierul 1, I.C.M. 7, 
mai mult au stricat. Cind vor 
veni să repare ? Orgoliul profe
sional nu-i îndeamnă la acțiune 
imediată, fermă, responsabilă ? 
Credem că nu și l-au pierdut cu 
totul.

Locul investigației noastre^ a 
fost ales cu totul întîmplătbr. 
Sintem convinși că sînt și am'e 
cămine pentru tinerii nefami
liști în situații similare. Prin 
aceste exemple vrem să atra
gem atenția factorilor responsa
bili, organelor U.T.C., că pre
gătirea unor asemenea obiecti
ve, pentru perioada rece, tre
buie privită și susținută eu toată 
căldura, timpul nemaiîngăduind 
prea mult o asemenea toleranță. 
Comitetele de cămin sînt che
mate să sesizeze intervențiile ne
cesare și să-i mobtlezeze pe lo
catari la remedierea lor, la folo
sirea în mod civilizat a tuturor 
dotărilor.

V. RĂVESCU

Catedra de geografie
Profesor, disciplinele Hidrolo

gia uscatului, Măsurători și cal
cule hidrologice, poziția 1.

Profesor, disciplinele Geogra
fia economică de ramură. Re
surse naturale și dezvoltarea 
contemporană, poziția 2.

Șef de lucrări, disciplinele To
pografie — geodezie. Geografia 
continentelor. Hidrologia usca
tului. poziția 9.

Șef de lucrări, disciplinele 
Geografia cuaternarului. Geo
grafia solurilor, Geografia eco
nomică. poziția 15.

Catedra de geologie- 
mineralogie

Lector, disciplinele Teoria șl 
literatura comparată, Limba ro
mână. poziția 15.

Catedra de filologie slavă
Conferențiar, disciplinele Lim

ba rusă. Curs și seminar spe
cial, Sintaxă, poziția 5.

Lector, disciplinele Limba 
rusă, Gramatică. Limba slavă 
veche, poziția 17.

Lector, disciplinele Istoria 
limbii ruse, Lexic, Limba rusă, 
poziția 19.
Catedra de limba și literatura 

franceză
Conferențiar, disciplinele Li

teratura și civilizația franceză, 
Limba franceză, poziția 4.

Lector, disciplinele Handbal, 
Pregătirea fizică generală, pozi
ția 20.

VII. FACULTATEA DE 
ȘTIINȚE ECONOMICE 
Catedra de organizare 

și tehnologie
Conferențiar, disciplina Teh

nologie. poziția 6.
Catedra de matematică — 

statistică — analiză 
Lector, disciplina Matematici 

speciale aplicate în economie, 
poziția 20.

Candidații la concurs vor de
pune la Rectoratul Universității 
din Cluj-Napoca, str. Kogălni- 
ceanu nr. 1, în termen de 15

nunț în Buletinul Oficial, cere
rea de înscriere, la care vor a- 
nexa actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul persona
lului didactic din Republica So
cialistă România, publicată in 
Buletinul Oficial. Partea I-a, 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de 
Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și Invățămîntului nr. 
84.539/1969.

Pentru posturile de asistent 
candidații vor prezenta și o a- 
deverință din care să rezulte că 
au efectuat stagiul legal după 
repartizare.

Concursul se va ține în ter
men de 15 zile (pentru postu

— Catedra de utilaj petrolier
Asistent, disciplinele Studiul 

metalelor, Tehnologia materia
lelor, poz. 28.

Asistent, disciplinele Tehnolo
gia materialelor, Tehnologia re
parării și întreținerea utilajului 
petrolier, Fabricarea și repara
rea utilajului petrolier, întreți
nerea și repararea utilajului pe
trolier, poz. 29.
FACULTATEA DE FORAJUL 

SONDELOR ȘI EXPLOATAREA 
ZĂCĂMINTELOR DE PETROL 

ȘI GAZE
— Catedra de matematică
Asistent, disciplinele Matema

SCOATEREA LA CONCURS A UNOR POSTURI DIDACTICE
Catedra de biologie vegetală
Profesor, disciplinele Botani

că sistematică. Anatomia plan
telor, poziția 2.

Profesor, disciplinele Botani
că sistematică, Biogeografie, 
poziția 4.

Conferențiar, disciplinele Bio
logie celulară, Citologie vege
tală, poziția 11.

Lector, disciplinele Fiziologia 
plantelor, Ecobiologia dăunăto
rilor, poziția 15.

Lector, disciplinele Parazito- 
logie și microbiologia aplicată, 
Microbiologie generală, pozi
ția 16.

Catedra de biologie animală
Profesor, disciplinele Zoologia 

nevertebratelor. Nutriția anima
lelor și a omului, poziția 5.

Conferențiar, disciplinele Ac
tivitatea nervoasă superioară și 
fiziologia comportamentului, 
Biologie celulară, Fiziologie a- 
nimală, poziția 13.

Lector, disciplinele Bazele fi
ziologice ale comportamentului 
dăunătorilor animali, Citologie, 
histologie, embriologie animală, 
poziția 28.

Profesor, disciplinele Minera
logie, Hidrogeologie și geologie 
tehnică, poziția 1.

V. FACULTATEA 
DE FILOLOGIE 

Catedra de limba română
Lector, disciplinele Limba ro

mână, Poetică lingvistică. Curs 
și seminar special, poziția 16.

Asistent, disciplinele Limba 
greacă. Limba latină, poziția 25. 
Catedra de literatura română
Conferențiar, disciplina Lite

ratura română, poziția 8.
Conferențiar, disciplinele Li

teratura română, Bibliotecono
mie, poziția 9.

Lector, disciplinele Teoria li
teraturii, Literatura română, 
Limba română, poziția 18.

Lector, disciplinele Teoria li
teraturii, Estetică, poziția 20. 
Catedra de literatura universală 

și filologie romanică
Conferențiar, disciplinele Teo

ria literaturii și literatură com
parată, Limba engleză, Limba 
română, poziția 8.

Asistent, disciplinele Lingvis
tică generală și comparată, Lim
ba spaniolă, poziția 12.

Asistent, disciplina Limba 
franceză, poziția 27.
Catedra de filologie germanică

Conferențiar, disciplinele Lim
ba engleză contemporană, Re
troversiuni, poziția 2.

Asistent, disciplinele Referate 
literare, Limba engleză, pozi
ția 30.
VI. FACULTATEA DE ISTORIE 

ȘI FILOZOFIE 
Catedra de istorie

Conferențiar, disciplinele Is
toria artelor, Istoria artei deco
rative, Istoria artei românești, 
poziția 6.

Catedra de psihologie 
și psihopedagogie specială 

Asistent, disciplinele Logope- 
die, Psihologie organizațională 
și economică, Psihologie șco
lară, poziția 20.

Catedra de pedagogie 
și metodică 

Conferențiar, disciplinele Me
todica predării istoriei, Practica 
pedagogică, poziția 18.

Lector, disciplinele Metodica 
predării fizicii, Practica pedago
gică, poziția 22.

Catedra de educație fizică

zile (pentru posturile de asis
tent) și de 30 de zile (pentru 
posturile de lector, șefi de lu
crări, conferențiari și profesori) 
de la data publicării acestui a-

rile de asistent) și de 60 de zile 
(pentru posturile de lector, șef 
de lucrări, conferențiar și pro
fesor), de la data expirării ter
menului de înscriere.

INSTITUTUL DE PETROL SI GAZE 
PLOIEȘTI

9

FACULTATEA DE UTILAJ 
TEHNOLOGIC

— Catedra de discipline me
canice generale

Conferențiar, disciplina Me
canică, poz. 9.

Șef de lucrări, disciplinele 
Mecanică și rezistența materia
lelor. poz. 21.

Șef de lucrări, disciplinele E- 
lemente de inginerie mecanică 
și întreținere utilaje, Desen 
tehnic, poz. 22.

Asistent, disciplina Rezistența 
materialelor, poz. 28.

Asistent, disciplinele Mecanică 
și rezistența materialelor, Ele-

mente de inginerie mecanică și 
întreținere utilaje, poz. 29.

Asistent, disciplina Organe de 
mașini, poz. 32.

Asistent, disciplina Desen Teh
nic, poz. 34.

— Catedra de fizică, electro
tehnică, automatică și informa
tică

Asistent, disciplina Fizică, 
poz. 28.

Asistent, disciplinele Electro
tehnică și electronică indus
trială, Mașini și acționări elec
trice, Electrotehnică și măsurări 
electrice, AMC și automatizare, 
poz. 29.

tici I, Matematici speciale, poz. 
13.

Asistent, disciplina Matema
tici I, poz. 15.

Asistent, disciplina Matema
tici I, poz. 16.

Asistent, disciplinele, Mate
matici II, Analiză matematică, 
Algebră geometrie, Matematici 
superioare, poz. 17.

— Catedra de hidraulică și 
termotehnică

Asistent, disciplinele Termo
tehnică și mașini termice, Ter
motehnică poz. 4.

— Catedra de forajul sonde
lor și exploatarea zăcămintelor 
de petrol și gaze.

Asistent, disciplina Mineralo
gie, poz. 26.

FACULTATEA DE 
TEHNOLOGIA ȘI 

CHIMIZAREA PETROLULUI 
ȘI GAZELOR

— Catedra de chimie
Asistent, disciplinele Chimie 

anorganică, Chimie analitică ca
litativă, poz. 22.

Asistent, disciplinele Chimie

anorganică, Chimie analitică 
calitativă, poz. 24.

Asistent, disciplinele Chimie 
anorganică, Chimie analitică 
calitativă, poz. 25.

Asistent, disciplinele Chimie 
analitică cantitativă, Chimie a- 
nalitică calitativă, poz. 27.

Asistent, disciplina Chimie, 
poz. 31.

— Catedra de inginerie petro
chimică

Asistent, disciplinele Tehnolo
gia distilării petrolului, Tehno
logia petrolului, Procese termo- 
catalitice, poz. 38.

Asistent, disciplina Tehnolo
gia petrochimică, poz. 41.

Candidații, la concurs vor de
pune la sediul Institutului de 
petrol și gaze Ploiești, B-dul 
București nr. 1, cererea de în
scriere, împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 pri
vind Statutul personalului di
dactic din Republica Socialistă 
România, publicată în Buletinul 
Oficial, partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și Invă- 
țămîntului nr. 84539/1969, astfel:

— pentru posturile de confe
rențiar, șef de lucrări (lector) 
în termen de 30 de zile de la 
data publicării acestui anunț, 
în Buletinul Oficial, iar concur
sul se va ține la sediul institu
tului în termen de 3 luni de la 
data expirării termenului de 
înscriere ;

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



Inaugurarea Tîrgului internațional București - 1976
(Urmări din pag. I)

’...Sîmbătă, 18 octombrie, ora 9 
dimineața. Aplauze, urale înde
lungate, scandări de lozinci 
scumpe poporului nostru — ros
tite cu inima și cugetul de mii 
de oameni ai muncii din Capi
tala prezenți la eveniment — au 
întîmpinat sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat. 
Intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
marcat, apoi, începutul festivi
tății.

In cuvîntul de deschidere, to
varășul Ion Pațan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a sa
lutat prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat. „Aceasta reprezintă 
— a spus el — o expresie a a- 
tenției permanente pe care con
ducerea partidului și statului 
nostru, personal secretarul ge
neral al partidului, o acordă 
dezvoltării relațiilor economice 
externe ale României, cauzei 
generale a colaborării între sta
te". S-a relevat-că Tîrgul inter
național București se bucură la 
actuala sa ediție de o partici
pare prestigioasă. Alături de în
treprinderile românești își pre
zintă produsele 1029 de firme 
din 23 de țări din întreaga lume.

La invitația comitetului de or
ganizare a Tîrgului internațio
nal București — 1976, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a tăiat panglica inaugurală, în 
aplauzele celor prezenți.

Vizita începe la pavilionul 
Seentral, unde sînt concentrate 
, majoritatea produselor româ
nești. Un număr de 130 de în
treprinderi constructoare de ma
șini și utilaje din țara noastră 
prezintă, pe o suprafață de pes
te 20 000 m.p., produse destinate 
exportului, care reflectă schim
bările calitative petrecute în a- 
ceastă importantă ramură a in
dustriei noastre în ultimii doi 
ani. Rețin atenția prototipurile 
unor produse pentru prelucrarea 
și așchierea metalelor cu co
mandă numerică,' prezentate de 
Institutul de cercetări și pro
iectări mașini-unelte și agregate 
din București, de întreprinderi 
de profil. Astfel, freza longitu
dinală cu portal — cea mai 
mare mașină-unealtă din expo
ziție — realizată de I.M.U.A.B. 
este un produs nou, realizat in 
acest prim an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. Re
cunoaștem aici, gata să ofere 
explicații, pe tînărul lăcătuș me
canic Bucur Traian. La solicita
rea reporterului, vorbind des
pre performanțele mașinii (între 
care : prelucrarea unor piese 
pinâ la 2 000 mm. lățime și 
4 250 mm lungime ; acționarea 
simultană cu patru capete de 
frezat), interlocutorul sublinia
ză faptul că la construirea a-

eestui produs o deosebită con
tribuție și-au adus-o tinerii 
muncitori din întreprindere. în
tre care Trandafir Ion. Voicu 
Florea, inginerul Chirtu Gheor- 
ghe.

Alături de întreprinderi și 
centre industriale de renume — 
București, Brașov’, Birlad. Cluj- 
Napoca — tot în pavilionul cen
tral este de semnalat participa
rea. in premieră, a mai multor 
unități industriale noi. apărute 
recent pe harta economică a ță
rii, care, prin exponatele lor. 
dovedesc aceeași preocupare 
pentru promovarea progresului 
tehnic, obținerea unor produse 
cu parametri tehnico-function aii 
ridicați.

Ilustrativ este și sectorul in
dustriei electrotehnice și elec
tronice, în cadrul căruia se dis
tinge calculatorul Felix C-512, 
introdus in fabricație de serie in 
cursul acestui an la întreprin
derea de profil din Bucure**:. 
Dr. ing. Momeo Francsc. de la 
Institutul de cercetări pentru 
tehnica de calcuL subliniind că 
produsul, in totalitate de con
cepție românească, este unul 
dintre cele mai perfecționate de 
acest fel. apreciază efortul si 
inteligența unor tineri specia
liști ca Gologan Traian. Minei 
Ion. Ciocîrlie Valeria. Correa 
Radu. Moraru Ion. La un alt 
stand, tehnicianul Hutu Mihail, 
de la întreprinderea JT=r.r.e*on-* 
din Iași, declară reporterului : 
„Sîntem mîndri că la acest tirg 
prezentăm, pentru prima oară 
fabricat în acest_ an de între
prinderea noastră, sistemul de 
televiziune in circuit închis, des
tinat urmăririi proceselor indus
triale, nodurilor aglomerate de 
circulație etc“. Rețir.em că și Ia 
„Tehnoton" procentul de 80 la 
sută din colectivul muncitoresc 
îl reprezintă tinerii, a căror vir- 
stă însă face din plin dovada 
efortului, priceperii și inteli
genței. însăși prezența la tirg 
a noilor produse constituie pro
ba calității muncii lor.

între realizările ..de virf“ în 
acest domeniu se înscriu și cal
culatorul de proces, centralele 
telefonice automate cu 100 de 
linii, aparatura electrotehnică 
și de automatizare, separatorii 
pentru rețele de curent de inal- 
tă tensiune, tranzistori și piese 
tranzistorizate.

P4 platformele în aer liber 
întreprinderile românești expun 
autovehicule și alte agregate 
moderne, de mare capacitate, 
între care : autoturismele de 
oraș și teren, Dacia 1 300 și. res
pectiv, ARO, autobuzul rutier- 
turistic, autoutilitara TV-14, au
totrenul pentru transportul de 
lichide chimice, noile tipuri de 
troleibuze, o variată gamă de 
basculante și frigorifice. în ceea 
ce privește utilajele agricole, 
se remarcă tractorul de 360 CP, 
combina C-14. combina destina
tă lucrărilor in pantă, semănă
toarea pneumatică — toate, pro
duse noi sau modernizate. Sint 
expuse, de asemenea,’ utilaje 
pentru construcții — excavato

rul hidraulic pe șenile și cel pe 
pneuri, macaraua mobilă de 16 
tone — și din sectorul minier. 
Bine reprezentat este și utilajul 
minier, sector cu o bogată tra
diție.

La această ediție a TIB '76 
ș-a remarcat, ca o noutate, fap
tul că sint expuse și produse ale 
unor societăți mixte, constituite 
de întreprinderi românești și 
firme străine, intre care : ..Re- 
șița-Renk". ..Romcontrol Da- 
ta“. ^Elarom“.

In riadul participant: lor de 
peste hotare se remarcă prezen
ța constantă la toate edițiile a 
tmui mare număr de firme cu 
reputație mondială, fapt ce re
levă interesul suscitat de indus
tria noastră și posibilitățile 
crescânde care există pentru 
amplificarea cooperării cu 
România, cadrul propice pe care 
TIB il ofe-ă promovării cola
borării intre statele lumii, 
schimburilor de valori materia
le. ce idei și experiență, con
tribuind astfel Ia întărirea cli
matului de înțelegere și conlu
crare intemafionalâ.

Tn pari’ioanele care găzdu
iesc expozițiile țărilor partici
pante. tovarășul Nicolae 
Ceause«cu a fost salutat cu o 
deosebită cordialitate de șefii 
misiunilor diplomatice, de di
rectorii pavilioanelor și repre- 
zentanti ai firmelor străine.

Față de prima ediție. din 
1970. la actuala ediție a Tirgu- 
lui internațional de Ia București, 
numărul expozanților de peste 
hotare a crescut cu 56 la sută. 
Firmele străine expun — pe o 
«uprafs’â de 44 000 metri pătrari 
în pavilioane si 8 066 meri pă- 
trațj in aer liber — mașini-ur.el- 
te si agregate de prelucrare, 
produse de mecanică fina, elec
tronice. electrotehnice și de au
tomatizare. instalații și echipa
mente energetice, aparataj pen
tru telecomunicații, echipamen
te pentru industria petrolieră și 
a gazelor, motoare de forță, in
stalații și mașini pentru diferite 
domenii industriale de larg in
teres economic. Potrivit profi
lului tîrgului. la actuala ediție 
sint etalare produse deosebit de 
solicitate și care dețin o pon
dere importantă în activitatea 
de comerț si cooperarea econo
mică și tehnico-științifică in
ternațional â.

în timpul vizitei. în cadrul 
discuțiilor avute cu șefii misiu
nilor diplomatice ale statelor 
participante, cu directori ai pa
vilioanelor și reprezentanți ai 
firmelor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convin
gerea că această manifestare 
economică internațională va 
prilejui o mai bună cunoaștere, 
va contribui la stimularea co
operării pe multiple planuri, la 
intensificarea raporturilor eco
nomice in folosul reciproc, al 
progresului fiecărei țări, al unei 
noi ordini economice internațio
nale. al cauzei colaborării și 
păcii in lume. z

Fotografii : O. PLECAM

In dezbatere publică 
PROIECTUL LEGII PRIVIND: 

Organizarea producției 
și valorificarea legumelor, 
cartofilor și fructelor

în ședința din 13 octombrie a.c. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a analizat unele aspecte privind dez
voltarea producției și mai buna valo
rificare a legumelor, cartofilor și fructe
lor. Cu acest prilej. Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat un Proiect de lege privind 
organizarea producției de legume, fructe și 
cartofi, precum și valorificarea acestora, sta- 
bilindu-se să fie supus dezbaterii publice. 
Propunerile, observațiile și sugestiile referi
toare la proiect publicat sîmbătă în ziarele 
„Scînteia" și „România liberă" vor fi trimise 
Marii Adunări Naționale și Ministerului A- 
griculturii și Industriei Alimentare. Ziarul 
„Scînteia tineretului" pune coloanele sale la 
dispoziția cititorilor, a tinerilor, a tuturor 
cetățenilor, care doresc să facă sugestii și 
propuneri.

în registrul producției mate
riale, subliniază -proiectul de le
ge, legumele, fructele și cartofii 
reprezintă alimente de primă im
portanță și materie primă deo
sebit de valoroasă pentru in
dustria prelucrătoare. De aceea, 
pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai, în care consumul 
de legume, fructe și cartofi con
stituie un indicator principal, 
potrivit sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, se impune perfecționarea 
în continuare a activității de 
producere și valorificare a aces
tor sortimente, în vederea sa
tisfacerii nevoilor mereu cres- 
cînde.ale populației, a cerințe
lor industriei și a creării unei 
game largi și variate de produse 
agro-alimentare. în scopul rea
lizării acestor obiective, sînt sta
bilite programe concrete de dez
voltare in perspectivă a legumi- 
culturii, pomiculturii și culturii 
cartofului, programe care corela
te cu îmbunătățirea permanentă 
a tehnologiilor de prelucrare și 
valorificare — adică ceea ce își 
propune în esență proiectul le
gii de față — vor asigura ca ne
cesarul populației cu legume, 
fructe, cartofi în stare proaspă
tă și industrializată să se facă 
la nivelul cerințelor impuse de 
dezvoltarea generală a societății 
noastre socialiste. Ca efect di
rect, prin această lege se stabi
lește o concepție unitară a răs
punderilor ce revin organelor și 
organizațiilor de slat și coopera
tiste în valorificarea superioară 
a potențialului productiv, a pre
luării depozitării, prelucrării și 
desfacerii produselor, la nivelul 
tehnologiilor avansate și al me
todelor modeme de comerț. Tre
buie remarcat că dezvoltarea a- 
cestui sector al producției agro- 
alimentare se face potrivit pre
vederilor Planului național u-

î

Bătălia hotarîtoare pentru strîngerea și depozitarea fără pierderi a recoltei

nic de dezvoltare economico-so- 
cială și constituie o obligație 
pentru toate organizațiile agri
cole socialiste, de stat și coope
ratiste, pentru membrii coopera
tivelor agricole de producție și 
ceilalți producători. în acest 
scon, toate unitățile socialiste 
din agricultură sînt obligate să 
asigure cultivarea întregii su
prafețe de teren necesare reali
zării producției planificate, cu 
respectarea strictă a tehnologii
lor privind circulația și utili
zarea semințelor și materialu
lui săditor, să execute la timp 
și de bună calitate lucrările de 
întreținere și recoltare, să li
vreze la termenele prevăzute 
cantitățile contractate, pe sorti
mente. Unitățile de valorificare 
și desfacere a legumelor, carto
filor și fructelor, răspund de 
preluarea întregii producții, și 
peste cele contractate inițial, 
de sortarea, depozitarea, pream- 
balarea și prezentarea produse
lor pentru consum, într-un timp 
cit mai scurt, cu cheltuieli mi
nime și fără pierderi.

Organizarea activității de pro
ducție și valorificare revine la 
nivel republican Ministerului A- 
griculturii și Industriei Alimen
tare care răspunde de înfăptui
rea politicii partidului și statu
lui în acest domeniu. împreună 
cu comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București minister 
rul va lua măsuri pentru extin
derea la unitățile agricole so
cialiste a suprafețelor de sere și 
solarii, precum și pentru crește
rea suprafețelor de solarii- în 
gospodăriile populației. Pentru 
aceasta, va fi asigurată întreaga 
gamă de materii și materiale, de 
mașini și utilaje necesare, ast
fel îneît să se acopere consu
mul de legume pe plan local. 
De întreaga activitate de orga
nizare a producției răspunde 
nemijlocit Centrala pentru legu
me și fructe. In colaborare cu 
consiliile populare județene. 
Centrala pentru legume și fruc
te este obligată să asigure înce- 
pînd cu producerea semințelor 
și materialului săditor, pînă la 
realizarea și valorificarea pro
duselor, pe baza unor programe

cooperativele agri-

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. t)

năj;, cu întreaga energie de care dispune, alături 
de'suflarea satului, la urgentarea ritmului de 
lu^ru. Munca elevilor, studenților, a tuturor tine
rilor trebuie să se desfășoare după grafice ri
guroase de organizare, să se creeze un front 
larg de lucru pentru aceste brigăzi, să Ii se asi
gure uneltele și celelalte mijloace și materiale 
necesare pentru ca în spiritul înaltei discipline și 
responsabilități să folosească din plin timpul de 
lucru. Organizațiile U.T.C. din mediul rural, 
din întreprinderile de stat și

tere izbind picurii de ploaie 
transformați în lapoviță de fețele 
celor ce s-au încumetat să iasă 
afară din casă. Printre cei care 
au îndrăznit să înfrunte vitregia 
vremii se află și cei 92 de elevi 
ai Școlii 
Copiii, 
fesorii 
Dinescu, 
Carmen
Simion — s-au prezentat la lu
cru încă de la primele ore ale 
dimineții zilei de sîmbătă. Din
tre cei mai buni, la muncă și 
învățătură, pionieri și uteciști, 
notăm citeva nume: Mircea An- 
toaneta, Banu Steluța, Costache 
Valentina, Stoica Cornel, Marin 
Maria. Ar trebui, pe merit, no
tat întreg catalogul claselor 
V—VIII pentru că toți s-au dis
tins prin vrednicie. Duminică 
dimineața, cînd vremea a fost 
și mai aspră decît în ziua prece
dentă, copiii au fost din nou pre-

generale numărul 1. 
împreună cu pro- 
lor — Alexandru 

Alexandrina Tatu. 
Maieu și Georgeta

cole de producție, din școli an datoria de a mo
biliza tot activul, toate forțele, in acțiunile le
gate direct de aceste priorități ale campaniei, să 
urmărească in permanență modul in care se 
realizează sarcinile de către brigăzile de tineret, 
calitatea lucrărilor efectuate. Pentru toate aces
te considerente amintite, se impune prezența 
permanentă a cadrelor de conducere in unități, 
pentru a se interveni acolo unde este nevoie. 
Sîntem convinși că in condițiile actuale, deose
bit de grele pentru lucrătorii ogoarelor, aceștia 
vor depune toate forțele și capacitățile de mun
că în vederea înfăptuirii grabnice și cu succes a 
întregului volum de muncă solicitat.

zenți în ferma legumicolă, ală
turi de părinții lor. de membrii 
cooperatori. Au lucrat din nou 
cu aceeași vrednicie. După două 
zile, bilanțul muncii acestor co
pii demni de toată lauda este re
levant : au recoltat 4 tone de 
roșii, fasole verde și gogonele. 
Iată un bilanț care, adăugat 
celui general, al cantităților re
coltate în această toamnă — 40 
tone roșii. 5 tone fasole verde. 
12 tone cartofi. 10 tone gogonele 
etc — arată că pionierii si ute- 
ciștii Școlii generale numărul 1 
din comuna Ion Roată au înțe
les să-și facă pe deplin datoria.

ACȚIUNE PROMPTA 
PENTRU ASIGURAREA 
HRANEI ANIMALELOR. 

PENTRU PUNEREA LOR LA 
ADĂPOST

Pe terenurile cultivate cu po
rumb pentru masă verde ale 
fermei nrl 11, Stejarul, din ca-

drul întreprinderii agricole de 
stat Slobozia, județul Ialomița. 
2 mașini autopropulsate de re
coltat furaje lucrează fără în
trerupere de la primele ore ale 
dimineții. Mecanizatorii lucrea
ză in condiții grele. Este 
nevoie de multă pricepere 
și atenție, de un efort sporit. Și 
totuși mașinile înaintează cu 
toată viteza. Din cauza răcirii 
bruște a timpului, animalele fer
mei zootehnice, citeva mii de 
capete, au fost imediat retrase 
din cimp. de Ia pășune și, pen
tru a fi protejate. închise in a- 
dăposturi. Mecanizatorul Ni
colae " ”
Ion 
neri.
seama de zloata de afară, nici 
de faptul că e simbătă și dumi
nică. s-au prezentat la lucru de 
la primele ore ale zilei și au 
muncit cu nădejde pînă la lă
sarea serii. Zilnic, ratieris- 
tul Ion Soceanu a transportat 
din cimp direct in ferma zoo
tehnică cîte 10 remorci cu hra
nă proaspătă.

Mecanizatorul
Pană și rutieristul 

Soceanu, amindoi ti- 
amindoi uteciști. neținind

I

Practic, sîmbătă și duminică, toți locuitorii comunei Scînteia, ju
dețul Ialomița, toți tinerii s-au aflat in cimp la stringerea recoltei. 
Cum s-a acționat in aceste zile, ce forțe au fost concenirate in 
cimp. cum au înțeles tinerii, organizația U.T.C. să se implice in 
această importantă acțiune, care este bilanțul activității desfășurate?

• ÎN VIE. LA CULESUL 
STRUGURILOR. Peste 200 de 
elevi ai școlii din localitate, 
pionieri și uteciști. au acționat 
la culesul strugurilor. In cele 
două zile, culesul strugurilor 
s-a desfășurat in ritm susținut. 
Pionierii și uteciștii elevi au 
dovedit și de această dată că. 
in ciuda virstei fragede, pe ei 
se poate conta, că pot fi folosi
tori. Reținem numele citorva 
dintre cei mai harnici intre 
harnici : Râileanu Ginta. Mari
nescu Jana. Alexandru Gheor- 
ghe. Zlatea Nicu. Albu Dorina. 
Jantea Gh. Ion. Făcând bilanțul 
muncii depuse de elevi, tovară
șul Florea Ștefan, președintele 
cooperativei. își arată satisfac
ția pentru sprijinul, cu ativ mai 
prețios cu cit vremea este așa 
cum o vedem, pe care elevii 
l-au dat la culesul strugurilor. 
Cooperativa agricolă și-a înde
plinit integral planul de livrări 
la struguri. încă o zi. incă un 
efort și întreaga producție va 
fi ridicată din cimp și pusă la 
adăpost. De notat că. în aceas
tă acțiune, alături de elevi s-a 
aflat si activistul Comitetului 
județean Ialomița al U.T.C.. Ef- 
timia Micu. Răspunde de aceas
tă comună și. pe tot țimpul 
campaniei, a fost prezentă in 
mijlocul tinerilor, in cimp.
colo unde se hotărăște soarta 
producției, stimulind prin forța 
exemplului propriu. Iată deci.

un nou bilanț, o primă finali
zare a notâririlor adoptate de 
comandamentul agricol comu
nal. Cu sprijinul elevilor, prin 
participarea lor la muncă. in 
aceste zile, strugurii au fost cu-

Costea și Magu Ion. Și aici se 
impune o precizare : majorita
tea cooperatorilor ce lucrează 
în ferma legumicolă sînt tineri, 
sint membri ai organizației 
noastre revoluționare. Ăm notat 
numele citorva dintre tinerii 
cooperatori legumicultori pre
zenți zi de zi la muncă, deose
bit de activi în aceste zile de 
maximă încordare in bătălia 
pentru strîngerea grabnică și

a legumelor. Iată deci că și în
acest sector s-a acționat ener
gic, “ ....................
tru 
din

cu răspundere și grijă pen- 
ca producția să fie ridicată 
cimp și pusă la adăpost.
LA RECOLTAT PE SU-

a-

O comună se mută
în cimp, fiecare om 
cunoaște prioritățile, 
are sarcini precise

leși și depozitați la adăpost de 
intemperii.

• RECOLTATUL LEGUME
LOR. Pînă duminică seara, din 
ferma legumicolă a cooperati
vei agricole de producție au 
fost expediate către C.L.F. Țăn- 
dârei trei mașini de mare to
naj încărcate ochi cu roșii pen
tru conserve. Este producția 
recoltată in aceste două zile — 
sîmbătă și duminică — de cele 
trei echipe ce lucrează perma
nent la grădină, echipe conduse 
de Vasile Constantina, Goțea

O recoltă se strînge, 
alta se pregătește
în aceste zile, ca în toate unitățile agricole din tară, la Sta

țiunea didacticâ-experimentalâ Belciugatele. județul Ilfov, re
coltatul este lucrarea de primă urgență. Suprafețe însemnate de 
porumb, soia, cânepă au iost luate cu asalt de studenții agro
nomi bucurcșteni. dornici de a-și vedea roadele activității prac
tice dc un an in hambare cit mai repede și fără pierderi. Or
ganizați in grupe și subgrupe, igncrînd burnița răutăcioasă din 
ultimele zile, studenții recoltează din zorii zilei pînă seara ma
nual loturile experimentale de soia și porumb și mecanizat ce
lelalte suprafețe. Concomitent, se asigură transportul în ritm 
susținut al recoltei la bazele de recepție sau în hambarele sta
țiunii. De remarcat ajutorul însemnat pe care îl dau șoferii au
tobazei „Filare.", care s-au alăturat trup și suflet dorinței stu
denților de a elibera cit mai urgent terenul. Ca niște gospodari 
harnici și bine chibzuiți. studenții au trecut imediat la pregătirea 
terenurilor pentru recolta viitoare. Au intrat in funcțiune mași
nile de fertilizat, plugurile și semănătcrile. O recoltă se strînge, 
alta se pregătește. Sau, cu alte cuvinte, marea producție a vi
itorului specialist a inceput.

Fototext: ILIE PÂNDELE, student

fără pierderi a recoltei amenin
țate de lapoviță și îngheț : Cră
ciun Virginia, Căpățînă Geta, 
Chiroiu Paul, Oancea Tănase, 
Ursăchescu Rada, Constantin 
Nicoleta etc. „Cu toată că cele 
mai multe sînt tinere femei, 
căsătorite și cu copii mici, re
marca președintele cooperativei, 
tovarășul Florea Ștefan, trebuie 
să spun . că sînt foarte harnice 
și conștiincioase, de toată lau
da". Pe ce se bizuia președin
tele cooperativei cind făcea o 
asemenea apreciere ? Pe faptul 
că, pe ansamblu, ferma legu
micolă, în care aceste tinere lu
crează.- și-a îndeplinit integral 
planul de livrări și încă în rit
mul stabilit de graficele iniția
le; pe faptul că, in aceste două 
zile, cu tot timpul nefavorabil, 
s-a recoltat o cantitate însem
nată de legume, acum aflat pe 
benzile transportoare ale fabri
cilor de preparate și conservare

• ____ ______
PRAFEȚELE LUCRATE IN A- 
CORD GLOBAL DE COMI
TETUL COMUNAL U.T.C. 
Tinerii mecanizatori și coopera
tori sînt, așa cum am văzut, 
antrenați în activitățile ce se 
desfășoară în fermele de cîmp 
și legumicole. Ce fac în aceste 
zile ceilalți tineri ai satului, 
funcționarii de la C.A.P., din 
cooperația de consum, din cele
lalte instituții ale comunei ? 
Răspunsul l-am aflat tot în 
cîmp. Tinerii din categoria n- 
mintită, aproape 30 la număr, 
se află — în frunte cu secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C., Ion Chioreanu, și cel al 
comitetului U.T.C. pe C.A.P., 
Ion Ridiche — la culesul po
rumbului. Astfel, pe tarla, în 
cimp, am întîlnit înfruntînd 
frigul și zloata pe Ion Gurgui, 
contabil, secretarul organizației 
U.T.C. din C.A.P., Vasile ” 
rioara, contabilă, Stanciu 
via. educatoare, Szekely Geor
geta, economistă. Bălan Gheor- 
ghe, profesor maistru ș.a.m.d. 
Organizația U.T.C. din comuna 
Scînteia a preluat să lucreze în 
acord global o suprafață de 4 
hectare * cultivată cu porumb. 
Răspunzînd chemării comanda
mentului agricol comunal tine
rii amintiți au trecut de urgen
ță la recoltatul porumbului de 
pe lotul pe care ei înșiși l-au 
lucrat. In numai două zile, sîm
bătă și duminică, porumbul de 
pe întreaga suprafață a fost 
cules, recolta a fost transpor
tată din cîmp și pusă la adă
post în hambare.

Ma- 
Sil-

Raid realizat de: 
AL. DOBRE 
ION CUCU

COMUNICAT
(Urmare din pag. I)

Comitetele executive ale con
siliilor populare vor lua măsuri 
pentru mobilizarea tuturor mij
loacelor de transport existente 
in cadrul județului, pentru a a- 
sigura, în cel mai scurt timp, 
executarea lucrărilor de scoate
re din cimp și ducere la uni
tățile de industrializare și de
pozitare a întregii producții de 
legume, struguri, fructe, cartofi 
și alte produse agricole.

Conducerile unităților agrico
le de stat și cooperatiste vor 
fi prezente permanent în uni
tăți pentru executarea tuturor 
acestor lucrări.

Comandamentele județene și 
comunale vor trebui să asigure 
mobilizarea largă a tuturor lo
cuitorilor satelor, a lucrătorilor 
din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste pentru realizarea 
imediată și integrală a acestor 
măsuri și pentru executarea 
acestor~ lucrări, fără întrerupe
re, pînă la încheierea lor.

Pretutindeni, sub conducerea 
organizațiilor de partid, să se 
acționeze cu fermitate, cu spi
rit de înaltă răspundere, pen
tru stringerea în cel mai scurt 
timp și fără pierderi a întregii 
recolte.

riguroase în profil teritorial, 
pentru acoperirea necesarului de 
consum în stare proaspătă, in
dustrializare și pentru export. 
Consiliile populare județene, 
municipale, orășenești și comu
nale stabilesc planuri de cultu
ră pentru terenurile din gospo
dăriile populației, sprijină coo
perația de consum pentru con
tractarea producției din aceste 
gospodării, organizează piețe și 
tîrguri, controlează respectarea 
regimului de prețuri, a norme
lor de desfacere, de comerț și 
a celor sanitare. în proiectul de 
lege sînt stipulate obligații spe
ciale pentru Uniunea Națională 
și uniunile județene ale coope
rativelor agricole, pentru di
recțiile generale de agricultură 
și cercetarea științifică în vede
rea îmbunătățirii permanente 
a tehnologiilor pentru fiecare 
cultură în parte, a producerii de 
soiuri și hibrizi de înaltă pro
ductivitate, a mecanizării proce
selor de producție, pentru spori
rea recoltelor la hectar și creș
terea eficienței economice.

Centrala de legume și fructe 
răspunde împreună cu consiliile 
populare de contractarea și des
facerea producției, avînd obliga
ția de a prelua și producția o- 
ferită de producători peste pre
vederile inițiale. Se va dezvolta 
în acest sens rețeaua de maga
zine și depozite, se va constitui 
stocul de rezervă, pentru o a- 
provizionare ritmică pe tot par
cursul anului și de înaltă cali
tate. De asemenea, în proiectul 
de lege sînt prevăzute prețurile 
de contractare, de achiziție și cu 
amănuntul la legume, cartofi și 
fructe, după sortiment și în 
raport de data apariției pe 
piață.

Actualul proiect de lege vine 
să asigure un plus de vigoare 
producției de legume, fructe și 
cartofi, asigurînd un mai bun 
cadru pentru realizarea și des
facerea ei. pentru satisfacerea 
deplină a necesarului de consum 
pentru populație și industriali
zare, contribuind major la creș
terea nivelului de trai — scopul 
fundamental al politicii partidu
lui. Alături de întregul popor, 
tinerei generații îi revine sarcini 
deosebite pentru realizarea aces
tor deziderate.
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URMÎND

DRUMUL PATRIEI

CONȘTIINȚA ISTORIEI actualitatea PENTRU 
TINERET □

Manifestări culturaleducativeFestivalul cintecului ostășesc 
,,Te apăr și te cint patria mea"

PREMIILEcelei de-a III-a ediții

Ioan Alexandru: IMNEIE TRANSILVANIEI ‘

plSeule. ^mai frumoaso

rpâCUMENTE FUNDAMENTALE ALE ISTORIEI ROMÂNILOR

Astăzi, sub genericul „Documente fundamentale ale istoriei români
lor*, publicam celebrul discurs rostit de Mihail Kogălniceanu - pe 
atunci ministru de externe - in ședința din 9 mai 1877 a Adunării Depu- 
tațllor care a proclamat România stat independent.

DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ

Pe drumurile publice, 

cu șoferii la drum O SARCINĂ MAJORĂ

Să-i educăm pe copii 
în spiritul eticii

j
rutiere

in atenția organelor administrative, 

a conducătorilor auto
Din partea Inspectoratului General al Miliției

Joc de faruri

RAVESCU
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FOTBAL IX. în ciuda vintului și ploii reci, partidele au fost disputate, fierbinți, dar au lipsit spectatorii

Atletismul Campionatul cîștigă, deocamdată, numai în combativitate

Amplă acțiune pentru
Sportul studențesc 

Dinamo 1-1

descoperirea viitorilor campioni
Discuțiile din ultima vreme pe marginea re

zultatelor slabe înregistrate în confruntările 
internaționale, inclusiv Ia J.O. de la Montreal, 
de atleții noștri, precum și în ceea ce privește, 
în general, condiția precară a atletismului nos
tru la ora de față, a determinat CNEFS și Fe
derația de specialitate să întreprindă o primă 
măsură menită să contribuie la redresarea aces
tui sport. Este vorba despre o amplă acțiune de 
masă pentru depistarea și selecționarea viito
rilor atleți, după cum ne informează tovarășul 
Florin Laslău, secretar adjunct la F.R.A. Ea a 
început la mijlocul lunii septembrie și în aceste 
zile se află in plină desfășurare etapele supe
rioare. ale acestui proces de investigație. Care 
este cîmpul de acțiune ? întreg mediul posibil : 
școli, întreprinderi, sate. Vîrstele avute în 
vedere : 14—20 de ani, pentru băieți și 13—19 
ani pentru fete. Investigațiile s-au făcut, cu 
predilecție în școli, care au fost coordonate de 
profesori de specialitate, care au avut concursul 
inspectoratelor școlare și al organelor sportive. 
Calitățile urmărite, testate : forța și rezistența 
fizică, viteza, detenta, iudeminarea. Și, bine
înțeles, starea generală a sănătății. Iată și pro
bele care au făcut un examen foarte riguros 
pentru cei care vor să practice atletismul de 
performanță : 60 m, aruncarea mingii de oină, 
exerciții de abdomen, săritura în lungime de 
pe Ioc, 50 m garduri (probă de îndeminare), 
floțări în brațe, detentă pe verticală și alergări 
de fond : 600 m pentru fete și 1 000 m pentru 
tjaieți. Aceste norme se repetă în toate fazele 
procesului de selecție. în momentul de față se 
desfășoară etapele pe localități și județe, la care

participă, firește, cei care au obținut perfor
manțele cele mai bune. La faza pe județ par
ticipă 300—400 de tineri. Dintre acești? se vor 
selecționa pentru faza de zonă 35—40 atleți. La 
această etapă participă colective de specialiști 
din care fac parte inclusiv reprezentanți ai 
federației, centrului de medicină sportivă și ai 
centrului de cercetări în domeniul sportului. La 
fiecare zonă testeie vor fi trecute de circa 300 
tineri. Deci, în total, la cele șase zone geogra
fice (București, Pitești, Roman, Timișoara, 
Cluj-Napoca, Focșani) vor fi prezenți 1 800— 
2 000 de concurenți. întrecerile zonale sint pre
văzute pentru 30—31 octombrie. Cei mai buni, 
selecționați la această fază, vor participa, in 
cursul iernii, la o tabără centralizată pentru a 
fi testați fizic, medical și din punct de vedere 
psihologic cu mijloace din cele mai perfecțfb- 
nate, precum și in competiții cu sportivi de 
performanță, după care elementele de reală 
perspectivă vor fi repartizate in secțiile de 
performanță ale cluburilor, la liceele de atle
tism de la Cimpulung Muscel și Craiova.

Potrivit informațiilor furnizate de Federația 
de atletism acțiunea a avut ecou și s-a bucurat 
de sprijin * 
In fruntea 
Dîmbovița 
simbătă și 
din păcate 
mai greu/ interesul, preocuparea pentru reușita 
acestei valoroase acțiuni n-au fost cele aștep
tate : Constanța, Craiova, Satu-Mare, Brașov

în majoritatea județelor din țară, 
acestora situîndu-se Brăila, Argeș, 
(unde etapa județeană a avut loc 
ieri), Iași. Tulcea etc. Există însă, 
și județe în care lucrurile s-au urnit

ș.a.

CUPA TINERETULUI"
Obiectiv prioritar — promovarea 
mai largă a sportului de iarnă

0 reușită

Acest meci, așteptat cu nerăb
dare, împotriva condițiilor vitre
ge de joc, a întrunit toate cali- 

> tățile unui bun spectacol fotba
listic. Cred că, după acea 
memorabilă partidă Steaua — 
Dinamo, cel de simbătă a fost 
c^l mai bun meci al campiona
tului. L-am așteptat cu nerăb
dare, pentru a vedea dacă Spor
tul studențesc este, intr-adevăr, 
una din formațiile redutabile. 
Din nou, armele ei valoroase 
— așezarea inteligentă pe teren, 
combinațiile precise și derutan
te. stăpînirea mingii și a tere
nului — au funcționat, deși te
renul n-o avantaja, aproape ire
proșabil. Ambele formații au 
practicat un fotbal de angaja
ment total, de ambiții și orgo
liu, în care victoria le-a suris 
pe rind. Ar fi fost, însă, ne
drept să o fi obținut oricare din 
echipe. Sau ar fi meritat s-o 
obțină, dacă ar fi posibil, amîn- 
două. Foarte buni — Răducanu 
și mijlocașii Sportului studen
țesc. Au marcat D. Georgescu 
(min. 5) și Oct. Ionescu (min. 
53). (C. V.).

Rapid — Steaua 2-0

Probabil că nu numai frigul și ploaia rece au 
împiedicat spectatorii să ia drumul stadioane
lor. Pe o vreme rea, ei n-au mai avut alte 
argumente pentru că dacă in etapele anterioa
re timpul frumos era un motiv, calitatea fotba
lului i-a dezamăgit. Chiar al doilea derbi bucu- 
reștean, Sportul Studențesc — Dinamo, n-a adu
nat în tribune mai mult de 3 000 spectatori. Poa
te nici atîția. Și aici se anunța un meci... La 
cuplajul de ieri, de pe același stadion „23 Au
gust1 — doar citeva sute de microbiști; puțini 
spectatori și pe restul stadioanelor. în pofida 
timpului, cu totul neprielnic, chiar în această 
ambianță glacială, cind pe gazon erau flori de 
gheață, intilnirile au fost disputate și fierbinți. 
Un spectacol bun au furnizat Sportul Studențesc 
și Dinamo, prim soliști fiind, de astă dată, stu
denții. în plus de armele lor obișnuite, cunos
când că au de anihilat cea mai puternică ofen
sivă, ei au aplicat inteligent tactica presingului, 
și-au păzit bine adversarii. De fapt sint primii 
care au încurcat, in acest sezon, mai serios soco
telile liderului. O surpriză tonică a fost și rezis
tența la efort, semn că profesorul ii supune unei 
serioase pregătiri fizice care se cere tot mai 
mult in fotbalul actual. Să sperăm că miercuri, 
in turul doi al Cupei U.E.F.A.. cind, va întilni 
puternica formație vest-germană Schalke 04, va 
face o partidă la fel de bună, care să-i asigure 
cel puțin victoria.

Etapa a fost destul de zbuciumată și prin pris
ma rezultatelor, nu numai a vremii cîinoase. 
Constănțenii pierd acasă tocmai in momentul în 
care Antonescu a fost sărbătorit pentru 300 de 
meciuri sub aceleași culori. Ar fi meritat mai

mult din partea coechipierilor. în schimb, faptul J 
ne relevă ascensiunea de formă a fotbaliștilor \ 
din Bănie, care se angajează in urmărirea lide- i 
rului. Gălățenii obțin, după ce a trecut mai bine }
de jumătate de campionat, prima victorie, va- i 
loroasă doar dintr-un singur punct de vedere, — j

i

ț 
ț 
ț 
ț
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ț

cel sportiv. Bihorenii și Progresul pierd cite un 
punct acasă, ultima după ce obținuse două victo
rii în deplasare, ceea ce pe noi ne face să cre
dem, ori că succesele de la Iași și Petroșani au 
venit cu prea multă șansă, ori că jucătorilor din 
Str. Dr. Staicovici le priește mai mult aerul din 
deplasare. Se impune, de asemenea, victoria ca
tegorică obținută de formația Jiului, al cărei 
joc cîștigă in omogenitate și consistență. Să 
avem insă in vedere că învinsul se numește 
A.S.A. Tg. Mureș, o echipă carefnu mai contează 
decit pe teren propriu, pină și acolo devenind 
fragilă in ultima vreme.

Am lăsat, anume la urmă, marea surpriză a 
etapei — victoria clară a Rapidului în fața 
campionilor. O victorie nu numai prin rezultat, 
ci și prin prestație, pentru că rapidiștii au fost 
net superiori partenerilor de joc, au alergat 
mult și cu folos, s-au dăruit victoriei. Echipa 
Steaua, cu toată constelația ei de nume, în frun
te cu Dumitru. Iordănescu, Vigu, Troi, Răduca- 
nu, Ion Ion, Năstase, Sgmeș, deci cu toți inter
naționalii. a apărut ca o echipă încropită din 
rezerve, trupa lui Ion Motroc, cu nume de foarte 
proaspătă consacrare — Teleșpan, Zalupca, Da
vid — dîndu-i nu numai o replică puternică, ci 
și o frumoasă lecție de fotbal ofensiv și de dă
ruire pentru culorile clubului.

Dar campionatul nostru cîștigă, deocamdată, 
numai în combativitate. (C. VASILE)

CLASAMENT

(duminică, 24 octombrie)

Dinamo 9 7 1 1 29- 8 15
Sp. studențesc 8 5 3 0 14— 3 13
Univ. Craiova 9 5 13 17—10 11
F.C. Argeș 9 5 13 11—10 11
A.S.A. Tg. Mureș 9 5 0 4 9— 8 10
Steaua 9 4 14 13—13 9
Poli. Timișoara 9 4 14 11—11 9
Jiul 9 4 14 11-11 9
Progresul 9 3 3 3 10—15 9
U.T.A. 9 3 3 3 10—18 9
Rapid 9 4 0 5 11—11 8
S.C. Bacău 9 3 2 4 11—12 8
F.C. Bihor 9 3 2 4 10—14 8
Poli. Iași 9 3 1 5 9— 9 7
Corvinul 9 2 3 4 9—11 7
F.C.M. Reșița 8 3 14 11—15 7
F.C. Constanța 9 2 2 5 8—13 6
F.C.M. Galați 9 1 2 6 8—20 4

Etapa viitoare

Steaua — F.C. Bihor, Sportul 
studențesc — Jiul, A.S.A. Tirgu 
Mureș — Dinamo, S.C. Bacău — 
Universitatea Craiova, Politehni
ca Timișoara — Rapid, Politeh
nica Iași — F.C. Constanța, 
U.T.A. — F.C.M. Reșița, F.C. 
Argeș — Progresul și Corvinul 
Hunedoara — F.C.M. Galați.

După cum s-a anunțat Co
misia centrală de organizare a 
„Cupei tineretului", întrunită 
vineri, a hotărît declanșarea în
trecerilor celei de-a IV-a ediții 
de iarnă, a celei mai mari și 
populare competiții de masă, la 
31 octombrie, pentru tinerii din 
mediul urban, și Ia 14 noiembrie, 
pentru cei din mediul sătesc. 
Factorii de răspundere au pre
cizat, însă, că organele locale 
pot începe întrecerile mai de
vreme sau mai tîrziu decît a- 
ceste date, în funcție de termi
narea campaniei agricole — 
pentru tinerii din mediul rural
— și de condițiile de pregătire, 
de timpul prielnic pentru prac
ticarea sporturilor ^e iarnă.

întrecerile actualei ediții se 
organizează pînă la nivelul fa
zei a doua — pe localități, pen
tru toate categoriile de tineret
— elevi, studenți, muncitori, 
militari, tineri din mediul rural, 
avînd virstâ de 6 pînă la 30 de 
ani. Recomandarea este ca un 
accent deosebit să se pună pe 
organizarea și desfășurarea în
trecerilor la nivelul unităților 
de bază — clase, școli, secții, a- 
teliere, sectoare, întreprinderi, 
facultăți și instituie, sate și co
mune, în care să fie antrenați 
toți tinerii doritori să practice 
un sport sau altul. Organizatorii 
activității sportive de masă — 
și în primul rind 
U.T.C. și consiliile 
sportive — trebuie să prevadă în 
programe organizarea, cu regu
laritate, de întreceri nu numai 
la sporturile specifice anotim
pului rece — schi, sanie, patinaj, 
hochei — ci la toate ramurile de 
sport pentru care există condi
ții, fum ar fi la : șah, tenis de 
masă, lupte, orientare turistică 
etc. în acest sens pot fi folosite 
spațiile acoperite, destinate a- 
cestui scop, precum și căminele 
culturale, cluburile și casele de 
cultură ale tineretului, iar pen
tru orientare turistică — pădu
rile apropiate. La ordinea zilei 
este popularizarea competiței, 
a întrecerilor pe discipline, prin 
afișe, anunțuri,, panouri, foto
montaje, stații de radioamplifi
care în fiecare unitate școlară 
sau economică, precum și în
treprinderea unor măsuri con
crete pentru amenajarea și pre
gătirea bazelor sportive, veri
ficarea, repararea și completa
rea inventarelor sportive : mese 
de tenis, jocuri de șah, schiuri, 
săniuțe, patine, echipamente.

întrecerile „Cupei tineretu
lui", ediția de iarnă, trebuie să 
se constituie în prilejuri de des
coperire a elementelor talen
tate, cu aptitudini pentru prac
ticarea sporturilor specifice a- 
cestui anotimp, care să fie în- 

T drumate, apoi, către secțiile de 
performanță ale cluburilor, șco
lilor și asociațiilor sportive. Din 
această perspectivă federațiilor 
de specialitate le revine un rol 
de prim 
trenorii, 
acestora 
mai un 
sprijine 
desfășurarea întrecerilor.

Se ridică însă, cu acuitate o 
problemă pe care comisia cen
trală trebuie s-o rezolve opera
tiv : asigurarea materialului
sportiv necesar ; schiuri, patine, 
săniuțe. Pentru că, se presu-

comitetele 
asociațiilor

rang : tehnicienii, an- 
comisiile județene* ale 
trebuie să facă nu nu- 
act de prezență, ci să 
direct organizarea și

pune, în acest sezon se va înre
gistra un număr și mai mare 
de tineri care vor asalta pati
noarele, pirtiile de schi și să- 
niuș. De la federația de specia
litate aflăm că se preconizează 
ca circa 50 000—60 000 de tineri 
să practice patinajul. Dar co
merțul nu poate pune în vîn- 
zare decît 10 000 perechi patine. 
Avem condiții de relief și de 
iarnă excelente pentru dezvolta
rea unui sport, de fapt, tradițio
nal — sania, nu demult cooptat 
în familia sporturilor olimpice. 
Deși pare paradoxal, la noi nu 
se vînd și nu se produc sănii 
de concurs. Cum să pregătim 
marii campioni, sportivi pentru 
„olimpiadele albe" dacă n-avem 
sănii de concurs ? Nici cerin
țele pentru săniile obișnuite nu 
credem să fie acoperite cu cele 
60 000 de bucăți care se pot 
pune în vinzare. Aceeași poves
te cu schiurile. întreprinderea 
din Reghin, singura care pro
duce, nu asigură cantitatea ne
cesară de schiuri și pentru toa
te vîrstele. La întrecerile ..Cu
pei tineretului" vor participa 
zeci, sute de mii de tineri. Or, 
în trimestrele III și IV ale aces
tui an nu vor fi livrate decît 
13 000 de bucăți, din care, pen
tru copii, doar vreo 3 000. După 
cum, de mai multă vreme, se 
tot discută problema accesibili
tății tinerilor — prin prisma 
prețurilor la materialele și e- 
chipamentele sportive — la 
practicarea sporturilor de iarnă. 
Sport de masă nu se poate face 
cu cheltuieli prea mari, 
cum nici campioni nu se 
descoperi și crește fără 
acțiuni de sport de masă.

competiție 
a studenților

După 
pot 

largi

deGrupaj realizat_
VASILE CABULEA

A devenit o tradiție ca în 
fiecare an, studenții medici- 
niști din întreaga țară să se 
întîlnească in cadrul unei 
ample manifestări a sportu
lui de masă. Aflată la a 
III-a ediție. Cupa „Dr. Iuliu 
Hațieganu", organizată In a- 
cest an de Institutul de me
dicină și farmacie din Bucu
rești. a însemnat pentru stu
denții meaiciniști nu numai 
un prilej de etalare a calită
ților sportive ci și de cu
noaștere reciprocă, de a face 
un schimb de experiență 
pe linie profesională. Po
trivit regulamentului aces
tei competiții, la întrecerile 
de baschet, șah, handbal și 
tenis de masă, au participat 
26 de echipe, reprezentînd 
șase institute medicale : 
București, Cluj-Napoca. Iași. 
Tg. Mureș, Timișoara și 
Craiova. Superiori tehnic și 
tactic tuturor celorlalți com
petitori, handbaliștii din Ti
mișoara au reușit să ciștige 
primul loc. Dar iată și 
alte rezultate : șah — IMF 
București (Tatiana Tomoșoiu. 
Cornelia Tănăsescu. Ionel 
Rotaru. Cristian Roman) ; 
tenis de masă — I.M.F. Cluj- 
Napoca (Mihai Crejneac).

în clasamentul final, pe 
primul loc s-a situat I.M.F. 
București, cu 23 de puncte, 
care a intrat în posesia Cu
pei „Dr. Iuliu Hațieganu". 
pe locul 2 — I.M.F. Timi
șoara cu 18 puncte și pe lo
cul 3 — I.M.F. Cluj-Napoca 
cu 17 puncte.

ILIE DOBRE

Rapidul a împlinit aseară, pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală. o săptămînă grea pentru 
echipa campioană, reușind o 
frumoasă și meritată victorie, 
în condiții atmosferice nefavo
rabile, pe un tpren de joc foarte 
greu, echipa lui Rîșniță, echipă 
tînără. în formare, a găsit totuși 
argumente mai convingătoare 
pentru obținerea victoriei, prac
ticed un joc curat, cu pase 
lungi, în adîncime, încercind 
poarta de la distanță cu șuturi 
puternice.

Steaua a atacat mult, s-a a- 
flat în mare parte a întîlnirii 
în preajma porții lui Ioniță dar, 
cu Dumitru care a pasat mult 
la adversar, cu Năstase care 
reușește să rateze din interiorul 
careului de 6 m. cu Troi care 
aleargă foarte bine, dar trebuie 
să exerseze mai mult prelua
rea, cu Iordănescu și Răducanu 
care se complică în driblinguri 
inutile nu poate aspira la mai 
mult

Primul gol al partidei este 
rezultatul transformării unei lo
vituri de la 11 m de către Riș- 
niță în minutul 13. al doilea 
fiind realizat de Zalupca prm- 
tr-un șut puternic de la circa 
25 m. (Dan Dumitrescu).

Înscrie : 0—1. în min. 27, Anto
nescu șutează cu violență la ră
dăcina barei și apoi mingea se 
strecoară in plasă : 1—1. 10 mi
nute mai tîrziu. Gătej sesizează 
ieșirea inoportună a lui Pur- 
caru și trimite balonul cu boltă 
obligindu-1 pe 
prindă mingea 
portar. 11 metri 
înscrie : 2—1. în 
aduce egalarea T____ r______
dintr-un careu aglomerat. Ulti
mul gol al partidei poartă sem
nătura lui Oblemenco care 
transformă o lovitură de la 
11 m dictată de arbitrul Otto 
Anderco ca urmare a unui fault 
făcut de Nistor asupra 
Marcu. (Liviu Bruckner).

Jiul - A.S.A. Tg. Mureș
4-0

F.C. Constanța — 
Univ. Craiova 2-3

Chiar dacă factorul timp și-a 
pus amprenta pe disputa fotba
listică de la Constanța, influen
țând traiectoria paselor două 
rămîn aspectele de bază ale jo
cului dintre F.C. Constanța și 
Univ. Craiova. Primul anga
jează echipa de pe litoral, în 
care, Antonescu — acest alergă
tor de cursă lungă, a fost săr
bătorit jfentru 300 de Jocuri in 
divizia A — nu a putut singur 
să aducă victoria echipei gazdă, 
deși a înscris două goluri. Al 
doilea, se numește lecția despre 
fotbal pe care a oferit-o Con
stantin Teașcă. Sintetizată, pare 
simplă: o apărare sigură, o li
nie de mijlocași dispusă la un 
travaliu enorm, și un atac care 
a știut să sclipească precum o 
lampă flasch imortalizind trei 
goluri și cu aceasta a doua vic
torie a universitarilor in depla
sare. Pentru că am amintit de 
goluri, iată „istoria" celor 
reușite pe malul mării. în 
5 apărarea constănțeană 
cu ochii pe Oblemenco, 
mingea ajunge la Cămătaru

cinci 
min. 
este 
dar 

care

COMPETIȚII • REZULTATE • COMENTARII

SCRIMĂ Campionatele naționale de tineret
ASISTĂM LA O REVENIRE?

Ieri, în sala Floreasca II — o- 
dată cu ultimul asalt din proba 
de sabie, s-au încheiat campiona
tele țării de tineret la scrimă. în
trecerile, deosebit de dîrze — ce 
păcat că ele s-au desfășurat, ca 
de obicei, într-un cvasianonimat! 
— au fost marcate de surprize 
de proporții. Orădeanul Iile, un 
elev în vîrstă de 16 ani, a spulbe
rat țoate pronosticurile, adjude- 
cîndu-și, după baraj, titlul în pro
ba de floretă. Și la fete au fost 
infirmate calculele hîrtiei: cîști- 
gătoare, tot după baraj, Carmen 
Budur (20 de ani), eleva antre- 
noarei Elena Bejan. Comentînd 
rezultatele-surpriză, Dionisie Tep- 
șan — secretarul Federației româ
ne de scrimă — sublinia că „ele 
exprimă, in primul rind, voința 
de a învinge a out-siderllor, de- 
monstrîndu-se încă o dată ce 
imensă importanță are în scrimă 
(și nu numai tn scrimă!) puterea 
de luptă, mobilizarea tuturor for
țelor pentru obținerea victoriei...*

Desigur, dincolo de aceste cîte
va aspecte, noi am încercat să

aflăm, fie și pe scurt, care sint 
perspectivele acestui sport în vii
torul apropiat. Am solicitat pă
rerea antrenorului federal Tânase 
Muresan care ne-a declarat: „Este 
îmbucurător faptul că dispunem 
de elemente tinere, talentate. Ma
joritatea sint elevi. Deci, au in

CAMPIONII PE ANUL 1976: 
floretă băieți — NICOLAE 
ILLE (Șc. sp. Oradea); floretă 
fete: CARMEN BUDUR (Di
namo București); spadă: MIR
CEA ROTARU (Farul Con
stanța); sabie: MIHAI FRUN
ZA (Dinamo "București).

frumoase perspec-
__  însă un mare nea- 
scrimă, ca și în alte

față cele mal 
tive. Intervine 
juns. In ______ , __ ,
sporturi, pregătirea sportivilor în
cepe de la o virstâ fragedă, iar 
marea performanță devine acce
sibilă Ia 18—19 ani, în condițiile 
unui antrenament susținut (zil
nic!). Noi am făcut primii pași; 
selecția copiilor pentru scrimă o

începem devreme, am organizat și 
competiții pentru ei, pe categorii 
de virstâ — campionate! —, dar 
nu reușim să atingem celălalt de
ziderat: antrenamentul susținut, 
metodic, științific. Pe măsură ce 
elevii înaintează in virstâ, cerin
țele școlii sint din ce în ce mai 
mari, iar, in consecință, numărul 
antrenamentelor scade, ajungînd 
la unul sau două pe săptămînă, 
ceea ce este departe de exigen
țele pe care le presupune marea 
performanță. O soluție ar exista: 
să încercăm și pentru scrimă „ex
perimentul Onești", cum numim 
noi școala de gimnastică, care 
ne-a adus atitea succese de pres
tigiu. Trebuie să înțelegem că 
doar cu oameni „inimoși", cum 
s-a lucrat pînă acum, nu mai 
este posibilă performanța. Pe lîn
gă tragerea de inimă este nevoie 
de știință, de o muncă asiduă, 
desfășurată zi de zi in condiții 
moderne, corespunzătoare cerin
țelor pe care le reclamă marea 
performanță..." .(TEODOR POGO- 
CEANU).

VOLEI

Ștefănescu să 
ca un veritabil 
și Antonescu 

min. 43, Marcu 
șutind plasat

lui

F.C.M. Reșița — 
Poli. Timișoara 1-0

Fotbal in adevăratul sens _ 
cuvintului cele două echipe bă
nățene n-au jucat decit în pri
mele minute ale celor două re
prize. Ne gindim nu numai la 
golul marcat de Atodiresei in 
min. 49 in urma unei centrări 
care a depășit întreaga apărare 
timișoreană, ci și la fazele fier
binți. create la cele două porți. 
aplaudate cu zgircenie. totuși, 
de cei circa 7000 de spectatori, 
în rest, s-a jucat în limitele 
celor două careuri cind întot
deauna pasa decisivă .nimerea 
la adversar. Un joc fără limpe
zime evidențiind, la gazde in
trările în forță, iar la oaspeți, 
plăcerea combinațiilor fără ori
zont purtate cu eleganță, însă, 
insuficient pentru interesele e- 
chipei. Pe un asemenea fond, 
misiunea arbitrilor Cursaru, la 
centru, și Al. Avramescu și 
N. Moroianu la tușe, s-a mărgi
nit la a fluiera faulturile, puține 
la număr, și comerele, favora
bile studenților. (Ion Dancea).

al

Joc și rezultat reconfortante, 
oferite cu generozitate de jucă
torii Jiului suporterilor lor ! A 
fost cel mai bun meci al Jiu
lui în actualul sezon. Grație e- 
forturilor echipei din care s-au 
remarcat Mulțescu prin perso
nalitate și angajament, precum 
și Dumitrache, Niculescu, Bă- 
din și Ciupitu, Jiul a părut ieri 
o cu totul altă formație față 
de cea de duminica trecută, 
reușind o victorie clară, mai 
categorică decît arată scorul 
(4—0) stabilit de : Dumitrache 
cu capul (min. 7), Bădin cu ca
pul (min. 41), Sălăgean cu ca
pul (min. 55) și Augustin min. 
65. din acțiune personală. Despre 
A.S.A. spunem doar că n-a reu
șit să reziste ritmului de joc 
impus de gazde. A arbitrat foar
te bine C. Bărbulescu — Bucu
rești. (N. Stanciu).

Se desfășoară acțiuni ofensive, 
in continuare, practic spre o 
singură poartă, însă fără efect 
pe tabela de marcaj. Vor în
scrie, în schimb, oaspeții în min. 
59 la cel de al doilea șut al lor 
pe spațiul porții dintr-un rapid 
contraatac : fundașul Niculescu 
a centrat de pe partea stingă 
și Georgescu, cu capul, a tri
mis în plasă. Egalarea se re
stabilește în min. 65 prin Ger- 
gely, care a șutat năpraznic din 
viteză, de la marginea careului 
de 16 metri. (Vasile Sere).

Progresul U.T.A. 2—2

Corvinul

Setea de puncte i-a îndemnat 
pe jucătorii echipei locale la un 
continuu joc ofensiv. In repli
că. oaspeții, în frunte cu căpi
tanul lor de echipă, excelentul 
fundaș central Vlad, s-au apă
rat cu o dirzenie rar întîlnită, 
iar de două ori fundașul late
ral Gruber a intervenit deci
siv scoțind balonul de pe linia 
porții. F.C. Corvinul a contra
atacat, însă, de citeva ori foar
te periculos mai ales prin ata
cantul central Șurenghin. Parti
da a debutat furtunos, cu a- 
tacuri in valuri ale Bihorului, 
în min. 9 fundașul lateral stin
gă. Popovici, fiind foarte aproa
pe de gol. pentru ca în min. 13 
celălalt fundaș lateral, Bigan, 
să expedieze balonul în bară.

Puțini spectatori s-au încume
tat duminică să înfrunte vîntul 
și ploaia pentru a asista la inte
resantul cuplaj de pe stadionul 
,.23 August“ din Capitală. Prin
tre aceștia o inimoasă galerie a 
fotbaliștilor din Arad, care timp 
de 90 de minute și-a încurajat 
favoriții, conducîndu-i spre un 
prețios rezultat de egalitate. Mai 
mult, fotbaliștii de la U.T.A. au 
trecut pe lîngă victorie, păstrînd 
avantajul de două goluri reali
zate de Domide (min. 13) și Ne- 
delcu (min. 32) pînă la mijlocul 
reprizei secunde. Gazdele au do
minat majoritatea timpului, dar 
mai mult de 70 de minute nu au 
găsit drumul spre plasa porții 
adverse, apărată bine de Iorgu- 
lescu. Primul gol va fi realizat 
de către bancari abia în minutul 
73 prin Iatan, iar egalitatea va 
fi restabilită în min. 84 de Țevi, 
care a plasat o frumoasă lovi
tură de cap peste Jivan care 
I-a înlocuit pe Iorgulescu. Cam 
atit despre această partidă, con
dusă cu greșeli de I. Chilibar 
(din Pitești), în care bucureștenii 
au atacat permanent, iar oaspe
ții s-au apărat bine, contraata- 
cind periculos. (I. D. Cucu).

renului alunecos, ploii șf vintu
lui a avut multe momente de 
fotbal bun. Aproape tot timpul 
în atac, argeșenii au construit 
mult la mijlocul terenului și au 
creat numeroase acțiuni de gol, 
unele ratate incredibil de Radu 
II, Cîrstea — șut de la 2 metri 
peste poartă —• și Doru Nicolae. 
De cealaltă parte, băcăoanii au 
ripostat atacurilor inițiate de 
Dobrin, ieri în vervă de joc. 
Oaspeții nu au putut menține 
egalitatea pe tabela de marcaj 
decît pînă în minutul 40 cind, 
bine deschis de Iovănescu, Radu 
II înscrie spectaculos cu capul, 
în repriza a doua argeșenii a- 
tacă mai mult și după citeva 
ratări, în min. 59 Dobrin mă
rește avantajul pentru echipa 
sa la 2—0. Cîteva minute mai 
tîrziu Radu II deschis de ace
lași Dobrin șutează puternic în 
bara porții băcăoane. Fără mo
mentele cind jucătorii ambelor 
echipe rămin pe loc așteptînd 
prea multe pase de la coechi
pieri, fără să încerce să alerge, 
să se demarce și să caute pozi
ții ideale de șut, jocul a fost 
de un nivel tehnic bun și a plă
cut spectatorilor. (Nicolae Mili
tarii).

NOTA ZERO LA PURTARE

e Deși miza jocului F. C. Bihor — Corvinul Hunedoara a fost 
deosebită, ambele echipe fiind plasate in partea inferioară a cla
samentului. jucătorii celor două formații s-au luptat voinicește, 
dar in mod sportiv pentru cucerirea celor două puncte puse în 
joc. A fost, insă, și o excepție : un singur jucător, Tonca, de 
nenumărate ori a faultat grosolan, însă arbitrul l-a sancționat 
doar o singură dată în... finalul meciului (min. 77) deși o merita 
mult mai devreme. (VASILE SERE).

HASEEAL
Frig și ploaie semicerc

Foto : V. RANGA

F.C. Argeș — S.C. Bacău
2-0

Au înscris Radu II min. 40 și 
Dobrin min. 59. Cîteva mii de 
spectatori care au cutezat să 
înfrunte duminică timpul deose
bit de friguros, au urmărit pe 
stadionul „1 Mai" din Pitești un 
meci frumos care în ciuda te-

în 
ține 
fost ___ ____ ____
Aret, printr-un șut din apropie
rea porții, după ce în faza an
terioară se executase un corner 
acordat cu multă ușurință de 
portarul ieșean.

Cum au reușit gălățenii acest 
prim succes ? Fazele pe care 
le-au creat, numărul mai mare 
de șuturi pe poartă, plasamen
tul mai bun decit în întîlnirie 
de pînă acum, ne arată că 
F.C.M.. Galați a pregătit tactic, 
cu mai multă seriozitate această 
partidă. Este adevărat, au mai 
fost și momente de fotbal con
fuz, cînd pe un spațiu de 10 
m.p. se dădeau multe pase la 
adversar, dar atît gălățenii, cit 
și ieșenii și-au revenit repede 
și succesiunea de faze de la o 
poartă Ia alta i-a încălzit pe 
puținii spectatori din tribune. 
Ieșenii nu și-au cruțat forțele, 
se pare însă că ieri n-au avut 
in echipă omul de gol. De la 
gălățeni, ne-au plăcut mult Ene 
Aret. Radu Dan și Popescu. (Ion 
Chirie).

sfirșit, F.C.M. Galafi ob- 
și ea o victorie. Golul a 
marcat în min. 7 de Ene

D

Victorie a rugbiștilor români
toria cu scorul de 38—8 (9—8) 
în fața reprezentativei Poloniei. 
Cele mai multe puncte au fost 
realizate de Dumitru Alexan
dru (9), Dărăban (8) și Bucos 
(7). Jocul a fost arbitrat de 
francezul Antoin Lapciuk .

Selecționata de rugbi a Româ
niei a debutat cu o victorie în 
noua ediție a campionatului 
european. în meciul disputat 
duminică la Nowy Dwor pe un 
timp nefavorabil (vînt și ploaie), 
rugbiștii români au obținut vic-

llie Năstase și-a luat revanșa I
Tenismanul român llie 

Năstase și-a luat o spectacu
loasă revanșă asupra campio
nului suedez, Bjorn Borg, pe 
care l-a învins cu 2—6, 7—5, 
6—0, 6—4 într-o partidă dispu-

tată la Ekerberhallen din Oslo, 
în fața a 6 000 de spectatori. 
Partida, de un excelent nivel 
tehnic, a durat o oră și 45 mi
nute, iar românul a dat întrea
ga măsură a talentului său.

Dinamo în semifinalele „Cupei Cupelor"
penultimul joc al competi- 
internaționale de polo pe 
„Cupa Cupelor", în grupa 

echipa 
cu

In
ti ei
apă ...
care are loc la Atena, 
Dinamo București, a învins 
scorul de 6—2 (1—0, 2—0, 1—1,

2—1), formația Olimpiakos (Gre
cia). Indiferent de rezultatul pe 
care-1 va obține în ultima parti
dă, echipa Dinamo, s-a calificat 
pentru grupele semifinale ale 
competiției.

Două partide disputate și...
A treia etapă a campionatului 

național de volei a programat în 
Capitală patru partide, două din
tre ele reușind, prin echilibrul 
lor, să se ridice la un interesant 
nivel spectacular, dacă nu și teh
nic, ținind încordată atenția spec
tatorilor pînă la ultimele mingi. 
In prima dintre acestea, dinamo- 
vistele bucureștene au trebuit să 
se întrebuințeze serios, foiosin- 
du-și experiența competițională și 
tot arsenalul tehnico-tactic pentru 
a trece de un adversar hotărît să 
piardă greu. Adversara lor — Fa
rul Constanța, deși condusă cu 
2—0 Ia seturi, a reușit în setul 
trei o spectaculoasă răsturnare de 
scor: de la 6—14, cîștigînd, în fi
nal, cu 16—14 și după ce și-1 ad
judecă și pe următorul cu 15—10, 
pierd pe al cincilea cu 7—15. Deci, 
după aproape două ore de luptă, 
dinamovistele părăsesc terenul 
victorioase la limită: 3—2. în cea 
de-a doua partidă, Rapid a tre
buit să se recunoască învinsă pe 
teren propriu de Viitorul Bacău,

o echipă care, oricum, practică un 
volei mai aproape de ce se joa
că acum: mobil, cu acțiuni sur
prinzătoare. un blocaj bun și un 
atac destul de incisiv. La toate 
acestea, feroviarii au opus un 
joc stereotip, cu lovituri de atac 
clasice, ușor de sesizat și de con
tracarat. Au condus de multe ori, 
la setul decisiv chiar cu 12—6, dar 
n-a fost suficient, partenerii re- 
montînd de fiecare dată și, în fi
nal, cîștigînd. Rezultat: 3—1 (10, 
1-1—18, 12) pentru băcăuani, în 
celelalte partide din București, re
zultate normale: Rapid—Universi
tatea Timișoara (fete) 3—0 (13, 11, 
15) și Dinamo—Petrolul 3—0 (2,
4, 13). (S. UNGUREANU).

Alte rezultate : Masculin: Del
ta Tulcea — Politehnica Timi
șoara 2—3 : Explorări Baia 
Mare — Universitatea Craiova 
3—1 ; Feminin : Universitatea 
Craiova — Ceahlăul Piatra 
Neamț 3—0 ; C.S.U. Galați — 
Știința Bacău 3—2.

Formațiile feminine din primul 
eșalon au susținut, simbătă și ieri 
dimineața, jocurile etapei a 9-a, 
care se anunțau deosebit de echi
librate și aveau să aducă unele 
clarificări în clasament. Din pă
cate, însă, condițiile atmosferice 
nefavorabile au influențat buna 
desfășurare a întrecerilor, progra
mate in . aer liber, într-o perioa
dă cînd se știe că vremea este 
ploioasă și temperatura scăzută. 
Seria meciurilor a fost deschisă 
de confruntarea dintre vicecam- 
pioana națională, Progresul (lo
cul 9) șl Universitatea București, 
situată pe locul secund. în reve
nire de formă, echipa gazdă s-a 
impus din primele minute, pres- 
tînd un joc mai organizat în apă
rare și cu acțiuni de atac în vi
teză și eficiente, soldate cu mul
te goluri. în final, Progresul a 
cîștigat la un scor nescontat: 
14—9 (10—5), avînd cele mai bune 
realizatoare în Maria Popa (5 go
luri), Mamiaca Potinl (4) și tînăra 

RUGBI „CUPA
Din programul competiției do

tată cu Cupa federației, partida 
din Capitală, dintre Grivița Roșie 
și Farul a întrunit multe calități: 
o prestație spectaculoasă, cursivă, 
într-un climat de. totală sportivi
tate. E-ste mult, după partidele cu 
miză din etapele campionatului 
unde „tensiunea" a atins în une
le situații „cote maxime". întîl- 
nirea disputată pe un teren alu
necos, influențat de o ploaie mă-

Mariana Ionescu (3), promovată 
recent. Sub așteptări evoluția stu
dentelor, care veneau după patru 
victorii consecutive, printre care 
și un succes în fața campioane
lor din Timișoara. Golgetera uni
versitarelor, Simona Arghir, a ex
pediat 34 de șuturi la poartă, însă 
doar 5 și-au atins ținta. Liderul 
campionatului masculin. Dinamo 
București, a primit replica noii 
promovate Relonul Săvinești, de 
care a dispus cu 9—4 (7—2). A 
fost și o utilă „repetiție" înain
tea meciului retur din „Cupa cu
pelor". cu formația sovietică 
M.A.I. Moscova, programat sîm- 
bătă, 23 octombrie. Dinamoviștil 
se vor deplasa joi la Moscova. 
(M. LERESCU).

Alte rezultate tehnice: feminin: 
Universitatea Timișoara—Confec
ția București 14—5, Constructorul 
Timișoara—l.E.F.S. 2—3 (!); mas
culin: Știința Bacău—Steaua 11—13, 
Minaur Baia Mare—Poli. Timi
șoara 18—14, Universitatea Bucu
rești—Gloria Arad 8—8.

FEDERAȚIEI11

SPORTUL STUDENȚESC — 
DINAMO 0—1. Un meci în care 
inițiativa a aparținut dinamo- 
viștilor care ar fi putut cîștigă 
la un scor concludent. Din nou 
s-a văzut că în pepiniera Spor
tului studențesc nu se află prea 
multe „mlădițe" care să rodeas
că pentru echipa seniorilor. A 
marcat dinamovistul Mărgi- 
neanu.

F.C. CONSTANȚA — UNIV. 
CRAIOVA 1—0 (1—0). Victorie 
la limită a tinerilor fotbaliști 
constănțeni care „îndulcește** 
oarecum eșecul primei garni
turi. Joc frumos, dar lipsit de 
eficacitate, majoritatea acțiuni
lor de atac rămînînd nefinali
zate. (L B.).

F.C.M. REȘIȚA — POLI. TI
MIȘOARA o—l (0—1). Cu cele 
două puncte cucerite la Reșița, 
juniorii timișoreni se află la a 
treia victorie consecutivă. Cu 
toate acestea, ei au dovedit nu 
atît calități deosebite cît, mai 
ales, s-au evidențiat slăbiciunile 
partenerilor de întrecere. Fotba
lului pe care l-au practicat i-au 
lipsit tinerețea și fantezia, vir
tuți indispensabile vîrstei aflată 
în pragul viitoarelor perfor
manțe. (I. D.).

F.C.M. GALAȚI — POLI. IAȘI 
0—0. Deși ambele echipe au 
fost la un pas de gol, eveni
mentul nu s-a produs. Jocul a 
avut însă cursivitate, nu a fost 
stereotip, și presărat cu destule 
faze care au creat emoții. (I. C.).

F.C. ARGEȘ — S. C. BACAU 
0—2 (0—1). Oaspeții mult mai 
buni au obținut contrar aștep-

țărilor o frumoasă victorie în 
deplasare. Ca și în meciul se
niorilor, gazdele au ratat mult, 
iar portarul băcăoan s-a dovedit 
a fi în mare formă. Au înscris 
Bondichi și Arghir. (N. M.).

JIUL — A.S.A. 0—3 (0-0).
Rezultat decis de o inspirație 
formidabilă a antrenorului mu
reșenilor cafe, în repriza a doua 
a introdus rezervele Șimo și 
Dali, autorii celor trei goluri 
(Șimo de 2 ori, și Dali o dată). 
(N. S.).

F.C. BIHOR — CORVINUL 
HUNEDOARA 0—0. Meciul s-a 
disputat în comuna Sîntion, pe 
un teren desfundat. Deși au con
trolat mai mult jocul, ratînd și 
trei mari ocazii, localnicii nu au 
putut străpunge o apărare deci
să. bine pusă la punct. (V.S.). 
RAPID — STEAUA 1—0 (1—0). 
Disputată pe stadionul Giulești, 
partida juniorilor a fost ciștiga- 
tă de echipa feroviară prin go
lul realizat de Caragea, in pri
ma repriză, în urma transfor
mării. unei lovituri de la 11 m. 
(D.D.).

PROGRESUL -w UTA 1—0 
(1—0). Un singur gol, realizat în 
prima parte a întîlnirii de către 
Turbatu, într-o partidă echili
brată, de un bun nivel teh
nic și spectacular. A impresionat 
cursivitatea jocului, pe toată du
rata meciului 'înregistrîndu-se 
numai cinci faulturi de joc. 
Turbatu, Stoica, Iliescu și Ior- 
dăchescu de la Progresul. Sza
bo, Hirmler. Leșan și Cilan de 
la UTA se anunță ca autentice 
speranțe. (I.C.)

DIVIZIA B
SERIA I

runtă și rece, cu vînt puternic, 
s-a încheiat cu scorul de 12—3. 
Au înscris pentru Grivița Roșie, 
Ghiță (încercare) și Cod’oi (două 
lovituri de pedeapsă și o trans
formare) și ion Vasile (lovitură 
de pedeapsă), pentru Farul. Intr-o 
altă partidă din cadrul acestei 
competiții, pe stadionul Ghencea, 
echipa Steaua a învins pe Rapid 
cu scorul de 12-0. (GABRIEL 
FLORE A).

Victoria Tecuci — Portul Cons
tanța 0—0 ; C.S.M. Borzești — 
C.F.R. Pașcani 1—0 ; F.C. Brăila 
— C.S.U. Galați 2—2; Petrolul 
Ploiești — Prahova Ploiești 1—0; 
Minerul Gura Humorului — Ce
luloza Călărași 2—0 ; Relonul 
Săvinești — Ceahlăul P. Neamț 
2—1 ; Unirea Focșani — Oltul 
Sf. Gheorghe 2—0 ; Olimpia 
Rm. Sărat — C.S.M. ' Suceava 
0—0 ; Gloria Buzău — Metalul 
Plopeni 0—0,

După 9 etape, Petrolul Ploiești 
conduce în clasament cu 18 
puncte.

SERIA A n-A

Chimia Tr. Măgurele — Elec- 
troputere Craiova 3—2 ; Voința 
București — C.S. Tirgoviște 
0—1 ; Metalul București — Teh- 
nometal București 2—1 ; Nitra- 
monia Făgăraș — Metalurgistul

Cugir 2—0 ; F.C.M. Giurgiu — 
Chimia Rm. Vilcea 5—1; Flacăra 
Moreni — Șoimii Sibiu 1—0 ; 
Unirea Alexandria — S.N. Olte
nița 1—0 ; Dinamo Slatina — 
Chimica Tîrnăveni 5—0; Steagul 
Roșu — Tractorul Brașov 2—0.

Steagul Roșu-Brașov și C.S. 
Tirgoviște ocupă primele două 
locuri, avînd cîte 13 puncte.

SERIA A III-A
, timișoara — Armătura 

Zalau 4—0 : Mureșul Deva — 
Ind. sîrmei C. Turzii 2—0 • Vic
toria Călan — Minerul Lupenl 
2—0 ; Rapid Arad — Olimpia 
satu Mare 0-1 ; Minerul Cavnic 
— „u“ Cluj Napoca 0—1 : C.F.R. 
Cluj Napoca — F.C. Baia Mare 
2—2 ; Aurul Brad — C.F R Ti
mișoara 2—0 ; Sticla Turda — 
Gloria Bistrița 0—0 ; C.I L Si- 
ghet — Dacia Orăștie 2—0.

Olimpia Satu Mare conduce in 
clasament cu 15 puncte.
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La Palatul Națiunilor din 
New York s-au încheiat dez
baterile de politică generală 
din plenul Adunării Generale 
a O.N.U., întrunită în cea 
de-a XXJtl-a sesiune. Avind 
o bogată ordine de zi, pola- 
rizînd„ problemele cardinale 
ce frămîntă astăzi omenirea, 
dezbaterile din plen au con
stituit o elocventă ilustrare a 
voinței popoarelor de a se ac
celera și adinei procesul in
staurării in lume a unui spi
rit nou in relațiile interstata
le, de a se rezolva cit mai 
urgent acutele probleme ale 
lumii contemporane.

mii, s-a acordat o pondere șl o 
atenție deosebită problemelor 
dezarmării generale și, cu pre
cădere, celei nucleare. Marea 
majoritate a participanților la 
dezbateri și-au exprimat astfel 
profunda îngrijorare față de es
caladarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, față de sla
bele progrese realizate pină în

ctuala sesiune, ca 
Ași dezbaterile din 

cadru! acesteia, 
s-au aflat sub sem
nul unei largi opi
nii, exprimate de 

reprezentanții a zeci și zeci de 
state, conform căreia a fost a- 
cordată prioritate absolută celor 
patru „D", adică problemelor 
DEZARMĂRII. DECOLONIZĂ
RII, DEZVOLTĂRII și DEMO
CRATIZĂRII RELAȚIILOR IN
TERNAȚIONALE, pietre de te
melie la edificarea unei lumi a 
păcii, securității, cooperării și 
prieteniei, în care, fiecare națiu
ne să se poată dezvolta liber, 
pe coordonatele progresului, ci
vilizației și prosperității. Larga 
participare la dezbateri — 13 
șefi de state, 7 vicepremieri, 114 
miniștri de externe și 4 miniștri 
cu alte portofolii — semnifică, 
în acest sens, tendința unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
țări de a folosi cadrul O.N.U. 
pentru soluționarea chestiunilor 
de deosebit interes.

Cum era și firesc, în condi
țiile in care cursa înarmărilor 
înregistrează ritmuri alarmante, 
cînd arsenalele de arme distru
gătoare înghit sume exorbitan
te, a căror canalizare în scopuri 
pașnice ar contribui substan
țial la ameliorarea situației eco
nomice a statelor, cînd toate a- 
cestea amenință grav pacea lu-

prezent în cadru! negocierilor 
de dezarmare. Abordind aceste 
probleme reprezentantul țării 
noastre a subliniat necesitatea 
adoptării unor măsuri grabnice, 
concrete de dezangajare milita
ră și dezarmare, de retragere 
a trupelor străine de pe terito
riile altor state, de desființare a 
bazelor militare, relevind tot
odată necesitatea încheierii unor 
acorduri care să ducă la lichi
darea folosirii forței și amenin
țării cu forța.

Politica activă, constructivă, a 
României socialiste, contribuția 
sa la soluționarea marilor pro
bleme ale umanității, s-a mate
rializat cu pregnanță și în ex
primarea fermă a necesității in
staurării unei noi ordini 
economice internaționale, punc
tele de vedere comune afir-

Destinul 
implacabil

Lady Beaverbrook a rămas 
văduvă. Acum viața o obligă 
să-și administreze singură 
imensa avere, operație de o 
crîncenă complexitate, care 
poate produce coșmaruri și 
unui agent de bursă.. De alt
fel, lady Beaverbrook, cele
bră prin sinceritățile ei 
ioase, a declarat presei 
„este greu de închipuit 
povară poate fi o bogăție 
ieșită din comun. A fi sărac 
— a mai spus dinsa, presată 
evident de destinul implaca
bil — este prima condiție a 
liniștii sufletești",..

Pentru a-și compensa zbu
ciumul interior, nefericita 
miliardară iși perfecționează 
altruismul in singurul dome
niu ce i se pare convenabil: 
cățeii. Domnia sa posedă 68 
de odrasle de rasă, care tre-

tă- 
că 
ce

bule să întrunească o sin
gură condiție pentru a putea 
beneficia de confortul prin
ciar : să semene, chiar și in 
cele mai intime manifestări, 
cu personaje rămase in isto
ria oamenilor. O asemenea 
colecție merită orice sacrifi
cii.

De curind, distinsa proprie
tară, sesizind că smogul lon
donez nu priește principali
lor favoriți, s-a decis să-i 
plimbe in Canada. Pe aero
portul Heathrow i s-a comu
nicat cu durere că regulamen
tul interzice zborul cu terri- 
eri chiar dacă dinșii nu sint 
nici mai mult nici mai puțin 
decit învingătorul lui Napo
leon la Waterloo și John 
Lennon. Dar lady Beaver
brook nu s-a lăsat. A închi
riat pe loc un DC-8 cu 227 
de locuri plus o echipă de 
stewardese, care au făcut do
vada că iubesc în mod sincer 
ciinii.

Evenimentul a fost comen
tat de agențiile de presă și a 
provocat o pizmă omeneas
că la centrele de plasare a 
șomerilor. Sute de absolvenți 
cu studii superioare ar fi fost 
gata să demonstreze că pa
siunea vieții lor rămine, ca 
un — același — destin im
placabil, cățelul, in ipostazele 
lui istorice...

RADU BUDEANU

JAPONIA VA ACHIZIȚIONA 
AVIOANE „CONCORDE* ?

Japonezii sînt foarte intere
sați de performanțele comercia
le ale supersonicului „Concorde* 
pe linia Londra — Washington 
și doresc achiziționarea avionu
lui. afirmă săptăminalul brita
nic „Sunday Express*. Ziarul 
relevă că o eventuală achiziție 
a avionului ar constitui obiectul 
discuțiilor dintre autoritățile 
britanice și delegația comercială 
japoneză aflată in vizită in An
glia.

LUNI, 18 OCTOMBRIE

LUMINA PE COLINA : Patria 
(orele 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 
20,45).

OAMENI RESPECTABILI : Scala 
(orele 8.30 ; 11 : 13,30 : 16 : 18.30 ; 
21); Festival (orele 8.45 : 11 : 13,30; 
16: 18.30; 20,45).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND : Luceafărul (orele 9 ; 
11.15 : 13,30 : 16 ; 18.15 : 20,30) :
Sala Sporturilor și Culturii (ora 
18) : București (orele 9 : 11.15 : 
13.30 : 16,15 : 18,30 : 20.30) : Favorit 
(orele 11,30; 13.45; 16; 18.15;
20.30).

ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ
TĂȚII : Central (orele 9.15 ; 11.30 :

alți numeroși 
încă 

și valabi- 
noastre in 
înlăturarea

și de 
argumentind 

justețea 
litatea concepției 
această chestiune, 
vechilor raporturi de dominație 
și inechitate intre state presu- I 
pune întronarea unor reguli noi 
de conduită în raporturile in- ■ 
ternaționale, menite sâ deschidă 
cimp larg colaborării pașnice și 
liber consimțite intre state egale 
in drepturi, pe baza respectării 
principiilor suveranității și in
dependenței naționale, neames
tecului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice in lume presupune, de a- 
semenea. lichidarea grabnică a 
ultimelor bastioane ale colonia
lismului. in acest sens covirși- 
toarea majoritate a participan
ților la dezbateri insistind asu
pra caracterului anacronic, anti
uman al politicii colonialiste și 
rasiste, condamni nd ferm repre
siunile singeroase și actele de 
agresiune comise de regimurile 
minoritare din Africa de Sud și 
Rhodesia. Față de marile pro
bleme ce confruntă astăzi ome
nirea. amplele dezbateri de po
litică generală au relevat, ca 
una din condițiile esențiale de 
solution are a acestora, necesita
tea creșterii și întăririi rolu
lui O.N.U. in democratizarea ra
porturilor internaționale. Recent 
încheiatele dezbateri au eviden
țiat de asemenea hotărirea po
poarelor lumii dc a nu precu
peți nici un efort, de a acționa 
in cadrul organizației pentru 
salvgardarea păcii, pentru dez
voltarea lor liberă și făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Modul in care s-au desfășurat 
dezbaterile creează premise fa
vorabile pentru adoptarea, in 
cadrul comisiilor de lucru ale 
sesiunii, a unor documente care 
sâ răspundă cu fidelitate aspira
țiilor legitime de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

mate 
vorbitori 
o dată Reuniunea arabă la nivel înalt WASHINGTON

de la Riad
• Au fost examinate modalitățile de soluționare a 
crizei libaneze • Miniștrii de externe ai țărilor parti
cipante pregătesc un document de lucru al convor

birilor * Lucrările continuă astăzi
La Riad a început dumi

nică reuniunea arabă re- 
strinsă la nivel înalt consa
crată soluționării conflictu
lui din Liban.

Participanții — președinții 
Anwar El Sadat (Egipt), Hafez 
EI Assad (Siria). Elias Sarkis 
(Liban), Khalid, regele Arabiei 
Saudite. emirul Kuweitului, șeic 
Sabah Al Salem Al-Sabah. și 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Yasser Arafat — au cerut mi
niștrilor lor de externe, după de
liberări. care au durat aproape 
trei ore. sâ elaboreze un docu
ment de lucru al convorbirilor 
— informează agenția saudită 
de presă. Dorim — a declarat 
in legătură cu aceasta Fahd Bin 
Abdel Aziz, prințul moștenitor 
al Arabiei Saudite — ca acest 
document să fie constructiv și 
util. Liderii arabi prezenți la 
reuniune — a adăugat el — au 
examinat situația din Liban și 
modalitățile de soluționare 
tualei crize.

Potrivit unei informații 
zate -din Riad de agenția
și reluată de agenția Reuter, 
participanții la reuniunea arabă 
restrlnsă la nivel înalt au con
venit ca a doua rundă de con
vorbiri să aibă loc luni dimi
neața, urnind ca miniștrii de 
externe ai țărilor respective să

‘ definitiveze între timp docu
mentul de lucru.

Tot la Riad, sîmbătă seara, 
emirul Kuweitului, șeicuj Sa
bah Al-Salem Al-Sabah, prințul 
moștenitor al Arabiei Saudite, 
Fahd Bin Abdel Aziz, și pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.), Yasser 
Arafat, s-au întîlnit pentru a 
examina situația din Liban. A- 
ceastă întrevedere a făcut parte 
dintre reuniunile pregătitoare 
pentru reuniunea la nivel înalt 
care a avut loc ieri în capitala 
Arabiei Saudite.

După cum se știe, începînd 
de sîmbătă, forțele siriene și 
palestiniene au acceptat, la ce
rerea Arabiei Saudite, o înce
tare a focului pe toate frontu
rile din Liban, astfel ca „spiri
tul de bunăvoință să prevaleze 
la reuniunea de la Riad".

a ac-

difu- 
MEN

Manifestație 

pentru încetarea

cursei marmarn

Mai multe sute de per
soane au participat sîmbătă 
la Washington la o mani
festație, cerînd luarea unor 
măsuri de dezarmare, în pri
mul rînd o reducere a fon
durilor alocate Pentagonu
lui și sistarea oricăror credi
te destinate construirii de 
noi bombardiere strategice și 
submarine de tip „Trident*.,

Vorbind despre pericolul 
cursei înarmării. Daniel El- 
lsberg, cunoscut militant 
pentru pace, a arătat că a- 
cest fenomen are o influență 
deosebit de gravă, asupra e- 
voluției societății actuale. *

Organizatorii demonstra
ției de la Washington au a- 
nunțat că aceasta a repre
zentat una din etapele unui 
adevărat marș al militanți- 
lor pentru pace în Statele 
Unite, început la 31 ianuarie 
la San Francisco și continuat 
apoi prin diferite localități 
de pe întreg teritoriul țării.

tailanda. in virtutea legii marțiale 

se fac numeroase percheziții și arestări
Componenta noului guvern va fi anunțată 

la 22 octombrie

Nava cosmică

încheiat misiunea
încheierea acti- 

la bordul navei 
„Soiuz-23“. cos-

„Soiuz-23“ și-a

Un ordin al Ministerului tai- 
landez al Apărării difuzat du
minică de ..Radio-Tailanda“ in
dică modalitățile de aplicare a

A. PERVA

Ca în filme !

L

Samora
Seretse

I.

(Tanzania), 
(Mozambic), 

(Botswana) și Kenneth 
(Zambia). Reuniunii i

După 
vității 
cosmice _______ _ ____
monauții Viaceslav Zudov 
și Valeri Rojdestvenski 
s-au reîntors pe Pămint, 
anunță agenția T.A.SS.

Aparatul de coborire al navei 
cosmice a aterizat sîmbătă la 
ora 20.45 (ora Moscovei) intr-o 
regiune situată la 195 km sud- 
vest de orașul Țelinograd.

Echipajul a pregătit nava 
,.Soiuz-23* pentru reîntoarcerea 
pe Pfcmînt. iar la ora 20.02 ora 
Moscovei a fost conectată in
stalația de frinare după care 
s-a procedat la separarea ele
mentelor navei. Aparatul de a- 
terizare a fost plasat pe traiec
toria de coborîre. iar la înălți
mea de 7 km a fost declanșat 
sistemul de parașute. Apara
tul. avind la bord pe cei doi 
cosmonauți, a coborit in apele 
lacului Tenghiz. O echipă do
tată cu avioane, elicoptere și 
ambarcațiuni a reușit, in condiții 
de ninsoare puternică, să ducă 
la bun sfirșit operațiunea de e- 
vacuare a cosmonauților și de 
recuperare a aparatului de ate
rizare.

Starea sănătății celor doi cos
monauți este bună. In toate e- 
tapele zborului și dupâ ateriza
re. echipajul a acționat cu sigu
ranță indeplinindu-și cu preci
zie misiunea.

• IN U.R.S.S. a 
satelitul ..Meteor- de- 
gerii de informații m< 
necesare serviciilor operative de 
pronosticare a timpului, anunță 
agenția TASS.

La bordul satelitului se află 
aparatură pentru obținerea ima
ginii acumulărilor de nori, a 
stratului de zăpadă din porțiu
nile luminate și întunecate ale 
Pămintului și a energiei termi
ce emise de Pămint și de at
mosferă.

legii marțiale, în vigoare In 
tară începînd de la 6 octombrie, 
cînd armata a preluat puterea.

Legea marțială autorizează 
forțele armate să facă perchezi
ții. arestări, confiscări și urmă
riri. în virtutea acestei legi, du
minică a și fost arestat la 
Bangkok vicepreședintele Con
siliului național muncitoresc 
tailandez, Arom Pongpangarn. 
După cum scrie ziarul tailan
dez de mare tiraj „Thai Rath“, 
aproape 4 000 de persoane au 
fost arestate în diferite regiuni 
ale Tailandei.

Pe de altă parte, secretarul 
Biroului universităților, Prasert 
Nakhon, a anunțat formarea, 
în viitor, a unui „Comitet de 
reformă a învățămîntului* al 
cărui rol va fi de a adopta o 
serie de măsuri care să inter
zică studenților activitățile poli
tice. Noua constituție tailandeză 
va fi promulgată la 22 octom
brie, a anunțat Sitham Phrat- 
tharakom, președintele Comite
tului ad-hoc însărcinat cu re
dactarea viitoarei legi funda
mentale tailandeze. El a preci
zat că la aceeași dată urmează 
sâ fie anunțată componența 
noului guvern.

RAPORT ASUPRA 
AFACERII LOCKHEED 

IN JAPONIA
Guvernul japonez a prezentat 

parlamentului țării (Dieta) un 
raport provizoriu asupra aface
rii Lockheed in Japonia. Docu
mentul a fost apreciat însă 
neconținînd 
țiale.

Pină în prezent, în Japonia au 
fost acuzate 18 persoane, care 
au acceptat comisioane din par
tea firmei americane „Lockheed 
Aircraft*, prin intermediul so
cietăților japoneze „Marubeni 
Corp.11 și „AII Nippon Airways"

ca
informații esen-

Sate distruse. în
tinse suprafețe de
culturi agricole fă-

Alegeri legislative in R. 0. Germană
în R.D. Germană au avut loc 

duminică alegeri pentru Came
ra Populară, consiliile populare 
regionale și Adunarea orășe
nească a deputaților din Berlin. 
La propunerea colectivelor de 
muncă din orașele și comunele 
țării, din întreprinderi și insti
tuții. Frontul Național al R.D.G. 
a prezentat 591 
pentru Camera 
aproximativ 3 500 
pentru consiliile

de candidați 
Populară și 

de candidați 
populare re

giohale și Camera orășenească 
din Berlin.

Cei peste 12 milioane de ale
gători sînt chemați să-și dea 
votul lor, așa cum se arată in 
apelul Frontului Național, pen
tru pace și socialism, pentru 
continuarea politicii de ridicare 
permanentă a nivelului mate
rial și cultural al poporului, 
pentru întărirea multilaterală a 

Germane.

TANZANIA. Aspect de munca dintr-o secție a Fabricii de me 
camente numărul 1. Dupâ intrarea in funcțiune a acestei fabrici. 

Tanzania a redus substanțial importul de medicamente.

♦ pe scurt ♦ pe scurt ♦ pe scurt 9
FESTIVALUL DE MUZICĂ 

POPULARĂ 
DIN ȚĂRILE DUNĂRENE

La Novi Sad s-a desfășurat 
cea de-a patra ediție a Festiva
lului de muzică populară din 
țările dunărene, la care au par
ticipat soliști vocali și instru
mentiști, precum și formații fol
clorice din Austria, Cehoslovacia, 
R. F. Germania, România, Un
garia, Uniunea Sovietică și Iugo
slavia. Interpreta de muzică 
populară Maria Ciobaau, care a 
prezentat un buchet de cintece 
populare din Oltenia, acompa
niată de orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii din 
Novi Sad, sub bagheta dirijoru
lui român Paraschiv Oprea, s-a 
bucurat de o deosebită apreciere 
din partea numerosului public 
spectator.

asupra gravei situații economice 
a țării și programului guverna
mental. Deputatul democrat- 
creștin le cere liderilor partidu
lui său să ia măsuri de sancțio
nare a propriilor deputați care 
absentează de la dezbateri, pro- 
punînd să se urmărească pre
zența acestora pe toată durata 
sesiunii Parlamentului.

ANGLIA - CREȘTE ȘOMAJUL 
IN RÎNDUL TINERETULUI

In Anglia crește șomajul 
in rindul tineretului. Pe lis
tele de șomeri sînt înregis
trate pîna în prezent 416 000 
persoane sub 25 de ani, ceea 
ce reprezintă aproximativ 35 
la sută din numărul total al 
șomerilor din țară. Datele nu 
cuprind insă și pe cei 200 000 
absolvenți de școli care nu au 
un loc de muncă. în ultimii 
patru ani, în Anglia a cres
cut de două ori numărul șo
merilor sub 25 de ani.

• DEPUTATUL Luigi Grane- 
lli (P.D.C.) a adresat o scrisoare 
președintelui Grupului parla
mentar al Partidului Democrat- 
Creștin din Italia în care afirmă 
că este îngrijorat de absența 
unui mare număr ai colegilor 
săi din grup de la dezbaterile

impresii de pe Everest
Virful Everest este o platformă de șase me 

tri lungime și un metru lățime, unde vintu 
suflă cu 160 d? kilometri pe ară — a declarat 
americanul Bob Cormack, unul dintre învin
gătorii ascensiunii pe cel mai înalt pisc de 
munte din lume. In cadrul unei conferințe de 
presă, el a declarat că nu este posibil ca cineva 
sâ escaladeze Everestul fără mască cu oxigen 
și că grupul său a urcat pină la 8 880 de metri.

Un tren super-expres. cu 1000 de pasageri 
la bord, care asigură legătura Tokio-Osaka. a 
părăsit stația Mashima. situată la 80 de kilo
metri de Tokio, fără mecanic la pupitrul de 
comandă. Mecanicul, Kat’uhide Takahashi, a 
coborit din cabina sa in timpul opririi in stație 
pentru a închide ușa la unul dintre vagoane. 
In acel moment, trenul a demarat. Văzind ce 
s-a intimplat. mecanicul, amintind prin gesturi

13.45 : 16 : 18.15 ; »38) : Volga (o- 
reie 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15).

CEI 13 DE LA BARLETTA: Vic
toria (orele 9.30 ; 12.15 : 14.45 :
17.15 : 20) ; Miorița (orele 9 ; 11.30; 
14 : 17 : 19.30).

OSÎNDA : Grivița (orele 9: 11.15:
13.30 ; 15.45 : 18 : 20.15) ; Drumul 
Sării (orele 15.30 : 18 ; 20.15) ; Au
rora (orele 9 : 11,45 : 17.15 ; 19.45).

MICA SIRENA : Capitol (orele 
10 ; 12 : 14 : 16 : 18 ; 20).

tinerețe fara bAtrînețe : 
Doina (orele 13,30 : 16 : 20) la orele 
9.30; 11.30 și 13 program de desene 
animate pentru copii.

CKI PATRU MUȘCHETARI : Fe
roviar (orele 9 : 11,15 : 13,30 : 16 :
18.15 : 20.30). Melodia (orele 9 ;
11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 : 20.30) :
Modern (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 : 20.30).

apașii : Lumina (orele 9: 11,15:
13.30 : 15,45 : 18 : 20).

u care a acționat de uneie scene cu 
Keaton, s-a urcat intr-un taxi, vrmâ- 
mul! De o altă secvență ca-n fii 

aceea tind ar fi trebuit să sară din 
tren, a tost scutit : un mecanism aut 
comandă de la distanță a pus frina ș 
trenul.

Falsul regizor
Un escroc pe care poliția suedeză il ciuta 

de titeva săptămini a fost in sfirșit prins in 
timp ce se dădea drept regizorul francez Claude 
Lelouch. Sosind la Haerjedalen, o stațiune 
suedeză de ski, a reținut la un hotel 25 de ca
mere necesare echipei pentru-realizarea noului 
său film, in care vedetă ar fi fost Jeanne 
Moreau. De asemenea, a comandat o mare 
cantitate de echipament sportiv. Presa locală 
a publicat chiar titeva interviuri ale „regizo
rului^ in care acesta prezenta scenariul viito
rului film. O verificare efectuată de poliție la 
sugestia unui localnic mai puțin credul, nu i-a 
mai dat posibilitatea să-și valorifice scenariul !

Conferința la nivel inalt 
a țărilor învecinate 

.cu Rhodesia
Duminică seara au luat sfir

șit la Lusaka lucrările reuniu
nii la nivel înalt desfășurată cu 
participarea președinților Julius 
Nyerere 
Machel 
Khama 
Kaunda 
s-a alăturat timp de o oră și 
Joshua Nkomo. Robert Mugabe 
și Abel Muzorewa, lideri ai miș
cării de eliberare națională din 
Rhodesia, relatează agenția Reu
ter.

Cei patru șefi de stat afri-_ 
câni — transmite agenția Uni
ted Press International — au 
examinat căi de unificare a miș
cării de eliberare a poporului 
Zimbabwe și probleme legate de 
conferința de la Geneva pri
vind viitorul constituțional al 
Rhodesiei. care urmează să se 
deschidă la 28 octombrie.

cute una cu pămin- 
tul, inundații catas
trofale. rețele de co
municație întrerupte, 
iată numai cîteva 
dintre „polițele" pe 
care, anual, o parte 
din populația globu
lui le plătește unor 
schimbări bruște ale 
situației meteorolo
gice. unor uragane 
și furtuni violente 
cum au fost, de cu- 
rind, „Liza* și „Ma
deleine*. care au 
bintuit in zona Mării 
Caraibilor. In ciuda 
creșterii numărului 
stațiilor de obser
vare a climei, ase
menea fenomene 
continuă să fie înre
gistrate cu o ‘frec
vență destul de 
mare.

Sateliții meteoro
logici furnizează in 
prezent o serie de 
informații prețioase, 
dar numărul lor este 
încă insuficient pen
tru a acoperi, aido
ma unei plase cir- 
cumterestre, imen
sele întinderi ale 
planetei. în urmă-

NOI INCIDENTE 
IN IRLANDA DE NORD

în Irlanda de Nord continuă 
seria incidentelor provocate de 
elementele extremiste. Astfel, 
duminică dimineața s-a produs 
un incendiu la un garaj de au
tobuze din Ballycastle, in nor
dul Ulsterului, soldat cu impor
tante pagube materiale.

Ca și în cazul exploziei de 
sîmbătă de la o uzină de gaz 
din Belfast, poliția nu a putut 
descoperi pe autorii acțiunii.

• LA DUBLIN s-au deschis 
lucrările Conferinței anauale a 
partidului Sinn Fein, aripa po
litică a organizației Armata Re
publicană Irlandeză (I.R.A.). 
Conferința se desfășoară în 
condițiile create de succesul re
purtat de „Mișcarea femeilor 
irlandeze pentru pace“, care a 
organizat manifestații împotriva 
acțiunilor teroriste desfășurate 
de organizațiile extremiste din 
Irlanda de Nord, și de noua le
gislație antiteroristă adoptată de 
guvernul Republicii Irlanda.

• ÎN noaptea de sîmbătă spre 
duminică, în clădirea forțelor 
armate din centrul orașului 
Buenos Aires, a explodat o 
bombă. în urma exploziei, 
fost rănite 
anunță agenția

Programul GARP

detectarea furtunilor
Sateliții împotriva uraganelor

Și

Observatoare plasate pe supersonice 
ți nave maritime

torii doi ani, con
form programului de 
experiențe atmosfe
rice internaționale 
GARP, vor fi 
sați pe orbite 
staționare cinci noi 
sateliți, la o altitu
dine de circa 36 000 
metri. Aceasta va 
fi prima fază a unei 
cuprinzătoare cam
panii de studii me
teorologice, la care, 
pentru îmbogățirea 
informației, vor par
ticipa stații de ob
servare plasate la 
sol, de-a lungul ma
rilor fluvii, pe 
rajele 
lelor, în 
orașelor, pe 
oceanice și 
la bordul avioanelor 
supersonice de cursă 
lungă. La sfirșitul

lan- 
geo-

. . ba- 
hidrocentra- 

apropierea 
navele 

în aer,'

lor

anului în curs vor 
exista pe glob încă 
300 asemenea punc
te de observare. în 
viitor, numărul
va fi de 1 000, din 
care 120 pe avioane 
și 30 pe naye. 
care 2 '
stații va fi chestio
nată periodic (avioa
nele din 7 în 7 mi
nute, vapoarele Ia 
fiecare 12 ore) asu
pra modificărilor di
recției și vitezei vin- 
tului, a umidității, 
temperaturii și pre
siunii atmosferice. 
Prin prelucrarea la 
calculator a datelor 
venite din toate col
țurile lumii se vor 
elabora prognoze de 
durată și se vor pu
tea lua din timp 
măsuri de preîntîm-

Fie-
dintre aceste

pinare a efectelor 
furtunilor.

Sateliții pot fi u- 
tilizați, totodată, cu 
excelente rezultate 
și în domeniul în
vățămîntului. Un 
program americano- 
canadian de 
riențe 
pildă ____
prin satelit, la o dis
tanță de 4 000 km, a 
unor cursuri univer
sitare. Se vor reali
za, în prima etapă, 
contacte între uni
versitățile Stanford 
(California) și Car
leton (Canada). După 
cum apreciau spe
cialiștii reuniți la 
Anaheim (S.U.A.) în 
cadrul Congresului 
anual al Federației 
astronautice, sateliții 
de comunicații vor 
putea fi folosiți în 
viitor pentru dez
voltarea învățămin- 
tului țărilor în curs 
de dezvoltare. A fost 
pus la punct un sis
tem de stații de 
recepție la sol, mai 
puțin costisitoare și 
de dimensiuni re
duse.

expc-
vizează de 
transmiterea

P. AURELIAN

DACA TACE CÎNTAREȚUL : 
Excelsior (orele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 
16 : 18.15 ; 20.30).

NOAPTEA AMERICANA: Eforie 
(orele 9,15 : 11.30 ; 13.45 : 16 : 18.15; 
20,30) ; Progresul (orele 11,15 ; 
13.30 : 16 : 18,15 : 20,30).

PISICILE ARISTOCRATE : Pro
gresul (ora 9).

PINTEA : Timpuri Noi.(orele 9 : 
11.15 : 13.30 : 15.45 : 18 : 20,15) ; Fe
rentari (orele 18 : 20,15).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA : Ferentari (ora 15,30).

TARA ÎNDEPĂRTATĂ : Buzești 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;

20.15) ; Tomis (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 : 18,15 : 20,30).

DOSARUL GERICAROV : Bucegi 
(orele 15,30 : 17.45 : 20).

ULTIMELE ZILE ALE VERII : 
Giulești (orele 15.30 ; 17,45 ; 20) ; 
Cotroceni (orele 10 ; 12.30 ; 15 ;
17.30 ; 20) : Floreasca (orele 15,30 ;
18: 20.15).

CÎND VINE SEPTEMBRIE: Uni
rea (orele 16 ; 18 : 20).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII :
Dacia (orele 9 ; 12.30 ; 16 : 19.15).

PINOCCHIO: Pacea (ora 14.45).
UN LOC SUB SOARE : Pacea 

(orele 16 : 18 : 20).
EVADAREA; Crîngași (ora 17).

FAMILIA DULSCY : Viitorul (o- 
rele 15,30 : 18 : 20).

ORIENT EXPRES : Gloria (orele 
9 : 11.45 : 16,15 : 19.15).

KATINA : Moșilor (orele 16 ; 
18 : 20).

CANGURUL : Popular (orele 
15,45 ; 18 ; 20).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Mun
ca (orele 15,45 : 18 : 20).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
Cosmos (orele 18 : 20,15) la orele 
15,30 program de desene animate 
pentru copii.

MELODIILE CARTIERULUI : 
Flacăra (orele 15.30 : 18 ; 20).

SUFLETE CONDAMNATE : Arta

(orele 15,30 : 17.45 : 20).
MIHAI VITEAZUL : Vitan (orele 

15,30 ; 19.30).
ARIPI PUTERNICE : Rahova (o- 

rele 16 ; 18 ; 20).

PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Teleglob. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.

20.00 Cu chip de soare (II). Emi
siune de versuri și cintece. 20,25 
Floarea din grădină. Emisiune- 
concurs pentru tineri interpreți 
de muzică populară. 21,20 Să 
muncim și să trăim în chip co
munist. Șantierul — vatră nestin
să a romantismului revoluționar. 
21.45 Nota Do... în doi: Nana 
Mouskouri-Cliff Richard; Marga
reta Pislaru-Marina Voica; Frank 
Sinatra-Ella Fitzgerald; Nina-Fre- 
derik; Elis Regina-Michel Le
grand ; Cornel Constantiniu-An- 
gela Similea; Shirley Bassie-Lau- 
rindo Almeidâ; Esther-Abi Of a- 
rim. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Drag mi-a 

fost omul frumos — melodii 
populare. 17,35 Marele și micul 
ecran — emisiune de cultură ci
nematografică. Profil social —

profil uman. Chipul femeii con
temporane oglindit pe ecran. 19,00 
în lumina reflectoarelor — mu
zică ușoară., 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Film serial 
pentru copii: „Blîndul Ben“. 20.25 
Orchestre simfonice. Concertul 
orchestrei de cameră a Filarmo
nicii „Banatul" din Timișoara. 
21,15 Telex 21,20 Pe teme econo
mice. 21,40 Baladă pentru acest 
pămint. Cei care au ctitorit cu 
munca. 22,00 Pagini din creația 
lui Mozart, Verdi și Enescu.

Teatrul Național (Sala Mică): 
VIAȚA UNEI FEMEI - ora 19,30; 
Teatrul dramatic din Galați; 
BĂIATUL DE AUR — ora 19,30.
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