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La sfirșltul acestei săptămini de muncă record : 
UN BILANȚ RODNIC AL HĂRNICIEI Șl RES

PONSABILITĂȚII ZECILOR DE MII DE TINERI 
PREZENȚI PE FRONTUL RECOLTEI, 
Relatâri alo reporterilor nojtri din jud

lomlțo, Bacâu, Caro»-Se»erin Dolj
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Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la

FESTIVALUL „CÎNTARE ROMÂNIEI11
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DE A DESCOPERI Șl 
PROMOVA TALENTE 

IATĂ CE SE CERE INOR ACTIVIȘTI
Al WGAN1ZATIEI I.T.C.

ACTUALITATEA 

PENTRU TINERET

• Un cîntec româ
nesc străbate lumea : 
CHINDIA • Săptă- 
mina cinematografică 
• Cartea - Pompiliu 
Mareea: „LUMEA O- 
PEREI LUI SADOVEA- 
NU" • La Mediaș: 
UN SPECTACOL DE 
TEATRU - DOCU
MENT • Săptămina 
economiei: DESPRE 
SPIRITUL GOSPODĂ
RESC.

T.I.B. ’76 confirmă 
valoarea ridicată a 

produselor românești

Extemporal civic 
CĂLĂTORIND 
ÎMPREUNĂ...
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DOCUMENTE FUNDAMENTALE ALE ISTORIEI ROMANILOR
Continuăm astăzi serialul nostru de documente cu articolul „Independența 

^oTnă“ pe care U reProducem din ziarul „Timpul", nr. 39 din 19 februarie 
1880, unde a apătut sub semnătura lui Mihai Eminescu.

De-a pururea
Ar fi uri âct de adîncă 

titudine către strămoșii 
dacă rie-am închipui că_
se începe lumea în genere

ingra- 
noștri 

cu noi
< - - —— — — ... J.II..IV Șl 

România îndeosebi, câ numai 
noi am fost capabili a avea in
stinctul neatîrnârii, cînd, la drept 
vorbind, n-am făcut decît a 
menținea cu mult mai mult ori 
mai puțin succes ceea ce ei au 
cîștigat fie prin dezvoltarea unei 
isteții extraOrd'hare, puse amîn- 
---- ;,i serviciul a-

a
două adeseori în 
cester unice preocupațiuni, 
păstrării neamului și țării.

E drept câ prezentul, cu gra
iul Iul viu, cu ambițiile și pre
tențiile lui, e un advocat foa'rte 
elocvent pentru meritele saie. 
fie reale, fie închipuite, față cu 
meritele unui trecut, a cărui 
gură o astupă pâmîntul. Și, cu 
toate dcestea, fost-ar-fi cu pu
tință de-a vorbi chiar de nea- 
tîrnarea statului român fără a 
sufla praful așezat pe tractatele 
noastre vechi și de pe cronicele 
noastre ?... Oare Mircea I in

cei 35 de ani. Ștefan cel Mare 
în cei 47 de ani oi domniilor lor 
au avut o altă preocupare decît 
neatirnarea țârii ?

Mircea I - acest prototip lu
minos și al artei războinice, și 
al celei diplomatice la români 
- n-a gîndit toată viața lui de
cît la menținerea neatirnorii ?...
* . •..........................................

Făcut-au bine sau făcut-au 
rău cei mai mari doi dom"; oi 
noștri, preferind o : Supremot e 
nominală turcecscâ unei supre
mații reale c-eștine ? Rec toieo 
a dovedit câ era tot ce putea 
face mai bine. Toate, dar abso
lut toate stctete cj^ăre.'to du 
devenit pasalicuri, marele regat 
cl Ungariei o fdtt Gsemereo pa
sa lie o sută de ani. Po’onîc a 
fost împărțită și nu mai este 
ozi, pe e;nd vechile noastre 
trcctate, iscălite cu litere meri 
ți bățoase, oe oiele oe vițel» cu 
fost pino ieri izvorul neatirnorii 
reale, izvorul din care au de
curs acte e succesive de eman
cipare de sub domnia turcească.

de io Mdji 
prin o<-ege-ec

.’i z '.ei de 25 octombrie, ziua Armatei Republicii So-
- : :?e P.—.G-iG, ;; c.......... ,scnia- București, a

oc o acțiune a Consiliului pionieresc al sectorului 1. Au 
• ir.ririți realizatorii fi m-.'-.i ..Pintea“. Actorii Florin Piersic, 

M-.fcea Cosma și regizorul Mircea Moldovan le-au vorbit celor 
pionieri despre importanta istorică a personajului Pintea.

2.: cx -e.z:z: și despre felul in care s-a realizat filmul pe me- 
-'e maramureșene. A mai fost proiectat filmul „Armata 

română tn arta plastică" realizat de Studioul armatei. Trebuie 
: Direcția difuzării filmelor estâ o gazdă permanentă și 

primitoân a unor asemenea acțiuni pionierești. Tot aici .au mai 
fosi reprogramate (îndeosebi duminica dimineața), și alte peli- 
cs..e ce oglindesc trecutul de luptă al neamului românesc : „Pe 
azez «a se trece". „Evadarea", „Stejar, extremă urgență". Toate 
«eeaOr manifestări se încadrează in ampla desfășurare a Festi- 

ti c.’ educației și culturii socialiste „Cîntarâ 
Rcviâmei".

ALEXANDRU NICULESCU

Ziua Armatei
Republicii Socialiste România

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale
al Republicii Socialiste România

Apreciat
Politehnicii __ ______ ___
ing. Grațian Stețiu este decanul 
uneia dintre cele mai tinere fa
cultăți din țară — Facultatea de 
mecanică din Sibiu. Autor a 21 
de lucrări științifice. 8 cursuri 
și îndrumătoare, cu 20 de ani 
vechime in activitatea didacti
că, avind specialitatea in dis
ciplina Mașini-unelte și scule și 
teza de doctorat susținută in 
Tehnologia și metalurgia fizică, 
decanul primei facultăți tehnice 
«ibiene a răspuns cu multă ama
bilitate la întrebările noastre.

— Stimate tovarășe decan, 
care este semnificația înființării 
acestei unități a învățămîntului 
superior in Sibiu ?

— Atît Congresul al XI-lea al 
partidului, cît și Congresul edu
cației politice și al culturii so
cialiste au stabilit un program 
amplu cuprinzînd sarcini ideo
logice și de educație, avînd prin
tre obiectivele principale per
fecționarea relațiilor de produc
ție'în concordanță cu dezvolta
rea in ritm accelerat a forțelor 
de producție. în acest sens, pu
ternica industrializare a ariei 
geografice al cărei centțu este 
Sibiul, pune în evidență necesi
tatea școlarizării unui mare nu
măr de cadre inginerești. în 
cele mai diverse specialități.

— Pregătirea viitorilor ingi
neri solicită chiar din primei© 
momente de existența ale noii 
facultăți o deosebită atenție. 
Care sint principalele coordona
te ale formării specialiștilor, 
care peste 3 sau 5 ani vor fi 
prezeuți in producție ?

— Cei trei factori ce intervin 
în procesul educativ, studentul, 
cadrul didactic și baza materială

cadru didactic al 
clujene, conf. dr.

a învățămîntului. au premise 
promițătoare la Sibiu. De mai 
mulți ani. unii dintre foștii 
elen sibierd apăreau ca virfuri 
la mai toate politehmcile din 
țară In condițiile unei concu
rent e mar. și a unui concurs de 
admitere foarte exigent, mi *e  
pare că am selecționat o parte 
dintre aceștia chiar in urbea 
natală. Cadrele didactice, trans
ferate de la alte instituții de in-

ta te*

Extinderea practicii pro- 
ive pe tot parcursul anului 
ersixar. cu patru perioade 

compacte de două săptămini. re
zolva sexătura vie a procesului 
de invățântint cu producția. în 
cadrul LLS. ..Independența" 
fuactioaeazâ un atelier de pro
ducție dotat cu mașini-unelte, 
mese de lăcătușerie etc., prin 
contribuția mai multor uzine din 
Sibiu. ^Independența", uzină de

LIS

FIUL DV. SE POATE
CALIFICA IN MESERIA

ÎNDRĂGITĂ
Piui meu, Nicolae Moise. e 

absolvit prima treaptă a Liceu
lui electronic nr. 7 din Bucu
rești. A susținut examenul de 
admitere în treapta a II-a dar 
n-a reușit. în această situație, 
așa cum s-a stabilit de la în
ceput, firesc era să fie cuprins 
într-unul din cursurile de cali
ficare în meseria de electronist 
pe care întreprinderea Electroni
ca le. organizează. Cu toate in
sistențele mele (și ale celorlalți 
părinți ai căror fii se afin 
aceeași situație) am primit 
răspuns negativ. Menționez 
fiul meu îndrăgește această 
serie și că și-a propus ca 
viitor să depună mai mult efort 
pentru însușirea ei. Vă rog. sti
mată redacție, să-l ajutați afit 
pe el cit și pe colegii lui, necu- 
prinși in treapta a ll-a a liceu
lui, intervenind la M.I.C.M. și 
obținind pentru ei crearea posi
bilității de a se califica in me
seria pe care și-au ales-o și pe 
care vor s-o practice.

GRIGORE MOISE
Bacău

in 
un 
că 

me- 
pe

MINISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI, CĂRUIA l-AM SOLICI
TAT SPRIJINUL PENTRU RE
ZOLVAREA SITUAȚIEI ACES
TOR ABSOLVENȚI, NE RĂS
PUNDE ;

Centrala industriei de elec
tronică și tehnică de calcul 
București, și-a propus ca absol
venții treptei I, din profi
lul de electronică, respinși la 
concursul de admitere în treap
ta a II-a de liceu, să fie califi
cați prin școală profesională in 
meseria de electronist. Elevul 
Moise Nicușor a fost luat în e- 
vidență pentru calificarea in 
această meserie de școala profe
sională din cadrul Grupului șco
lar de pe lîngă întreprinderea 
Electronica București,, unde a 
urmat și treapta I de li
ceu. în acest sens, M.I.C.M.. i-ra 
expediat petentului o telegramă 
al cărej conținut îl reproducem : 
„Fiul dv. a fost luat in eviden
ță pentru calificare in profil e- 
lectronic la Școala profesională 
Electronica București. Să se 
prezinte imediat la cursuri".

Sperăm, tov. Grigore Moise, 
că ați primit la timp telegrama.

DUPĂ ABSOLVIREA 
CURSULUI DE CALIFICARE

VEȚI OBȚINE ACTUL 
SOLICITAT

Mă numesc Răducu Crișan și 
lucrez la întreprinderea Energo- 
utilaj București, secția balas
tiere Fișcălia .din anul .1968. îna
inte de a lucra singur, am fost 
ajutor tot pe buldozer. Nu am 
absolvit nici o școală profesio
nală dar consider că lucrînd atit

l’.Vf I U It S I T. I I I-

INGINERII
SE VOR

cestei 
du-se

astătimp în această meserie pot fi 
considerat calificat îa ioenl de 
muncă. Am cema pe acest con
siderent intreprindeni sâ-mi eli
bereze ai act din ti re
iasă că sin: muncitor calificat. 
Mi i-c răspuns cd nu-l pot ob
ține deoarece nu am abto'.vit 
un curs de cc'incere. Mi ad-e- 
sez dv. cu rugămintea de e mâ 
sfătui ee trebuie si fee pentmi 
a puiet intra in posesia acestui 
certificat. Precizez că ți aai*n  
lucrez pe buidozer zi ccia-
gona a IlI-a de retribuire.

NE AM ADRESAT S U T. 
ENERGOUT1LAJ. ACESTA 
SUB SEMNĂTURĂ TOVARĂ
ȘULUI DIRECTOR ING. N. 
BON CEA NE COMUNICA:

Actul care să vă ateste cali
ficarea la locul de muncă poate 
fi obținut numai în urma ab
solvirii unui curs de calificare 
de gradul I. Pentru aceasta s-a 
luat legătura cu secția balas
tiere Fișcălia care ne-a comu
nicat că veți fi trimis la cursul 
de calificare pentru mașinist: la 
mașini pentru construcții și te- 
rasamente.

Redactorul rubricii 
DOMNIȚA VĂDUVĂ

INDUSTRIEI
PREGĂTI IN

ea. inca-

SIBIENE
SIBIU • ••

tehnicitate, este fundația= ___ r __ _ ______
pe care se va dezvolta edificiul 
învățămîntului ingineresc inte
grat. cu participarea activă a 
tuturor întreprinderilor intere
sate. Studenții au efectuat pri
ma perioadă de practică înce- 
pir.d de la 15 septembrie, reali- 
zir.d operații de prelucrare a 
unor SDV-uri, in baza unor co
menzi ale secției de sculărie. 
Comportarea tor. disciplina in 
muncă și Străduința *de  ’a asimi
la cunoștințe temeinice in teh
nologia meseriei ne dau sigu
ranța unor reușite viitoare. Tre
buie să adaug că fiind o facul
tate nouă, in anul I fetele dețin 
cea mai mare pondere. Doresc

să menționez inițiativa de înca
drare ca instructori de practică- 
a studenților secției de subingi- 
neri seral. Realizăm, astfel, o le
gătură directă de la coleg la 
coleg, cu anularea firească a di
ferențelor dintre munca fizică și 
cea intelectuală, la nivelul unei 
interpretări inginerești a 
menelor.

— Tovarășe decan, în 
moment de început, care 
principalele dv. preocupări în 
planul activităților educative ?

— Se pun bazele asociației 
studenților comuniști de la Fa
cultatea de mecanică, care-și va 
desfășura activitatea pe baza 
Programului de măsuri elaborat 
de Comisia ideologică a C.C. al 
P.C.R. Nu avem probleme dis
ciplinare în uzină, în institut 
sau cămin. Ținuta, comportarea, 
frecvența, sînt exemplare. Sper 
ea. în curind. să se clarifice Si
tuația clubului studențesc și a 
Casei universitarilor pentru ca 
activitatea cultural-artistică să 
aibă un cadru corespunzător. 
Studenții români, germani și de 
alte naționalități, sint angrenați 
într-o intensă muncă de afir
mare profesională, continuare a 
secularelor tradiții de luptă și 
străduințe, meșteșugărești și in
ginerești. ale cetății Sibiului. 
Sub conducerea organizației de 
partid din institut și cu sprijinul 
și îndrumarea atentă a organe
lor locale de partid și de stat, 
r.s vom strădui să onorăm car
tea de vizită a unei adevărate 
universități comuniste.

La 25 octombrie, ariul acesta, sărbătorim Ziua 
Armatei Republicii Socialiste România în at
mosfera de vibrantă angajare a întregului popor 
în munca pentru înfăptuirea Programului adop
tat de cel de-al XI-lea Congres al partidului 
privind făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României spre comu
nism, pentru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor primului an al cincinalului revoluției tehni- 
co-științifice — etapă importantă în ridicarea 
țării pe noi trepte de .progres și civilizație.

Evocînd momentul istoric de acum 32 de 
ani, cînd a fost desăvîrșită eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă, această sărbătoare în
truchipează simbolul recunoștinței nepieritoare 
ce o datorăm bravilor ostași și ofițeri români, 
care, la chemarea Partidului Comunist Român, 
au luptat eroic. împreună cu gărzile patriotice, 
cu întregul popor pentru victoria insurecției na
ționale armate antifasciste și antiimperialiste din 
august 1944 și apoi, umăr la umăr cu vitejii os
tași sovietici, pentru alungarea cotropitorilor 
hitleriști de pe ultima brazdă a pămîntului ro
mânesc, pentru eliberarea Ungariei și Cehoslo
vaciei, pînă la înfrîngerea definitivă a Germa
niei naziste.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri 
militari, ofițeri, generali și amirali,

Cu prilejul Zilei de 25 Octombrie, care sem
nifică deopotrivă cinstirea tradițiilor militare 
înaintate ale poporului român, ca și prețuirea 
pe care națiunea noastră socialistă o acordă ar
matei sale de azi, făurită și educată de Partidul 
Comunist Român, vă adresez cele mai calde fe
licitări pentru rezultatele obținute în pregătirea 
de luptă și politică, în înfăptuirea sarcinilor pe 
frontul construcției socialiste !

PrObînd prin fapte că sîntfeți demni continua- i 
tori ai virtuților dovedite de înaintași în apă
rarea pămîntului strămoșesc și a ființei noastre 
naționale, răspunzind cu abnegație grijii părin
tești a partidului și poporului, consacrați-va 
pilduitor capacitatea și energia îndeplinirii ir 
tocmai a ordinelof comandantului nostru su
prem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întăririi 
necontenite a capacității combative- a unită
ților și marilor unități. a disciplinei și or
dinii militare. Căliți la școala politică a armatei 
noastre populare, afirmați-vă permanent ca os
tași și cetățeni de nădejde ai țării, caracterizați 
prin trainice calități morale și de luptă, călăuziți 
în întreaga activitate și comportare de normele 
eticii comuniste !

Fiți întotdeauna la înălțimea misiunii de onoare 
încredințate de patrie și partid, de a apăra. îm
preună cu întreaga națiune, suveranitatea și in
tegritatea României socialiste !în - - - *
Zilei

cinstea celei de-a XXXII-a aniversări a 
Armatei Republicii Socialiste România.

ORDON:
25 Octombrie, ora 21.00. la București seLâ___________  _______ , __ _,___

vor trage, în Semn de salut, 21 salve de arti
lerie !

*
— Trăiască Partidul Comunist Român — forța 

politică conducătoare a societății noastre so
cialiste .

— Trăiască scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România !
— Trăiască comandantul suprem al forțelor 

noastre armate — tovarășul Nicolae Ceaușescu !
— Trăiască Armata României socialiste 1
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Dascăl pentru frumos
portret mișcare

Convorbire realizată de 
CALIN STA NCULES CU

și durabil

Ministrul apărării naționale, general-colonel ION COMAN

DEMNI SUB DRAPEL

crame ex< în 
ide

can acum

MINISTERUL EDUCAȚIEI $1 INVÂJAMINTULUI

Universitatea din București
Profesor la Facultatea de bio

logie. catedra de biologie ve
getală. genetică și microbiologie, 
disciplinele Citologie vegetilă. 
Genetica microorganismelor, po
ziția 13 ;

Profesor ia Facultatea de fizi
că. catedra de optică, spec
troscopie, plasmă, disdpknele 
Optică, Plasmă și radiație, Spec
troscopie, poziția 4 ;

Profesor la Facultatea de 
drept, catedra de drept dvti, 
disciplina Dreptul muncii, po
ziția 10 ;

Profesor la Facultatea de filo
sofie, catedra de etică — este
tică, disciplina Etică, poziția 2 ;

Conferențiar la _ 
de filosofie, catedra de 
filosofiei și logică, disciplinele 
Istoria filosofiei, Antropologie 
filosofică, poziția 6 ;

Conferențiar la Facultatea de 
limbi germanice, catedra 
limba engleză, disciplina Limba 
engleză contemporană, pozi
ția 7 ;

Conferențiar la Facultatea de 
limbi germanice, catedra de lim
ba engleză, disciplina Limba 
engleză contemporană. pozi
ția 8 ;

Lector la Facultatea de mate
matică, catedra de informatică și 
analiză aplicată, disciplinele Sis
teme de operare și teleprelu- 
crare a datelor, Bazele infor
maticii, poziția 14 ;

Lector la Facultatea de mate
matică, catedra de algebră și 
geometrie, disciplina Geometrie, 
poziția 16 ;

Lector la Facultatea de mate
matică, catedra de analiză ma

Facukatea
istoria

de

ter Ar.aL

te rare și disperse. Zăcăminte 
metalifere și nemeralifere. pozi
ția 20 :

Lector la Facultatea de gec- 
logie-geografie. catedra de geo
grafie fizică, disciplinele Geoe- 
cologie. Geografia continentelor, 
Biogeograiie și geografia soluri
lor, Probleme speciale privind 
climatologia și hidrologia Româ
niei, poziția 20 ;

Lector la Facultatea de filo
sofie. catedra de socialism știin
țific, disciplina Socialism știin
țific, poziția 17 ;

Lector la Facultatea de filo
zofie, catedra de psihologie, dis
ciplinele Psihologie, Psihodiag
nostic. Orientare școlară și pro
fesională, Psihologie școlară, po
ziția 19 ;

Lector la Facultatea de 
sofie, catedra de economie 
litică, disciplina Economie 
litică, poziția 16 ;

Lector la Facultatea de 
sofie, catedra de filosofie 
xistă, disciplina Filosofie 
xistă, poziția 18 :

filo- 
pOr 
po-

fllo- 
mar- 
mar-

ne culturale, 
duminică are 
dat de tineri, 
fiecare seară _ s____
uteciști participă la 
acțiuni, la repetiții sau ia a- 
menajarea unui muzeu sătesc. 
Sub îndrumarea secretarultii 
U.T.C.. Grigore Tarța. a pro
fesorilor și învățătorilor Ghera- 
stin Feudean. Maria Peșiean. 
Mircea Barbu, Emil Cotlrlă se 
culege material pentru o mono
graf:© a comunei, a fost înfi
ințat un cerc de folclor, un 
cerc de arheologie. ..Pentru că 
cea mai autentică și emoțio
nantă lecție despre cum tre
buie să fim, cum trebuie să 
muncim și să ne iubim țara 
ne este dată de trecutul pa
triei, de istoria multiseculară 
a poporului nostru" — a con
tinuat să ne explice directo
rul școlii din comuna Aluniș. 
localitate dm CImpia Transil
vaniei. în care, ca pe tot cu
prinsul patriei r.oastre copiii 
cresc, la lumina învățăturii, în 
spiritul dragostei pentru muncă. pentru frumos și durabil, 
pentru trecutul glorios de lup
tă al poporului nostru.

M NICOLAE

unde în fiecare 
loc un spectacol 
ur.de aproape in 
cîteva zeci de diferite

Astăzi se împlinesc treizeci și 
doi de ani de cînd pe ultima 
brazdă de pămînt românesc — 
la Cărei și la Satu Mare — flu- 
tura biruitor tricolorul. Atunci, 
la 25 octombrie 1$44, ostașii ro
mâni, umăr la umăr cu ostașii 
sovietici, răzbateau prin ploaia 
de gloanțe spre victoria ce avea 
să consemneze eliberarea în
tregului teritoriu românesc de 
sub dominația fascistă. Data a- 
ceea memorabilă țara întreagă 
o sărbătorește an de an, cu gin- 
dul la viteaza oștire română. în 
timpul care a trecut de atunci, 
armata nouă, făurită, condusă 
fi educată de partidul comuniș
tilor, s-a afirmat tot mai mult 
ca scut de nădejde al cuceriri
lor revoluționare, al libertății, 
independenței și suveranității 
patriei noastre. Glorificind fap
tele eroice, sacrificiile pe tim
pul de luptă ale ‘înaintașilor, 
poporul nostru ii înconjoară, 
deopotrivă, cu dragoste pe osta
șii de astăzi ai României socia
liste. Sărbătoarea armatei este, 
deci, sărbătoarea celor care au 
făurit nemuritoare tradiții de 
luptă ca și a celor care conti
nuă să le îmbogățească in pre
zent.

Printre aceștia din urmă se

numără și ostașii din Unitatea 
în care muncește tînărul loco
tenent Dan Sar arii. Secretar al 
comitetului U.T.G. din unitate,, 
tînărul ofițer. împreună- cu ■mi
litarii din organizația . .pe -Care 
o conduce, .întîmpină Zțțifț ar-*  
matei cu rezultate deosebite- ' 
obținute în pregătirea deU-.luptă 
și politică, prdtiM și in inddpU- ' 
nirea sarcinilor încredințătă^ pe. 
diferite șantiere ale econpmiei ■_ 
naționale, unde militarii ■ s-au 
dovedit de fiecare dată con
structori pricepuți și harnici. 
Totodată, în ultimele zile mili
tarii au manifestat o înaltă con
știință politică, dăruire și abne
gație pe frontul stringerii re
coltelor acestei toamne bogate.

„Trebuie subliniat faptul — 
ne spune tînărul locotenent — 
că majoritatea soldaților și gra
daților din organizația noastră 
U.T.C. au obținut în ultimul 
timp numai calificativul „foarte 
bine" la toate categoriile de 
pregătire. în lumina sarcinilor 
trasate de secretarul general al 
partidului, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
adunarea activului de bază 
comandă și de partid din 
mată, de a asigura tinerilor

to
la 

de 
ar- 
mi-

Lectcr Ia Facultatea de filo
sofie. catedra de pedagogie, dis- 
WHndă Teoria și metodica edu- 
catifii. Organizarea și condu
cerea In â: km.ntului, Praetică 
pedăg-ztcă. poziția 17 ;

Lector Ia Facultatea de isto
rii- catedra de istoria României. 
cLscipima Iswr ograiia generală 
F a României, poziția 20 ;

Lector Ia Facultatea de drept, 
ci edra de drept ciriL discipli
na Drept civil, poziția 18 :

Lector la Facultatea de drept, 
catedra de drept public, disci- 
plina Drept penal, poziția 13 ;

Lector la Facultatea de drept, 
catedra de drept public, disci-

ep.

catedra de lingvistică romanică, 
limbile spaniolă și italiană, dis
ciplina Literatura și civilizația 
spaniolă, poziția 6 ;

Lector la Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale, 
catedra de limbi orientale si 
limba maghiară, disciplina Lim
ba maghiară, poziția 22 ;

Asistent la Facultatea de bio
logie, catedra de ecologie, fizio
logie animală și biochimie, dis
ciplina Biochimie, poziția 26 ;

Asistent la Facultatea de 
drept, catedra de drept civil, 
disciplina Drept civil, poziția 26;

Asistent la Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale.

ghe Gheorghiu-Dej nr. 64, în 
termen de 30 de zile (pentru 
posturile de profesor, conferen
țiar și lector) și de 15 zile (pen
tru posturile de asistent) de la 
data publicării acestui anunț în 
Buletinul Oficial, cererea de în
scriere la care vor anexa actele 
si lucrările prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul persona
lului didactic din Republica So
cialista România, publicată în 
Buletinul Oficial, Partea I, nr.
33 din 15 martie 1969, și de In
strucțiunile Ministerului Educa
ției și învățămîntului nr. 84 539> 
1969.

funcțiuni nr. 3, disciplina : 
„Canto principal".

2. Asistent, poziția stat func
țiuni nr. 13, disciplinele : „Pian 
principal. Acompaniament, Pian 
complementar".
CATEDRA A III-A : INSTRU
MENTE DE COARDE. INSTRU
MENTE DE SUFLAT, FOR
MAȚII INSTRUMENTALE

1. Conferențiar, poziția stat 
funcțiuni nr. 8. disciplina : „Vio
loncel (principal)".

puna Criminalistică, poziția 19 ; 
Lector Ia Facultatea de drept, 

catedra de educație fizică, dis
ciplinele Educație fizică — 
HandbaL Alpinism și orientare 
R.S.R.. poziția 22 ;

Lector la Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale, 
catedra de lingvistică romanică, 
limbile spaniolă și italiană, dis
ciplinele Lingvistica comparată, 
Lingvistică romanică. Gramatică 
comparată. Istoria limbii fran
ceze, poziția 10 ;

Lector la Facultatea de limbi 
romanice, elasice și orientale, 
catedra de limbi orientale și 
limba maghiară, disciplina 
ba și literatura arabă, 
ția 4 : •

Lector la Facutlatea de 
romanice, clasice -și 1_______
catedra de lingvistică romanică, 
limbile spaniolă- și' italiană, dis
ciplina Literatura spaniolă, po
ziția 4 ;

Lector la Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale.

catedra de lingvistică romanică, 
limbile spaniolă și italiană, dis
ciplina Limba și literatura por
tugheză, poziția 25.

Candidați! la concurs vor de
pune la secretariatul Universi
tății din București, b-dul Gheor-

Concursul va avea loc la Uni
versitatea din București în ter
men de 2 luni (pentru posturile 
de profesor, conferențiar și lec
tor) și de 15 zile (pentru postu
rile de asistent) de la data ex
pirării termenului de înscriere.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul Conserva
torului din Iași, str. Cuza Vodă 
nr. 29. cererea de înscriere îm
preună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind statutul per- 
—............ • - R.S.R.,

Oficial 
martie

Lim- 
pozi-

limbi 
orientale,

Conservatorul de muzică 
„George Enescu" din lași

FACULTATEA DE MUZICA 
CATEDRA I : PEDAGOGIE 
ȘI COMPOZIȚIE MUZICALA, 
MUZICOLOGIE

1. Conferențiar, poziția stat 
funcțiuni nr. 7, disciplinele : 
„Principii de armonie și aran
jamente corale, Tehnica armo
niei și scriiturii corale, Elemen
te de armonie".

2. Lector, poziția stat func-

țiuni nr. 19, 
de partituri"

3. Lector, poziția stat func
țiuni nr. 20, disciplinele „Teo- 
rie-solfegiu-dictat și Ansamblu 
cor". «

disciplina „Citire 
(individual).

CATEDRA A II-A: PIAN- 
CANTO

1. Conferențiar, poziția stat

sonalului didactic din 
publicat in Buletinul 
partea I. nr. 33, din 15 _____
1969 și de Instrucțiunile Minis
terului Educației și învățămin- 
tului nr. 84539/1969.

Termenul de depunere al ac
telor este de 15 zile pentru pos
turile de asistenți și 30 zile pen
tru celelalte posturi didactice, 
de la data publicării acestui a- 
nunt în Buletinul Oficial.

Concursul va avea loc la Con
servatorul de muzică „George 
Enescu" din Iași, la 15 zile, pen
tru posturile de asistenți și la 
30 zile pentru celelalte posturi 
didactice, de la expirarea ter
menului de înscriere.

Informații suplimentare pri
vind condițiile de înscriere la 
concurs se pot obține de la Se
cretariatul Conservatorului, te
lefon 11237.

litari condițiile însușirii, nu nu
mai a unor temeinice cunoștin
țe militare $î dd specialitate, ti 
și a unor bogate cunoștințe po
litice și culturale, am întreprins 

. ,țn. gceașță perioadă mai multe 
acțiuni la care au participat 
toți uteciștii din unitatea noas
tră'. Zilele trecute .au fost in- 

th 'mod festiv, la mu- 
zăuț unității noastre, carnetele 
de membru . soldaților
Daniel Romanciuc și Hans Beer, 
am organizat vizite $i expoziții 
la Muzeul militar central, Mu
zeul de istorie al R.S.R. șl Mu
zeul marii unități. Pentru cu
noașterea trecutului istoric al 
poporului român, a înfăptuiri
lor socialiste din patrie, în uni
tate sînt organizate simpozioa^ 
ne, concursuri de creație, spec
tacole artistice, alte acțiuni me
nite să contribuie la educarea 
patrtotică a tinerilor“.

Subunitățile comandate de lo- 
cotenenții Marian Matei și Ale
xandru Bttcovei sint de mai 
bine de 3 ani subunități de 
frunte. La o aplicație tactică 
executată nu demult, toți osta
șii comandați de locotenentul 
Virgil Mălăianu, care au des
coperit și nimicit la timp o re
zistență inamică ce amenința 
flancul sting al subunității, au 
obținut calificativul „foarte 
bine“. „Rezultatele obținute de 
noi — ne spune locotenentul 
Constantin Bran — se datoreze 
in principal seriozității, disci
plinei și dăruirii cu care fiecare 
militar acționează pentru înde
plinirea sarcinilor ce-i revin, 
pentru perfecționarea continuă a 
pregătirii de luptă și politice. 
O altă coordonată care stă la 
baza tuturor succeselor noastre 
o constituie educarea militarilor 
în spiritul patriotismului fier
binte, al respectului și dragostei 
față de trecutul glorios al po
porului, modelarea lor etică, 
dezvoltarea la toți militarii a 
cultului datoriei^.

Lecțiilor politice, muncii ne
mijlocite cu oamenii, desfășura
tă permanent de comandanți, 
de toate cadrele, concursurilor 
de cunoaștere a frumuseților și 
realizărilor patriei desfășurate 
în unitate li se adaugă spec
tacolele brigăzilor artistice, vi
zionările de filme și piese de 
teatru, acțiunile cultural-sporti
ve și, bineînțeles, lectura cărți
lor din biblioteca unității, foar
te bine dotată. în mod deose
bit, in activitățile întreprinse de 
organizația U.T.C., s-au eviden
țiat soldații Gheorghe Beța, 
Viorel și Nelu Putucă, Ion Tă- 
nase, sergenții Mihai Filipoiu. 
Constantin Cocoș, Alexandru 
Băncuță, locotenentul Nicolae 
Dobre.

_ Mindria și mulțumirea acestor 
tineri, a tovarășilor lor din uni
tate, constă in aceea că, aseme
nea tuturor fiilor poporului ca
re-și slujesc țara sub drapet, 
pot raporta cu fruntea sus parti
dului, patriei, comandantului su
prem al forțelor noastre arma
te : „Sîntem gata, in orice mo
ment, să apărăm cu strășnicie 
înfăptuirile, pacea și libertatea 
națiunii noastre socialiste

NICOLAE MILITARU

ur.de


LA SFÎRȘITUL n UN BILANȚ RODNIC AL HĂRNICIEI SI RESPONSABILITĂȚII
ACESTEI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mSu«mă"eco»d: zecilor de mh de TINERI prezenți pe frontul recoltei
• BRĂILA

Răspunzînd cu entuziasm în
demnurilor secretarului general 
al partidului de a face din săp- 
tămina care a trecut o perioadă 
a muncii record în agricultură, 
zeci de mii de lucrători ai ogoa
relor brăilene, oameni ai muncii 
din industrie, elevi, militari au 
participat cu vrednicie la culesul 
roadelor pămîntului, la transpor- 

A*  tarea și punerea la adăpost a 
recoltei acestei toamne. în săp- 
tămîna 18—24 octombrie cei 
81 000 oameni, cîți au lucrat în 
medie pe zi, au recoltat 9 000 
tone legume, din care aproape 
6 000 tone legume perisabile, 
2 500 tone struguri, porumbul de 
pe 17 200 ha, sfecla de zahăr de 
pe 1 050 ha, soia de pe 1 950 ha 
etc. în același timp, au fost 
transportate importante cantități 
de produse cum sint : 82 000 tone 
porumb știuleți, 32 300 tone sfe
clă de zahăr, 3 000 tone soia, 2 500 
tone orez și s-au însilozat circa 
60 000 tone furaje.

Ziua de duminică, 24 octombrie, 
a fost marcată de o participare 
și mai amplă la efectuarea lu
crărilor agricole : aproape 81 000 
oameni din care peste 31 000 an- 

t gajați din municipiul Brăila și 
elevi. în această zi, s-au 
realizat recoltarea a 2 900 ha cul
tivate cu porumb. 219 ha sfeclă 
de zahăr, 689 ha cu soia și s-au 
transportat 12 500 tone porumb 
știuleți, peste 4 500 tone sfeclă 
de zahăr. 649 tone soia, 425 tone 
orez. 8 500 tone siloz. (Stoiu 
Valeriu).

• CONSTANȚA
în săptămina care a trecut, 

peste 22 000 tineri au participat 
zilnic la munca pe ogoare, asi- 
gurind recoltarea a 2 700 tone 
legume, 150 tone fructe, 4 600 
tone struguri și 320 tone cartofi. 
Valoarea totala a lucrărilor 
peste 1 600 000 lei, Ieri, dumini
că 24 octombrie. Ia lucrări au 
participat peste 32 000 tineri. 
S-au recoltat și sortat 320 tone 
legume. 25 tone fructe. 960 tone 
struguri, 100 tone cartofi și s-au 

> cules și depănușat 210 tone po- 
rumb. (Ion Voicu).

•• IALOMIȚA
în unitățile agricole de stat și 

cooperatiste din juddțul Ialo
mița, pe msăură ce culesul le
gumelor se apropie de sfîrșit, 
deja recoltatul celor perisabile

s-a încheiat, lucrătorii ogoare
lor au trecut la stringerea sfe
clei de zahăr și a porumbului. 
La cooperativa agricolă de pro
ducție din Balaciu, peste 150 de 
cooperatori din brigăzile con
duse de Gheorghe Sava, Voicu 
Marin, Mihai Stan și Ion Dobre 
strîngeau ultimele cantități de 
tomate de pe cele 30 de hectare 
aflate în cultură. Cele opt auto
camioane asigură transportul 
ritmic al produselor spre fabri
cile de conserve. Primarul co
munei, tovarășul Vasile Dobri- 
ța. prezent Ia fața locului ne 
preciza că în maximum două 
zile și sfecla de zahăr va fi re
coltată de pe întreaga suprafață 
de 60 de hectare. după 
care întreaga forță manuală și 
mecanică va fi concentrată la 
culesul porumbului. (O. Ma
rian).

• BACĂU
în săptămina pe care am în

cheiat-o, ritmul de lucru a cres
cut simțitor pentru că într-o 
continuă creștere a fost și numă
rul celor care au răspuns che
mării comandamentului agricol 
privind recoltarea grabnică a le
gumelor, fructelor, strugurilor și 
cartofilor. De la 38 000 de parti
cipant la muncă in prima zi a 
săptămînii trecute, numărul a 
crescut treptat ajungind la peste 
54 000. O adevărată săptămina 
record în care s-au recoltat pes
te 700 tone de legume, 2 500 tone 
fructe, 7 000 tone struguri și a- 
proape 3 000 tone cartofi. Intre 
cei care au contribuit la obți
nerea acestor realizări, se nu
mără și cei peste 15 000 de elevi 
care, organizați în formații de 
muncă patriotică, au acționat de 
dimineața pină seara, pe ogoa
rele unităților agricole de stat și 
cooperatiste. Și pentru că la a- 
ceastă oră, în cîmp mai sint pes
te 1 000 tone legume, in jur de 
5 000 tone fructe, peste 4 000 tone 
struguri și 3 000 tone de cartofi, 
același ritm de lucru va fi men
ținut și în zilele următoare. 
(N. Coșoveanu).

• CARAS- 
SEVERIN

în ciuda timpului mal puțin 
favorabil, 3 900 de elevi din șco
lile și liceele județului Cara?-Se- 
verin au participat alături de 
ceilalți lucrători ai ogoarelor la 
stringerea neintirziată din cîmp

a recoltelor. Bilanțul săptămînii 
de lucru s-a concretizat în cu
lesul a 125 tone de legume și 
fructe evidențiindu-se, prin re
zultatele obținute elevii din 
Glimboca, Obreja, Oțelul Roșu, 
Bocșa și Berzovia precum și in 
recoltarea a 200 ha cu porumb 
în unitățile cooperatiste și de 
stat din Pojejena, Grădinari. Bo- 
zovici. Ciclova Română. Forotic 
și Doplin. Acestor realizări li se 
adaugă incă 400 ha de terenuri 
eliberate de coceni și insâmîn- 
țate cu griu. (I. Dancea).

• DOU
Lucrătorii ogoarelor din jude

țul Dolj încheie această săptă- 
mină de muncă susținută, cu re
zultate deosebite. Zilnic. în vii 
și livezi, in fermele legumicole 
și lanurile de porumb au acțio
nat peste 40 000 de lucrători. Au 
fost recoltate 300 tone de toma
te. 800 tone fructe, 360 tone stru
guri, 20 mii tone porumb. 8 mii 
tone sfeclă de zahăr ș.a. Din 
cimp au fost încărcate și trans
portate zilnic, cu ajutorul a 1 500 
mijloace de mare capacitate, 
peste 3 600 tone produse. Au fost 
zile cînd. la anumite activități 
s-au obținut rezultate remarca
bile. Așa, de pildă, in 21 octom
brie au fost transportate din 
pimp 1 500 tone de porumb ; in 
22 octombrie porumbul a fost cu
les și transportat de pe supra
fața de 700 hectare, iar sfecla de 
zahăr de pe 45 de hectare.

Tinerii, in număr de 12 mii.

dintre care 4 mii elevi și stu
denți, au participat nemijlocit la 
campania agricolă recoltînd : 90 
tone tomate. 580 tone fructe, 190 
tone struguri. în ziua de 20 oc
tombrie, de exemplu, 300 elevi 
ai Liceului agricol din Craiova 
au scos la capătul locului și în
cărcat 90 tone de mere. In fer
mele I.A.S. Goiești, unde la cu
les de mere și struguri lucrează 
elevi de la liceele C.F.R. și con
strucții, simbătă. aceste lucrări 
au fost încheiate. (AL Dobre).

• ARAD
în timp ce in grădinile și li

vezile județului Arad s-au de
pus intense eforturi pentru ter
minarea recoltării legumelor și 
fructelor, in fabricile de prelu
crare aceleași strădanii au asi
gurat preluarea ritmică a can
tităților livrate. La Fabrica de 
conserve Gurahonț, de pildă, in 
această perioadă au fost con
semnate cele mai înalte recor
duri : peste 75 tone de mere, 
gutui și ardei conservate într-o 
singură zi. ..Aportul elevilor — 
ne spune tovarășul Gheorghe 
Halic. șeful acestei fabrici, — se 
ridică la 30 la sută din întreaga 
producție realizată**.  Pentru a- 
sigurarea unor spații suplimen
tare de pregătire a producției, 
membru organizației U.T.C. au 
participat, in cadrul acțiunilor 
de muncă voluntar-patrioticâ, 
la amenajarea unei magazii cu 
o capacitate de depozitare de 
2 000 tone. (D. Ion).

RAIDUL NOSTRU iN JUDEȚUL ILFOV
(Urmare din pag. I)

a peste 1500 de cooperatori la 
muncă. De asemenea, la porumb 
mai sint de strins circa 20 la 
sută din suprafețe, care vor fi 
încheiate în 2 zile, iar la sfecla 
de zahăr, cînd vor fi publicate 
aceste rinduri. întreaga produc
ție va fi pusă la adăpost**.  în
registrăm aceste cuvinte la baza 
de recepție acolo unde în aceste 
zile incă de la orele 5 diminea
ța convoaie nesfirșite de cami
oane, pline cu porumb, își aș
teaptă rîndul la descărcat. Ele 
sint preluate operativ de echi
pele formate din cei 400 de func
ționari ai comunei pentru des
cărcat. Apoi, din cimp. unde re
coltatul se desfășoară intens, 
autocamioanele se reîntorc la

baza de recepție. într-un timp 
toarte scurt.

INTRE VORBA Șl FAPTA

Cu toate că in cooperativa a- 
gricolă din Curcani, toți sătenii 
ne îndrumă spre cimpul unde se 
recoltează varza, totuși aici... ni
meni. La sfecla de zahăr, la sfe
cla furajeră, la porumb, la fu
raje circa 400 de cooperatori. 
Circa 4 vagoane de produse trec 
prin cîntarul unității spre maga
zii. Chiar și zootehniștii au ie
șit cu toții la recoltatul furaje
lor .Totuși, ne întrebăm, ce s-a 
întîmplat în grădina de legume ? 
Toți cooperatorii știau că aici 
trebuia să se afle la recoltat fer
ma inginerei Aurica Crețu, Dar, 
nu a fost așa. De ce ?

Citeva sute de tone de struguri vor fi expediați 
în lunile următoare sp e magazinele Capitalei

CHITILA 
Solicitați prea mult 

sau lipsă 
de preocupare ?

Din zona Chitila, unde am 
început raidul nostru pentru a 
vedea cum este organizată ac
tivitatea în silozuri și baze de 
recepție, ajungem cu autobas
culanta 32-B-4842. încărcată cu 
cartofi, condusă de tînărul Ion

Semănatul griului trebuie încheiat grabnic in aceste zile !

IERI, ÎN CAMPANIE
• DUMINICA. PE OGOARELE JUDEȚELOR 

BUZĂU, DÎMBOVIȚA $1 PRAHOVA a fost zi 
de muncă record. Aproape 160 000 locuitori ai 
satelor, cooperatori, mecanizatori, lucrători din 
unitățile economice, elevi, studenți și militari, 
au fost prezenți in timp, încă din primele ore 
ale dimineții, la efectuarea muncilor de sezon. 
Rezultatul s-a concretizat in stringerea porum
bului de pe aproape jumătate din suprafața 
ocupată cu această cultură, sortatul și transpor
tatul la bazele de recepție, la centrele de pre
lucrare, in magazii și pătule a celor peste 30 000 
tone produse recoltate, executarea arăturilor pe 
terenurile eliberate și însămințarea lor cu griu. 
Paralel, s-a efectuat săparea de șanțuri pentru 
scurgerea apei pe mai bine de 600 ha, evitîn- 
du-se astfel pericolul băltirilor.

• PE OGOARELE JUDEȚULUI GALAȚI, du
minică. s-a lucrat intens. Alături de locuitorii 
satelor și comunelor, peste 30 000 de elevi, mun
citori, studenți și militari au participat la efec
tuarea celor mai urgente lucrări din cursul cam
paniei de recoltare. Ca urmare, au fost culese 
și expediate din grădini ultimele cantități de 
legume perisabile s-au continuat scoaterea, cu
rățarea și livrarea radăcinoaselor, recoltarea, 
transportul și insilozarea porumbului, sfeclei de

zahăr si furajelor. La sfirșitul zilei, participan- 
ții au raportat cu satisfacție încheierea pe an
samblul județului a recoltatului și transportului 
întregii producții de tomate, ardei, vinete, după 
ce, in zilele anterioare terminaseră de strins 
strugurii, cartofii și fructele. Săptămina record 
a însemnat in acest județ transportul zilnic în 
depozite, silozuri și la întreprinderile prelucră
toare a peste 23 700 tone de produse.

• PESTE 180 000 DE SĂTENI DIN JUDEȚELE 
TIMIȘ, ARAD SI CARAȘ-SEVERIN — cărora 
li s-au alăturat oameni ai muncii de la orașe, 
militari, studenți și elevi — au fost duminică 
prezenți la muncile agricole de toamnă. în 
această zi. in agricultura Timișului și Aradului 
s-a încheiat recoltatul strugurilor, cartofilor, 
precum și al roșiilor, ardeilor, vinetelor și al 
altor legume. Cu forțe sporite s-a.lucrat la re
coltatul porumbului, soiei și al altor culturi de 
timp. în sprijinul oamenilor de pe ogoare, au 
venit peste 10 000 de mijloace de transport — 
autocamioane, remorci, atelaje, cu care s-au 
transportat in această zi, mai mult de 50 000 
tone produse agricole. Concomitent un mare nu
măr de formații de mecanizatori du muncit in
tens la pregătirea $i însămințarea ultimelor su
prafețe rezervate griului.

CÎMP, DEPOZITE, CONSUMATORI
UN DRUM PE CARE LEGUMELE Șl FRUCTELE

SĂLSTRĂBATÂCiTMAIREPEDEȘIÎNCONDIȚIIBUNE

Coloane nesfirșite de mașini transportă in aceste zile, de la 
producători și din bazele dc recepție spre depozite, silozuri și de 
aici spre piețe și magazinele de desfacere, importante cantități de 
legume și fructe. în Capitală, pină in prezent, au fost insilozate 
peste 80 000 tone cartofi, rădăcinoase. struguri, mere și alte produse 
legumicole. Zi și noapte, peste 10 000 de oameni lucrători din în
treprinderile de legume și fructe, elevi, studenți. tineri din unități 
economice muncesc fărâ răgaz la descărcatul din vagoane și ca
mioane al lăzilor, la sortatul șl insilozatul produselor sosite din 
cimp. Pină în prezent, tinerii din Capitală au efectuat peste 900 000 
ore de muncă patriotică la aceste lucrări, contribuind, in acest fel, 
la punerea la adăpost a sute de tone de legume și fructe. Uneori 
insă, datorită comodității șt lipsei de organizare, drumul de la 
rămpile de descărcare la depozite devine lung și întortocheat. Sint 
necesare deci intervenții prompte din partea factorilor de răspun
dere, pentru ca efortul oamenilor din cimp sâ nu fie irosit, iar 
roadele holdelor să ajungă într-o stare cit mai bună la consumatori.

RAIDUL NOSTRU IN DEPOZITE
Șl BAZE DE RECEPȚIE DIN CAPITALĂ

Peste 130 de studenți de la Facultatea de medicină din București 
participă zilnic la sortatul și descărcatul legumelor în depozitul 

Berceni și Gara Progresul

Pavel Ia depozitul ce deservește 
sectoarele 1 și 8. Mașina este 
cîntărită dar, în loc să fie des
cărcată aici, este trimisă intr-un 
alt depozit, aflat la cîțiva kilo
metri distanță. Conducătorul 
auto încearcă să explice că aici 
i s-a spus să aducă marfa și 
nu-i confirmă nimeni distanța 
parcursă în plus, benzina con
sumată. întrebăm și noi de ce 
se procedează în acest fel dar 
sintem imediat luați la rost de 
ce ne amestecăm. După ce ne 
legitimăm și spunem care este

scopul prezenței noastre acolo 
autobasculanta este descărcată 
în cîteva minute pe una din 
rămpile special amenajate, este 
pusă în funcțiune banda trans
portoare, apar și oamenii... Șe
ful depozitului, Cristian Fotes- 
cu, căruia îi cerem lămuriri, ne 
spune că dînsul nu ne poate da 
relații, nu are voie, așa că să 
mergem la gară unde~ putem 
găsi un tovarăș care să ne ex
plice ce dorim. Pină la urmă 
aflăm de la tovarășa ingineră 
Elena Bordeianu că aici sosesc

zilnic 250—300 
tone fructe și 
legume, munca 
este organizată 
in trei schim
buri. peste 800 
de oameni sint 
prezenți la lu
crările de sor
tat. însilozat și 
descărcat. „Sin
tem foarte soli
citați, ne spu
nea dinsa, dar 
vom căuta, de
sigur, să Reme

diem greutățile care mai apar 
din cînd în cînd**.

La rampa C.F.R.. a aceluiași 
depozit, se muncește intr-ade
văr foarte bine, produsele sint 
containerizate și încărcate cu 
macaralele sau benzile trans
portoare in autocamioane, oa
menii zoresc descărcatul celor 
10 vagoane de cartofi sosiți de 
citeva ceasuri. In apropiere 
însă zac peste 500 tone cartofi 
aruncați pe cîmp. Printre gră
mezile mari băltăsc apa și no
roiul. Tovarășul Andrei Marin

de la oficiul 1 . C.L.F. Bucu
rești ne spune că produsele 
respective au sosit stricate gata 
de la Rădăuți și Bucecea și că 
nu mai pot fi recuperate. Totușs 
cantitatea de cartofi este des
tul de mare și în grămezile 
respective sînt și cartofi buni. 
Ei se pot sorta și trimite cit 
mai urgeht spre uhitățile și 
centrele de industrializare.

BERCENI 
Munca bine organizată, 

aprovizionare 
în flux continuu

Din Chitila mergem într-o 
altă parte a Capitalei : Gara 
Progresul. Și aici, cîteva sute 
de oameni, muncitori, elevi, 
studenți, de la Facultatea de 
medicină, descarcă din vagoane 
cartofi, mere, struguri, pe care 
le transportă apoi spre depozi
tul Berceni. Activitatea se des
fășoară fără întrerupere, zi și 
noapte. însoțim convoiul de 
mașini și ajungem la depozitul 
din Dealul Bercenilor. Aici to-

varâșul director Ion Dumitru 
ne conduce prin citeva hale 
unde se lucrează de zor. Munca 
este peste tot bine organizată, 
produsele sosite în depozit sînt 
imediat preluate pentru sortare 
și insilozare. Intr-una din hale
le vizitate. 130 de studenți de 
la Facultatea de medicină sor
tează ceapă, într-o altă parte 
ne sînt arătate mai multe sute 
de tone struguri containerizați 
și însilozați in celule, unde sînt 
păstrați cu ajutorul unor insta
lații speciale, la temperatură și 
umiditate constante. Pe rampe 
sosesc fără întrerupere camioa
ne încărcate cu mere, rădăci
noase, varză. Echipe de munci
tori, autostivuitoare descarcă 
lăzile și în cel mai scurt timp 
produsele sînt preluate pe ben
zile transportoare pentru sortat 
și însilozat. „Față de anul . tre
cut, ne spune tovarășul inginer 
Ion Dumitru, avem depozitate 
pentru iarnă legume și fructe 
în cantități de cîteva ori mai

mari. Lucrăm în trei schimburi 
la toate operațiile, am organi
zat transportul in flux continuu, 
spațiile de insilozare sînt pre-: 
gătite, așa că pentru iarnă vom 
putea aproviziona din belșug 
piețele și magazinele noastre**.  
De fapt din depozitul Berceni 
și în prezent, zilnic sînt expe
diate, după sortare, către con
sumatori, peste 400 tone car
tofi, varză, ceapă, struguri și 
mere. Comenzile se efectuează 
telefonic, se centralizează și 
noaptea este efectuată aprovi
zionarea magazinelor și piețe
lor, pentru ca dimineața con
sumatorii să găsească în cen
trele de desfacere produsele 
dorite, proaspete și de bună ca
litate. Despre piețe. și centrele 
de desfacere către populație, în 
raidul nostru de mîine.

NICOLAE MILITARU

Fotografiile :
EMILIAN PLECAN

' PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII ALE TRUSTULUI DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ARGEȘ
Iarna și-a făcițt apariția și 

în județul Argeș unde au căzut 
primii fulgi de zăpadă._ mercu
rul termometrelor coborînd ver
tiginos. Apariția neașteptată a 
timpului friguros nu i-a găsit 
nepregătiți pe constructorii 
Trustului de construcții indus
triale Argeș care și-au luat din 
timp măsurile necesare pentru 
asigurarea în continuare a unul 
ritm înalt de lucru pe șantierele 
de investiții.

Perioada cuprinsă între 15 no
iembrie 1976 și 15 martie 1977 
perioada calendaristică a iernii, 
reprezintă pentru constructorii 
argeșeni o perioadă de activita
te intensă. In baza acestor con
siderente impuse de urgentarea 
lucrărilor, în consiliul oameni
lor muncii s-au dezbătut și sta
bilit cele mai eficiente măsuri 
menite să asigure condiții opti
me de lucru în perioada timpu
lui friguros. Activitatea tuturor 
constructorilor de pe șantierele 
de investiții s-a concentrat în 
direcția închiderii construcțiilor, 
a terminării lucrărilor exterioa
re, finalizării canalizărilor și a 
șanțurilor, asigurării drumuri
lor de acces și a stocurilor de 
agregate.

în ce ritm se finalizează a- 
ceste pregătiri ? — iată prima 
întrebare pe care am adresat-o 
tovarășului inginer Vasile Cris- 
toloveanu, directorul tehnic al 
Trustului de construcții indus
triale Argeș.

— Planul de măsuri dezbătut 
în consiliul oamenilor muncii 
cuprinde 17 puncte mai impor
tante, de fapt un ansamblu de 
acțiuni ce prevăd asigurarea in
tegrală a condițiilor impuse de 
desfășurarea lucrului pe timp 
friguros. Am făcut, în primul 
rînd, o inventariere precisă și 
în detaliu a tuturor lucrărilor 
ce le vom continua în perioada 
timpului rece, fiecărui șantier,

chiderea s-a mers, pe soluții 
provizorii, respectiv, pe folosi
rea PFL, foliilor de polietilenă, 
prelatelor, rogojinilor. A treia 
mare problemă se referă la a- 
sigurarea aprovizionării cu ma
teriale, combustibil și carbu
ranți.

— Din acest punct de vedere 
al aprovizionării tehnico-mate- 
riale, ce măsuri ați luat, pentru, 
ca lucrările se desfășoare

PREGĂTIRI TEMEINICE 
PENTRU SEZONUL RECE

lot și punct de lucru fiindu-i 
stabilite sarcini concrete și pre
cise. Trei ar fi problemele mari 
pe care le urmărim. în primul 
rînd, închiderea lucrărilor pe 
soluții definitive. S-a făcut ve
rificarea stocurilor existente de. 
prefabricate luîndu-se din timp 
legătura cu furnizorii pentru 
urgentarea livrărilor și în mare 
parte am reușit să închidem 
construcțiile pe soluții definiti
ve. în al doilea rînd, acolo unde 
stadiul lucrărilor nu permite în

continuu, cu intensitate maxi
mă ?

— Avem deja asigurat un 
stoc de 48 000 mc. agregate sor
tate pentru balastiere, 36 000 
mc. balast. Avem carburanți și 
combustibil pentru încălzire Ia 
nivelul necesităților. Pe toate 
șantierele de investiții stațiile 
de betoane au asigurate încăl
zirea și apa caldă. De asemenea, 
in căminele și barăcile con
structorilor, în coloniile de la 
Colibași.

Pentru asigurarea agențului ter
mic necesar încălzirii spațiilor 
de locuit, a spațiilor de lucru 
și consumului tehnologic, încă 
din luna iulie sectorul nostru 
termoenergetic a început lucră
rile de revizie și pregătire a 
centralelor termice provizorii 
de pe toate platformele.

O vizită în cîteva puncte de 
lucru de pe platforma Combi
natului chimic, ne-a prilejuit 
constatarea modului cum sint 
transpuse în fapte prevederile 
planului de măsuri. Cu unele 
nerealizări însă. în primul rînd, 
este vorba de închiderea stații
lor de betoane, lucrare cerută 
de muncitori, prinsă în planul 
de măsuri dar... nerealizată. 
Apoi, asigurarea schimbului 
doi la utilajele de pe șantiere. 
Din cele 70 mașini și utilaje 
(macarale, locomotive, stații de 
betoane) la nivelul întregului 
trust pentru care s-a prevăzut 
extinderea schimbului doi, a- 
ceastă problemă nu s-a rezol
vat decît pentru 48 de aseme
nea utilaje. Cauza ? îndeosebi, 
lipsa conducătorilor auto. Mă
surile luate în acest sens, prin 
calificarea conducătorilor auto 
în cadrul școlii de șoferi înfiin
țate Ia trust, sintem asigurați, 
vor rezolva în curînd și această 
problemă.

DAN VASILESCU
Electrocontact — Botoșani

Foto: O. PLECAN

• ALBA. Peste 10 000 de 
tineri din județul Alba au 
participat zilnic la acțiunile 
de strîngere și depozitare a 
legumelor și fructelor, a ce
lorlalte produse vegetale, a 
ardeilor, roșiilor și sfeclei 
furajere. în ultimele zile o 
activitate susținuta s-â des
fășurat în unitățile agricole 
din raza municipiului Alba 
Iulia, a orașelor Aiud, Cu- 
gir, Sebeș și Ocna Mureș. 
Astfel, peste 1 700 de elevi 
al liceelor mecanic și e- 
Jectrotehnic din Cugir au 
luat parte Ia recoltatul po
rumbului de pe terenurile 
fermei „Blandiana**  și al 
culturilor legumicole de la 
C.A.P. Vinerea, Șibot. S-a 
muncit intens și pe ogoare
le I.A.S. din Petrești, Jidvei 
și Blaj Ia recoltatul struguri
lor și porumbului, lucrări Ia 
care au fost prezenți circa 
3 500 de tineri. Printre cei 
mai harnici participanți la a- 
ceastă amplă acțiune patrio
tică s-au numărat, pe lingă 
tinerii care lucrează în uni
tățile respective, elevii și ca
drele didactice de la liceele 
„Horia. Cloșca și Crișan", 
metalurgic, economic și dc 
construcții din Alba Iulia, de 
prelucrare a lemnului, agro
industrial și real-umaniste 
din Blaj și Sebeș. Merită re
levat faptul că un număr dc 
180 de elevi din Cîmpeni au 
coborît de pe crc.ștele de 
piatră ale Apusenilor pe o- 
goarele I.A.S. Jidvei unde 
au grăbit, prin munca lor, 
stringerea recoltei. Ei au cu
les 200 tone de struguri evi
dențiindu-se tinerii Costache 
Daniliuc, Gheorghe Gînju, 
Dumitru Ștefănescu, Ovidiu 
Papuc, Constantin Munteanu. 
în ultimele două zile tinerii 
din județul Alba și-au adus 
contribuția la recoltarea unei 
suprafețe de 120 hectare 
struguri și 25 hectare sfeclă 
furajeră. (loan Rus).

• ARGEȘ. împreună cu 
locuitorii satelor argeșene, 
numai în zona Ștefănești, 
Topoloveni au fost prezenți 
peste 3 500 de elevi de la Li
ceul „Nicolae Bălcescu", Li
ceul industrial pentru con
strucții de mașini, Liceul de 
chimie. Liceul dc construcții 
industriale, Liceul mecanic 
nr. 3 din Pitești, Liceul real-, 
umanist Topoloveni precum 
și numeroși elevi ai școlilor 
generale din localitățile men
ționate, hotărîți ' să nu 
precupețească nici un efort 
pentru a termina stringerea 
întregii recolte de ardei și 
tomate din vestita zonă legu
micolă Leordeni-Argeș, a 
strugurilor și fructelor. în
tr-o singură zi, Fabrica de 
conserve din legume Topolo
veni a recepționat aproxi
mativ 50 tone ardei. Cei 500 
de elevi de la liceele „Nico
lae Bălcescu" și mecanic 
nr. 1 au recoltat, într-un sin
gur schimb, din grădinile 
fermelor Topoloveni și nr. 5 
Ștefănești, peste 65 tone de 
ardei. Capacitatea fluxului 
tehnologic la fabrică fiind 
depășită, legumele sînt de
pozitate, acoperite și puse la 
adăpost de îngheț. Dealtfel, 
în cadrul Fabricii de conser
ve Topoloveni, unde alături 
de muncitori se află la lu
cru și aproximativ 450 de e- 
levi ai liceelor mecanic nr. 1 
și de chimie din Pitești, ziua 
de producție începe, ca și in 
cimp, de cum sc luminează. 
Pentru a evita aglomerările 
pe liniile de fabricație, Co
mitetul județean Argeș al 
U.T.C. a hotărit ca aici ele
vii să lucreze în două schim
buri. Pină la această oră ei 
au sortat peste 30 tone ardei 
și 10 tone struguri și au cu
rățat 6 tone de vinete, iar 
colegii lor din Topoloveni au 
cules peste 20 tone fasole, 
aproape 12 tone struguri, 4 
tone ardei și au etichetat 100 
mii recipicnți. (Vasile Mă
ruță).

Grupaj realizat de 
MIRCEA TACCIU

Din cronica întrecerii uteciste
• Costica Tecuța, Marici- 

ca Mingereanu și Mariciea 
Oprea fac parte din harni
cul colectiv al secției țesăto- 
rie de Ia întreprinderea tex
tilă Galați care, împreună cu 
cele peste 400 de uteciste ale 
întreprinderii, au contribuit 
la realizarea și depășirea 
planului pe trimestrul III și 
la economisirea de materii 
prime și materiale în valoa
re de peste 200 000 Iei. Re
zultate deosebite au obținut 
și tinerii de la Furnalul ti
neretului de pe platforma 
Combinatului siderurgic din 
Galați dintre care amintim 
pe tinerii furnalișii Traian 
Danilov, Eugen Robe și 
Frantz Chiper, care au ra
portat 18 009 tone fontă pes
te sarcinile de plan.

• La Filatura română de 
bumbae din Capitală o săp- 
tămină record în producție a 
fost materializată de cele 
700 de tinere, dintre care o 
mențiune specială pentru 
Veronica Oancea, Angela 
Angel, Elena Sava, Cornelia 
Iepure și Anișoara Dulan, în 
realizarea unei producții su
plimentare de fire din bum
bac estimate la 180 000 lei. 
Cu rezultate la fel de sem
nificative se mîndresc și cele 
2 brigăzi de tineret de la 
întreprinderea de țevi Re
publica din Capitală care au

reușit să concretizeze efor
turile la nivelul celor două 
săptămini record într-o pro
ducție suplimentară de țevi 
și piese de schimb pentru 
laminoare în valoare de 
245 000 lei. Din energicul co
lectiv al întreprinderii, tine
rii Ion Georgescu, Dumitru 
Oprică, Ion Dragnea, Ere- 
mia Vasile s-au situat în 
fruntea acestei acțiuni.

• Angajați plenar în efor
tul colectivelor de muncă din 
eare fac parte, tinerii din 
unitățile economice ale ju
dețului Hunedoara și-au a- 
dus o importantă contribuție, 
prin inițiativele uteciste 
luate la nivelul întreprinde
rilor, la îndeplinirea angaja
mentelor asumate în marea 
întrecere „Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalu
lui revoluției tehnico-științi- 
fice". Declanșarea inițiative
lor „Registrul economiilor", 
„Micronul, gramul; secun
da, „Milimetrul în instanță", 
„Luni și săptămini record" 
a condus Ia realizarea de e- 
conomii ce se cifrează pină 
in prezent la peste 9 500 000 
lei. în fruntea clasamentului 
se situează organizațiile 
U.T.C. de la Combinatul si
derurgic ?i întreprinderea 
de construcții Hunedoara.

ILEANA PODOLEANU
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T. I. B. 76 CONFIRMĂ VALOAREA
RIDICATA A PRODUSELOR ROMÂNEȘTI

Deschis de opt zile în capi
tala României, Tîrgul internațio
nal București, ediția 1976 cunoaș
te o afluență deosebită de vizita
tori, îndeosebi specialiști și oa
meni de afaceri români și străini.

Realizările industriei româ
nești constructoare de mașini, 
reprezentată la T.I.B. printr-o 
gamă foarte largă de exponate 
de un înalt nivel tehnic, au pri
lejuit un amplu și interesant 
dialog între gi'zde șî numeroși 
oaspeți de peste hotare. Dealt
fel. multe dintre negocierile pur
tate au și fost finalizate în în
cheierea unor importante con
tracte comerciale de export-im
port. Astfel, după contractul 
semnat cu parteneri din Turcia 
pentru exportul, în anul viitor, 
a peste 5 700 de tractoare de di
verse tipuri, întreprinderea de 
comerț exterior „Universal-Trac- 
tor“ a mai contractat vînzarea 
în R. D. Germană a 1 600 trac
toare eu încărcător hidraulic 
„TIH-445" fabricate la întreprin
derea „7 Noiembrie" din Craio
va, premiate cu medalii de aur 
la tîrgurile internaționale de la 
Zagreb și Plovdiv, precum și li
vrarea de tractoare S-l. 500 în 
Polonia. Alte întreprinderi ro
mânești de comerț exterior, 
printre care Mașin-export-im- 
port", „Industrial-export". „Auto- 
Dacia", „Mecano-export-import", 
„Electronum", „Tehno-import- 
export", „Electro-export-import" 
au semnat contracte ce prevăd 
livrarea, în 1977 și în anii urmă
tori, a unei game variate de ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor în Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Italia, 
Siria și Ungaria ; remorci bascu
lante și autoșasiuri pentru auto
buze în Ungaria și Bulgaria ; 
diverse utilaje petroliere în

U.R.S.S. și Iugoslavia ; poduri 
rulante în Polonia și R. D. Ger
mană ; centrale telefonice auto
mate și televizoare portabile în 
Grecia și, respectiv, R. F. Ger
mania,^ rulmenți și bile de rul
menți în Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Polonia, cor
puri de iluminat in U.R.S.S. etc. 
De asemenea, întreprinderile ro
mânești de comerț exterior au 
perfectat tranzacții pentru ex
portul de mașini și utilaje, de 
alte produse industriale româ
nești, cu numeroase alte firme 
din Algeria, Anglia. Argentina, 
Brazilia, R. P. D. Coreeană, E- 
gipt, R. F. Germania, Siria, Tu
nisia, Ungaria și din alte țări.

Concomitent, firmele românești 
au încheiat o serie de contracte 
cu parteneri de peste hotare pe 
linia importurilor. Sint de men
ționat. în acest sens, cele privind 
achiziționarea de mașini-unelte 
și instalații de oxigen din 
U.R.S.S., utilaje chimice, de ri
dicat și transportat din Cehoslo
vacia și Polonia, mașini și uti
laje pentru industria ușoară din 
Cehoslovacia. R. D. Germană și 
Polonia, utilaje miniere din 
U.R.S.S., R. F. Germania, Ceho
slovacia, Franța. Polonia, S.U.A. 
și R. D. Germană, agregate fri
gorifice din Austria, mașini de 
filetat țevi din S.U.A.. servomo
toare electrice și motoare navale 
din R. F. Germania, mașini pen
tru fabricat lanțuri din Suedia 
etc.

Este de așteptat ca multe din
tre negocierile ce se desfășoară 
în prezent să fie concretizate, în 
perioada următoare. în noi și 
importante aranjamente comer
ciale, reciproc avantajoase, atît 
pe linia importurilor, cit și a ex
porturilor.

SPAȚIUL SERIOS
AL ÎMPLINIRILOR
(Urmare din pag. I)

de muncă. Iar absenta acestei 
relații se solc-ează, pe plan eco
nomic cu urmările pe care cu
noaștem că le generează fluc
tuația forței de muncă, plim
barea prin domiciliile profesio
nale cele mai diverse, iar în 
planul strict al moralei consti
tuie, de asemenea, o abatere de 
la legile ferme ale responsabi
lității comuniste. *

— Locul de muncă nu este o 
haltă în care te oprești, te uiți 
in jur și... îți place mai stai, nu, 
pleci mai departe — observa 
Ion Dragomir de la Uzinele 
„Electronica". La 14 ani cind 
am început să învăț meseria 
(acum are 28, n.n.) mi-am ales 
și locul unde s-o practic : acolo 
unde se fabrică televizoarele 
noastre. Deși sint matrițer și de 
matrițeri e nevoie și la „Me
canică fină" și la „Electroapa- 
rataj" și la „23 August“ nu 
mi-a trecut niciodată prin minte 
să încerc și colo și colo. Eu 
cred că nerespectîndu-ți locul 
de muncă — și ce altceva în
seamnă părăsirea lui fără mo
tive temeinice ? — nu te res
pecți pe tine ca meseriaș.

Apartenența la o întreprin
dere cu prestigiu, dorința fier
binte de a te număra printre 
oamenii ei se afiliază firesc 
aspirației de împlinire umană și 
profesională.

— Ambiția mea a fost să lu
crez ca frezor acolo unde se 
cere o tehnică avansată, unde 
rigoarea în execuție este abso
lut obligatorie. I.O.R.-ul mi s-a 
părut că răspunde cel mai bine 
acestor pretenții ale mele, îmi 
spunea Marian Andreescu. Mi 
se întîmplă să cunosc tinerii, 
unii au trecut chiar prin între
prinderea noastră, care nu au 
venit pentru faima uzinei, pen
tru mîndria de a lucra într-un 
loc renumit, ca dovadă că au 
părăsit-o pentru că li s-a oferit 
cu citeva zeci de lei mai mult 
în altă parte.

— Categoric, spațiul profesio
nal este și furnizorul resurselor 
materiale de trai. Cu condiția

— preciza inginerul Mircea 
Gavriliu — ca acest criteriu sâ nu 
fie absolutizat și nici măcar 
supraevaluat. Resursele locului 
de muncă sînt infinit mai bo
gate decit crede acela care îl 
reduce doar la sursă de trai. 
Este, perimetrul profesional, 
spațiul de verificare a capacită
ții fiecăruia, numai în fața 
uneltelor sale profesionale, poate 
omul face dovada posibilități
lor și calităților sale. Mai este, 
pornind de la premisa acestei 
confruntări, furnizorul de satis
facții, de împliniri profesionale. 
Uitați, eu lucrez la atelierul de 
cercetare — proiectare, sint res
ponsabilul televizorului portabil. 
Este un aparat nou, la proiec
tarea căruia am contribuit și 
eu, pe care l-am controlat, ur
mărit și îmbunătățit in toate 
fazele de fabricație. Verificind 
tipul acesta de televizor cu care 
întreprinderea noastră va intra 
într-o exigentă confruntare in
ternațională, mi-am verificat 
propriile mele resurse, am avut, 
în fața răspunsului pozitiv la 
acest examen, cele mai mari 
bucurii din meseria mea.

Terenul unei exigențe, dar sti
mulatoare confruntări, sursa 
cea mai adevărată a împliniri
lor profesionale și morale, cimp 
deschis pentru 
gîndirii creatoare 
reperele pe care 
tate a tinerilor 
cimpul efectului.

îi*  datorează acestuia, pentru 
„varietatea și frumusețea ofer
telor" sale, respect și constanță, 
o permanentă și consistentă 
preocupare» pentru păstrarea și 
sporirea prestigiului său. Cei 
care — solidari cu o bizară și 
restrinsă mentalitate — confundă 
acest perimetru al seriozității 
și disciplinei cu o haltă sau o 
casă de odihnă, cu un refugiu 
temporar sau cu un remediu 
împotriva singurătății plătesc 
această confuzie cu însăși deve
nirea și realizarea lor, autoex- 
cluzîndu-se din unicul loc ca
pabil să le-o dirijeze și să le-o 
ateste.

materializarea 
— acestea sînt 
marea majori- 
le fixează în

actualitatea
CHINDIAUn cintec romanesc 

străbate lumea
Printre izbutitele creații 

corale ale ultimilor ani, în
drăgite de public, cit și de 
ansamblurile corale de tine
ret ale țării — profesioniste 
sau de amatori — se numără 
ji Chindia, excepțională pie
să corală a compozitorului 
Alexandru Pașcanu in care 
virtuozitatea se 
intr-un tot armonios 
musețea folclorului 
nesc.

Marea sa putere 
trundere în rindul 
de iubitori ai muzicii, aido
ma Baladei lui Ciprian Po- 
rumbescu sau a Dansului 
țărănesc de C. Dimitrescu, a 
Rapsodiilor lui Enescu sau a 
Tarantellei lui Marțian Ne
grea a făcut din acest titlu 
o piesă nelipsită a tuturor 
concertelor corale susținute 
în ultimii ani la Sala mică a 
Palatului sau Ateneu de di
feritele ansambluri corale 
școlare sau de tineret ale 
țării.

Deși figurează în reperto
riul permanent al celor mai 
bune formații și este cu fie
care ocazie îndelung aplau
dată și bisată de public pu
țini îi cunosc însă scurta dar 
senzaționala istorie.

Frima sa audiție — dato
rată Corului Madrigal — a 
avut loc în Anglia în anul 
1972. Anul imediat următor, 
compozitorul îi realizează o 
nouă versiune : Chindia ma
re (Variațiuni corale pe tema 
Chindiei) dedicată sărbători-

contopește 
cu fru- 

româ-

de pă
roaselor

Pompiliu Mareea:

1BMEA OPEREI
3

PsaptăriimoH

—C1NBAIATOGRAIICĂ
rii maestrului D. D. Botez cu 
prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la naștere. Pentru 
turneul efectuat in Statele 
Unite ale Americii de Corul 
Gaudeamus al Conservato
rului „Ciprian Porumbescu" 
compozitorul Alexandru Paș
canu realizează în anul 1974

CHINDIA

KYN&YA

o altă versiune intitulată : 
Și alt fel de variațiuni pe te
ma Chindiei cu vizibile in
flexiuni și armonii de jaz. 
Itinerarul acestor izbutite 
variante, parcurs pe meridia
nele globului — început în 
1972 cu Anglia și continuat 
cu fiecare turneu peste ho
tare al Corului Madrigal, în 
Statele Unite, unde a figurat 
in programul tuturor con
certelor Corului Gaudeamus 
— s-a îmbogățit treptat cu 
noi trasee europene (Italia, 
Austria, Franța) prin inter
mediul unor deplasări efec-

tuate de Corul sindicatelor 
din Constanța sau al Liceu
lui „Mihai Viteazul*'  din 
București.

Prima sa imprimare pe 
disc (unică pină în acest 
moment) a fost realizată de 
Corul Gaudeamus, dirijat de 
Gh. Oprea, în cadrul Festi
valului internațional coral al 
Centrului universitar Lincoln 
(New York).

Nu întîmplător am schițat 
istoricul acestui valoros opus 
al compozitorului Alexandru 
Pașcanu, aflat de mai mulți 
ani în atenția formațiilor 
noastre corale.

în sfîrșit, Chindia și vari
antele sale, piese de succes 
ale repertoriului nostru co
ral contemporan, aplaudate 
atît în țară cît și peste ho
tare au fost puse la îndemî- 
na mișcării corale de ama
tori și profesioniste a țării 
prin intermediul unei va
loroase ediții apărute nu de
mult în cadrul Editurii mu
zicale.

în acest fel, acest repre
zentativ titlu al creației noas
tre corale va putea exista la 
indemina tuturor formațiilor, 
dirijorii avînd posibilitatea 
de a alege varianta ce se 
pretează cel mai bine posi
bilităților tehnico-interpreta- 
tive ale ansamblului pe care 
îl conduc. Apărut în condiții 
grafice deosebite volumul 
cuprinde și un izbutit aran
jament pentru cor de femei.

ALEXANDRU POPA

La Mediaș:

Noua clădire a Facultății de electrotehnică dată in folosință la 
începutul acestui an universitar, care prin sălile de cursuri și semi
nalii, prin laboratoarele sale și cabinetele de studii se adaugă altor 
construcții cu care a fost dotat în ultimii ani Centrul universitar din 

Timișoara.
Foto: GHEORGHE TARTAN

DESPRE SPIRITUL

„Oameni respectabili"
Zguduitor acest 

film al lui Luigi 
Zampa, nu numai 
pentru că aduce din 
nou tn prim plan o 
lume dominată de 
violență, ci și pen
tru că arată cum. in 
pofida tuturor iluzii
lor, nu se poate vor
bi despr 
bare rea 
lumi decit 
dtția de 
extirpa 
rădăcinile 
nedreptății, 
tății. Este 
duitor și tragic pen
tru că însuși sensul 
luptei eroinei se do
vedește a fi, la sfir- 
șit, unul fals, cel 
mai fals dintre toa
te. învățătoarea so
sită în satul sicilian 
intră dintru început 
intr-un cerc al ab
surdităților, al cri
melor repetate. în

o schim- 
a unei 
cu con- 

a i se 
mai intîi 

violenței, 
inechi- 

zgu-

singurătatea ce o 
apasă un singur om 
pare să o spriji
ne mai mult, ii 
arată drumul ce-l 
are de ales. Slujeș- 
te-te de împrejurare 
pentru a încerca să 
obții ceva pentru 
săraci, ia-le apăra
rea, trebuie să în
cerci a schimba 
ceva, ii spune bă- 
trinul domn retras 
in imensul său cas
tel, scirbit de ne
dreptățile ce le vede 
la tot pasul. Iar ea 
crede, căci mizeria 
strigă din mahalale
le sordite și trebuia 
ca cineva să facă 
primul pas : aproba
rea legii special” 
care prevedea con
struirea de case 
pentru sărăcime, ca
nalizare, locuri de 
muncă. Și legea este

votată. Să-ndrăznești 
sa rizi, să-ndrăznești 
să te bucuri, 
drăznești să 
Dar totul nu ține 
decit o clipă. Va in
tra in vigoare doar 
prima etapă a legii 
speciale, cea in care 
nu se vorbea despre 
săraci, de case pen
tru ei, de canalizare. 
Ci aceea in care era 
prevăzută construi
rea unui drum că
tre mare, a unui 
drum pe întinsele 
păminturi ale nepo
țelului bătrinului și 
demnului senior re
tras în brocarturile 
vechi ale castelului 
său.

In Oameni respec
tabili, Luigi Zampa 
a distribuit trei ex- 
celenți actori : Jen
nifer O’Neil, Franco 
Nero și James 
son.

să-n- 
speri.

Cartea lui Pompiliu Mareea por
nește de la constatarea îndreptă
țită că: „Elementul primar șl ma
teria adînră a literaturii este, to
tuși, omul", iar tocmai asupra 
omului in creația lui Sadoveanu 
critica a insistat mai puțin. Fai
ma de povestitor, nu ele creator 
obiectiv a marelui scriitor, pă
rerea (de sorginte călincsciană) a 
existenței unui singur personaj
sub multiple înfățișări la Sa
doveanu dar, aș adăuga, și fap
tul că forța și 
sale nu sint de găsit în primul 
rînd, în această ipostază de con
curent al „stării civile" au dus la 
o oarecare neglijare a „lumii" lui 
Sadoveanu. Acest element nu este 
însă de trecut cu vederea, iar 
Călinescu Însuși va spune — e 
drept, fugitiv și la mulți ani 
după ce scrisese capitolul din „Is
toria literaturii..." — că, în com
plexitatea sa, Sadoveanu este și 
balzacian, recte creator epic. Toc
mai de aceea cercetarea lui Pompiliu Mareea e merituoasă și ne
cesară. Ar fi de semnalat, mai 
ales, luminile inedite pe care au
torul Ie proiectează asupra unor 
personaje ale prozatorului. Astfel 
se atrage atenția asupra Magdei 
Orheianului, tlnără nu atît de in
sensibilă și caculată, pe cît ar pă
rea, cît mai degrabă o domniță 
osîndită să-și înfrîneze imbolduri
le sentimentale, în fața unor im
perative de alt ordin, în speță 
politice. Observația e interesantă 
deoarece aruncă o lumină inedi
tă asupra unui Sadoveanu care

unicitatea artei

Calator, mai mult 
sau mai puțin corect

Să reținem o cifră 
și să avem în vedere 
sensul ei social : 
4 200 ooo, Ea reprezin
tă —
zilnică 
lor în 
fectuate 
cele de 
comun 
asemenea 
oameni în 
spre și dinspre locu
rile de muncă, zonele 
comerciale, instituțiile 
culturale ‘ ’
serioase 
Probleme 
cele mai

valoarea medie 
a călătorii- 
Capitalâ, e- 

cu mijloa- 
transport în 
ale I.T.B. O 

masă de 
mișcare,

etc. ridică 
probleme, 

pe care, de 
multe ori, 

noi, călătorii oblșnu- 
ițl, le așezăm toate, 
fără excepție, în 
cîrca întreprinderii 
de transport Bucu
rești. Să fie clar, nu 
absolvim respectiva 
întreprindere (ea 
săși un oraș") 
responsabilitate.

În
de

Graba de dimineața

Forfota străzii are 
orele ei de intensita
te mal ales la prime- 

ale dimineții, activă a 
îndreap- 
de mun- 
măsurlle 
asigura- 

transport

le ore cînd partea 
populației se 
tă spre locul 
că. Cu toate 
luate pentru 
rea unul 
corespunzător (de pil
dă, decalarea orelor 
de începere a progra
mului ta întreprinde
rile din cadrul acele-

iași platforme), aglo
merarea mijloacelor 
în comun nu poate fi 
evitată. Sîntem. a- 
tunci, martori al u- 
nui spectacol deloc 
plăcut, dar repetat 
aidoma, zi de zi. Oa
menii se înghesuie la 
urcare, unii rămîn pe 
scări, adesea într-un 
picior, ținîndu-se cum 
pot, ignorînd eventu
ale pericole. Atragem 
atenția unui tînăr care 
ne dă la o parte, 
pur și simplu îmbrîn- 
cindu-ne, și-și face 
loo pe scară. „N-am 
chef să pierd ca", replică 
„cascador" în timp ce 
autobuzul 34 se înde
părtează. De multe 
ori. ne spune una din 
pasagerele rămase în 
stație, Nela Zamfir, 
mașinile vin pline de la 
capăt, și aici nici nu 
mai staționează, sau. 
dacă o fac. opresc 
doar citeva clipe. Al
tele se retrag goale
spre centru, la orele 8, 
cînd ar mai putea 
lua pasageri. Nu-i 
vorbă că și oamenii, dacă ar vrea, ar pu
tea să ajute mai mult 
pe tovarășele casiere, 
pe care nu le scutesc 
uneori de reproșul de 
a se „mișca încet- cu 
eliberarea biletelor de 
călătorie șl a restului 
de bani. După păre
rea mea asta s-ar pu
tea realiza prin folo
sirea mat largă a sis
temului tlchetelor cu 
mai multe călătorii și 
a abonamentelor-.

condi- tînărul

„întoarcerea Marelui Blond
O parodie reali

zată cu multă fine
țe. fără îngroșări 
inutile, condusă de 
Yves Robert cu rea
lă știință a dozaju
lui, desfășurindu-se 
antrenant pe o ex
celentă muzică — 
prelucrări de folclor 
românesc și 
concursul i. 
Gheorghe Zamfir — 
este pelicula aceasta 
turnată in studiouri-

\ avînd 
naistului

le franceze. Farme
cul stă nu numai in 
gagurile compuse cu 
rafinament de Pierre 
Richard (interpretul 
principal), ci și in 
inteligența cu care 
descompune, paro- 
diindu-l, mecanis
mul ce stă la baza 
construirii filmelor 
de. spionaj și mai 
ales a acelor figuri 
de superspioni (vezi 
trimiterea la James

Bond) ai secolului 
XX. Amuzant, in
terpretat de actori 
de talent — alături 
de Pierre Richard 
joacă Jean Roche
fort și Mireille Darc 
— întoarcerea Ma
relui Blond prile
juiește o vizionare 
plăcută.

MIRUNA 
IONESCU

Un spectacol de teatru-document
Cea de-a doua premiera in

terpretată în cursul actualei 
stagiuni de actorii Teatrului 
popular din Mediaș recurge la 
modalitatea scenică a teatru- 
lui-document. Omagiu celor ce 
au purtat făclia progresului pe 
pămîntul transilvan la 1848, 
spectacol prezentat în fața lo
cuitorilor orașului, dar și 
in fața publicului din alte ju
dețe, este o evocare patetică, cu 
o tensiune dramatică indiscuta
bilă, a evenimentelor vestitului 
an revoluționar. Pentru reînvie
rea, convingătoare la modul dra
maturgie, a figurilor legendare

-------- i

GOSPODĂRESC

Săptămina economiei

A devenit o tradiție sărbătorirea în fiecare an 
în perioada 25—31 octombrie a „Săptămînii econo
miei". Organizarea acestei manifestări constituie 
prilej de bilanț dar mai ales de intensificare a 
muncii educative și de cultivare a spiritului de 
economie, în familie, in. școală, In cadrul orga
nizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, a tutu
ror instituțiilor și factorilor cu sarcini de răspun
dere in formarea omului nou.

In ansamblul activităților de formare și dezvol
tare a spiritului de economie în rîndurile popu
lației, Casa de Economii și Consemnațiuni, insti
tuție bine cu
noscută în rela
țiile cu popu
lația, deține un 
rol deosebit. El se 
concretizează și
prin organizarea in cadrul școlilor, cu sprijinul orga
nizațiilor de pionieri, U.T.C. și al cadrelor didac
tice a unor acțiuni speciale cu caracter educativ 
In spiritul economisirii la C.E.C. în rindul tine
rilor elevi, este cunoscut de acum faptul că prin 
aceste acțiuni nu se urmărește volumul depune
rilor, ci al formării deprinderii de a economisi in 
mod treptat și permanent și de a nu risipi zadar
nic micile lor economii.

Tocmai în scopul de a se asigura un caracter 
de repetabilitate in timp a procesului de econo
misire și prin aceasta formarea nemijlocită a de
prinderii Însăși, Casa de Economii și Consemna
țiuni a pus la dispoziția elevilor instrumente de 
economisire specifice acestei categorii de depună
tori și anume „foaia cu timbre de economii" prin 
intermediul căreia se poate economisi chiar și nu
mai cîte un leu, iar ca formă mai atractivă și 
instructivă In același timp timbrele de economii 
cu contramarcă in valori de 2 lei și „cecuri de 
economii școlare".

Cele zece seturi de cecuri de economii școlare 
constituie o mică enciclopedie din mai multe do
menii: personalități din trecutul glorios al patriei; 
savanți români din domeniul științei și tehnicii; 
monumente istorice ale patriei noastre etc.

Desigur că în formarea înaltelor trăsături mo
rale ale tinerilor, Inclusiv a spiritului de econo
mie, un rol deosebit revine nu numai familiei și 
școlii ci și organizațiilor Uniunii Tineretului Co
munist. De aceea, unitățile C.E.C. trebuie să-și 
orienteze activitatea către cuprinderea unui număr 
cit mai mare de tineri in acțiunea de economi
sire organizată în colaborare cu organizațiile 
U.T.C. din școli, întreprinderi și instituții. Această 
cerință derivă și din faptul îndeobște cunoscut că 
paralel cu deprinderea de economisire a banilor la
C.E.C. se formează și o altă latură educativă și

anume aceea de 
a contribui cu 
prioritate la rea
lizarea interese
lor generale ale 
societății.

Se știe, de exemplu, că din sumele economisite 
la C.E.C. statul nostru acordă cetățenilor prin 
Casa de Economii și Consemnațiuni credite pen
tru construirea sau cumpărarea de locuințe pro
prietate personală. Aceasta a creat posibilitatea ca 
un număr însemnat de tineri căsătoriți să bene
ficieze de credite și să se mute în locuințe noi. 
Iată deci că prin deprinderea de a economisii or
ganizat la C.E.C. in vederea strîngerii unei sume 
necesare satisfacerii unei trebuințe personale, ne 
subordonăm în mod conștient intereselor gene
rale.

Astfel, soldul general al economiilor populației 
a crescut în anul 1975 de peste 2,1 ori față de 
anul 1970, iar in perioada 1 ianuarie—30 septem
brie 1976 — CU 9,8° o»

Paralel cu evoluția pozitivă a soldului general al 
economiilor populației a sporit și gradul de pă
trundere a acțiunii de economisire, existind 12,1 
milioane librete de economii asupra 
ceea ce Înseamnă că fiecare al doilea 
țării este depunător activ la C.E.C.

populației, 
cetățean al

EMIL BADID

Călătorind împreună...
opinia 

noastră, n-ar fi rău 
dacă ar exista mai 
multe „puncte" de e- 
liberare a abonamentelor (In prezent sînt 
numai trei). Modele 
de abonamente, pe di
ferite perioade de 
timp, simplificate pot 
fi extinse pe toate li
niile. Acestei să se 
poată procura, de ce 
nu. chiar de la 
chioșcurile de țigări 
sau loto.

Ne-am glndit, în a- celași •* — —
mult 
ușura 
n-am ____ _  __
mul moment de-aca- 
să. Am avea vreme. 
In cazul cind mijlocul 
nostru de locomoție 
este aglomerat, să-1 
așteptăm pe urmă
torul.

timp, cit de 
ne-am putea 

„situația", dacă 
pleca In ulti-

Au uitat bărbații 
politețea ?

Dar dacă nu poți să 
urd în... următorul, 
așa cum 1 s-a întîm- 
Plat de mai multe ori 
Ecaterinei Băncilă, o- 
perator chimist la 
Fondul plastic? „Călă
toresc frecvent cu 31 
(rapid) și vă spun, e 
ceva de groază. Abia 
poți urca, din cauza 
bărbaților care urcă 
înaintea noastră, gră
biți să se așeze 
scaun. Numai
nu-ți rup hainele... 
Dar nasturii îi pier
dem de multe ori în

pe 
că

autobuz- ! Vi dăm 
dreptate. $1 noi am 
pățit așa ceva, de ci
te va ori. dm cauza a- 
glomerației și „rezis
tenței" bărbătești, 
r.-am putut cobori în 
stația obișnuită, ci 
mult mai încolo. Ta
xatoarea. pe acest 
traseu. Profira Lutea- 
tu. care lucrează la 
I.T.B. din 1948. recla
mă comportarea une
ori jignitoare a pasa
gerilor, incorectitudi
nea unora care pro
fită de înghesuială sâ 
nu-și cumpere biletul 
de călătorie. Dar sln- 
tem convinși că toți 
bărbații vor înțelege 
că, odată cu venirea 
sezonului rece, cînd 
șl îmbrăcămintea mai 
groasă ne atînjenește 
în mișcări, trebuie sâ 
acorde prioritate fe
meilor și bâtrinllor, 
sâ le ajute chiar la 
urcare, sâ aibă o ati
tudine civilizată și în 
calitatea lor de pasa
geri.

Sâ fim mai 
sportivi î...

Deși nu e oră 
vîrf, troleibuzul

de 
vin, troieiuuzui 84 
circulă spre Drumul 
Taberei cu clțiva oa
meni pe scară. Am 
aflat de la șoferul Ni- 
colae Rotaru că pe a- 
cest traseu (care lea
gă cartierul amintit 
cu Balta Albă) în tot 
timpul zilei solicitat. 
..ar fi normal să vină 
o mașină la fiecare 
două stații". Dar nu

nici 
din 
sau 
că

«e întîmplă așa. 
dacă stațiile ar fi 
cind in cinci, 
mai mult. Pentru 
unele troleibuze au a-
bandonat pe parcurs. 
(..Defecțiuni sînt mul
te", spune interlocu- 

. torul), iar stațiile. în
tre timp, s-au aglo
merat. în această si
tuație, trebuie sâ aș
tepți ; unii se urcă 
prin față, alții uită sâ 
ia bilete. Iar compre
sorul și caloriferul 
continuă sâ consume 
energie electrică".

O rog pe o călătoa
re sâ avanseze spre 
centru, unde troleibu
zul e mai puțin a- 
glomerat. „Trebuie să 
cobor la prima, îmi 
spune. Mai bine cobori 
și dumneata și-mi 
fad loc, că ești mai 
tînăr, ai mai multă 
putere fizică... Ești 
mai sportiv, poți să te 
urd și după ce co
bor eu". „Dacă avem 
mai multă putere, 
trebuie să ne facem 
loc cu .coatele ? Nu 
cred că e poiticos’"... 
„Nu e politicos, dar e 
necesar", ripostează 
in locu-i. un bărbat, 
într-adevâr „în pu
tere". M-am întors cu 
troleibuzul 84 barat, 
cursă rapidă, care fa
ce legătura intre Dru
mul Taberei și Piața 
Mihall Kogălniceanu. 
Salutară inițiativa 
I.T.B.-ului de a in
troduce și acest mij
loc de comunicare cu 
centrul. Dar, de la a- 
cest punct și pînă la 
Universitate, foarte

mulțl călători descinși 
din 84 barat urcă In 
celelalte troleibuze, 
blodnd complet ușa 
din spate și rămînind 
acolo pînă la coborî- 
re. Dacă tot trebuie 
să fim „mai sportivi", 
hai să mergem și pe 
jos o stație-două. Dis
tanța amintită poate 
fi parcursă lejer, In 
pas de plimbare !n 
mai puțin de zece 
minute. Pe distanțe 
mai scurte putem și 
chiar este indicat sâ 
mergem pe jos. Evi
tăm aglomerarea In 
plus a mijloacelor de 
circulație In comun.

Ce mult inseamnâ... 
mărunțișul

m-a

Surprind în stația 
Piața Universității doi 
tineri discutînd „Ai 
mărunțiș ?". Drept 
răspuns, cel întrebat 
se caută în buzunar 
și pregătește banii de 
bilete. Gestul lor, îna
inte de urcare,
determinat să le soli
cit părerea. „în 
neral, ne spun ei, tn 
Capitală traficul e 
foarte mare și te de
plasezi greu de la u- 
nul la altul. Putem 
reduce Înghesuiala de 
la casă, dacă avem 
banii potriviți cu cos
tul biletelor". Cei doi 
tineri, venițl să vizi
teze Tîrgul Internațio
nal București, se nu
mesc Li viu Buzzi și 
Ion Jugaru, ambii 
proiectanți la I.U.C. 
Borzești. Trebuia să

gf-

vină doi oameni 
provincie să ne 
amintească această o- 
bligație cetățenească ? 
Cit de mult 
contribui la 
gestionarea 
mei din spate 
vehiculelor cu 
deplasăm

a ____
pregătit mărun- 
pentru bilete, 
așteptăm mult

din 
re-

putem 
descon- 
platfor- 
a auto
care ne 

zilnic, și 
aglomerației,deci 

avînd 
tișul 
Deși ______ ___
timp în stație, ne a- 
mintim de acest lu
cru abia cind ne a- 
flăm în fața taxatoa
rei. $i atunci blocări 
trecerea, căutînd în
delung In poșete sau 
In buzunare suma necesară.

Sigur, sint multe de 
spus și despre corec
titudinea, sau mai bi- 
ne-zis incorectitudi
nea. lucrătorilor de 
pe mijloacele de cir
culație în comun, 
despre rolul și auto
ritatea controlorilor 
de trafic (care uneori 
se pun la adâpost din 
cauza vremii urite și... 
a răspunderii), 
pre multe alte „sto
puri" în bunul mers 
al activității de trans
port. Dar noi, călăto
rii nemulțumiți, 
ne putem ușura 
tuația ? Nu putem 
contribui cu nimic la 
atenuarea acestei stări 
de lucruri existente 
de atîta vreme ? Aș
teptăm și sugestiile 
dumneavoastră, sti
mați pasageri.

des-

nu
81-

V. RAVESCU

ale lui Avram Iancu, Axente Se
ver, Simion Bărnuțiu, Simion Ba- 
lint, Stephan Ludwig Roth (ulti
mii doi, oameni ai acestei cetăți 
îmbrățișate proteguitor de Tîr- 
nava Mare), n-au lipsit, desi
gur, documentele. Ele au fost 
descoperite în urma unei labo
rioase investigații, citite cu un 
ochi atent la semnificațiile lor 
contemporane. „Mărturiile" des
pre revoluționarii pașoptiști 
strînse in volum de Pompiliu 
Theodor, monografiile recente 
despre Avram Iancu și St. L. 
Roth, documentele din fondul 
muzeului medieșean dedicat 
autorului cunoscutei , „Istorii a- 
Transilvaniei", constituiau ma
teria densă a unei cronici vii, 
ce se crea ordonată după exi
gențele spectacolului teatral.

Dificila misiune de a asigura 
regia adecvată și-au asumat-o 
Silvia Ponciu și Denis Mărgi- 
neanu, animatori experimentați 
ai mișcării teatrale din Mediaș. 
Textele excerptate din corpu
suri de documente au fost mon
tate cu instinct teatral sigur 
împreună cu fragmente din lu
crări dramatice cu o tematică 
afină (Avram Iancu de Lucian 
Blaga este una dintre ele), dar 
și cu cintece populare în epocă, 
(Hora Unirii, Balada Iancului, 
Pe-al nostru steag), poezii pa

triOtice definitorii pentru at
mosfera revoluționară a tim
pului, precum Deșteapfă-te ro
mâne, Cimpul libertății, chiar 
și cu energie ritmate evocări 
coregrafice.

Rezultatul este un spectacol 
complex, alert, desfășurat sub 
semnul dialogului cu trecutul, cu 
o istorie exemplară. Ideea cen
trală a acestui demers dramatic 
este unitatea de gînd și acțiune 
a revoluționarilor pașoptiști 
transilvăneni. In acest spirit sînt 
evocați doi militanți pentru e- 
chitate națională, socială și pro
gres : Ștefan Moldovan (mem
bru al Comitetului Național 
Român de la Sibiu, viceprefect 
revoluționar de Mediaș și Si
ghișoara) și St. Ludwig Roth, 
cel care a afirmat vizionar : „Nu 
văd nevoia de a se impune o 
limbă oficială țării. Căci noi a- 
vem deja o limbă a țării. Nu este 
nici limba maghiară, nici cea 
germană, ci e limba română... 
Asta e realitatea".

Dezbatere gravă, prin exce
lență politică, despre sensurile 
pilduitoare ale unei istorii de 
luptă comună, premiera Teatru
lui popular din Mediaș este un 
omagiu emoționant al eroismu
lui, al spiritului revoluționar.

refuză clișeul romantic. Frumoasă 
este remarcarea caracterului atit 

^de specific național a atitudinii 
finale, în aparență atît de „pro
zaice", a Vitoriei Lipan. Atare ati
tudine este proprie pentru un po
por, care Iși refuză prelungirea 
momentelor de rememorare dure
roasă a trecutului pentru a putea 
Înfrunta soarta, bărbătește, mai 
departe. Foarte perspicace sînt 
constatările referitoare la Evghe
nie Ciornei, arendașul din „Ve
nea o moară pe Șiret*.

Nirolae Manolescu în „Sadovea- 
nu sau Utopia cărții" observa că, 
in literatura sămănătoristă, scrii
torul încearcă să impună reali
tății evoluția dorită de el pentru 
cutare personaj, reprezentant al 
unei anume categorii sociale. Tn 
felul acesta arendașul „ticălos" nu 
triumfă fiindcă nu vrea scriito
rul, deși evidența însăși arată alt
minteri. Evghenie Ciornei va în
vinge deși, firește, creatorul său 
îl antipatizează. Este aici, proba 
unui acut simț realist la marele 
prozator liric și paginile în care 
Pompijiu Mareea insistă asupra 
personajului din „Venea o moara 
pe Șiret" sint dintre cele mai in
teresante ale cărții- Dar, cum se 
întîmplă în atare împrejurări, cri
ticul supraevaluează esteticește 
eroul, găsindu-1 superior realizat 
față de Iancu Urmatecu din „Sfîr- 
șit de veac in București" ori Sta
nică Rațiu din „Enigma Otiliei", 
afirmație contestabilă firește.

Dacă lucrarea e interesantă prin 
asemenea observații, nu trebuie 
omis că ele se pierd uneori in 
noianul de amănunte, informații, 
repovestiri, treceri in revistă a 
atitor și atîtor personaje din pro
za sadoveniană. Exegetul a înțe
les cartea și ca pe un inventar 
fără a selecta din multitudinea de figuri care apar în paginile 
scriitorului doar pe acelea real
mente originale și care sînt sus
ceptibile de observații revelatoa
re. Lumea operei lui Sadoveanu 
ar fi avut astfel un caracter mai 
sistematic, organizat după criterii 
mai limpezi, iar esențialul ar fi 
putut fi pus mai bine in lumină 
prin propoziții de valoare sinte-. 
tică asupra chipurilor omenești 
din creația naratorului.

Aceste observații nu coboară cu 
nimic, firește, caracterul util și 
incitant, nu rareori, al volumului

Lumea operei lui Sadoveanu".
VICTOR ATANASIU

•) Editura Eminescu, 1976.IOAN ADAM

Fotografiile : VASILE RANGA

Imagini din spectacolele susținute de formații ale tineretului din sectorul V : brigada artistică și 
taraful de la Tehnic-club.

Talentul de a descoperi
(Urmare din pag. I)

și promova talente
nești din 1907). Echipa de tea
tru a pus în lucru un spectacol- 
document inspirat de evenimen
tele anului 1877. Cineclubul își 
propune să cerceteze și să „vi
ziteze", prin intermediul ima
ginii filmice, pentru tinerii în
treprinderii, cele mai semnifi
cative mărturii și monumente 
ale anilor de răscruce amintiți.

Observăm că, in cele mai 
. multe cazuri, nu calitatea mani

festărilor poate fi pusă în dis
cuție. Cu atît mai puțin conți
nutul repertoriilor, traiectoriile 
mari vizate în desăvirșirea 
complexului proces de educare 
a tineretului (pe care le-am 
consemna. dimpotrivă, printre 
faptele pozitive, printre dezi
deratele oportune și generoase). 
Ci, mai degrabă, o practică, un 
fel de a da viață intențiilor, 
care trădează vizibil, în unele 
situații, comodități justificate 
de rutină și inerții de nejusti
ficat. Să exemplificăm. In anul 
1976 echipa de teatru a susținut 
un singur spectacol (cu piesa în
tr-un act „Andilandi" de D. R. 
Popescu). Un singur spectacol, 
dealtfel, au susținut și celelalte 
formații intr-o „ieșire" comună 
pe scena Casei de cultură a sec
torului 2. Bineînțeles. în afara 
spectacolelor prilejuite de „si
tuații excepționale". în rest, 
r^lache, dulce acalmie, strîn- 
geri de mină. Alte situații ciu
date. Corul (în scripte, cor mixt 
de 80 de persoane) există și nu 
există, cum ne informa un ac
tivist al comitetului U.T.C. al 
întreprinderii. Fiindcă. „s-a 
mai dezmemhrat prin plecarea

unor coriști ori prin 
lor de la condiția de 
grupului școlar la ___ __
muncitor". Oricum, sîntem asi
gurați, „Ia primul semnal se 
poate reface rapid". Ca și for
mația de muzică ușoară. Ea 
există, fiindcă există șase cîntă- 
reți, șase instrumente și un re
pertoriu de cintece avizat. Și nu 
există — logic nu ? —, pentru că 
nu cîntă. O admonestare a in
structorului formației și o mă
sură poate cam pripită din par
tea Comitetului U.T.C. al secto
rului 2 a tras, „temporar", sîn
tem iarăși asigurați, lucrurile pe 
linie moartă. Putem să înțelegem 
multe. Nu putem accepta mui- 
te, însă. Ceea ce ne-a decon
certat de-a dreptul, mărturisim, 
este superficialitatea (și incă 
acesta este un termen blind !) 
biroului comitetului U.T.C. pe 
întreprindere în cunoașterea 
muncii cultural-educative. Să 
fim mai clari. Să spunem lu
crurilor pe nume ! Aici nu se 
știa (discutam cu trei secretari 
ai organizației) ce spectacol 
are in repertoriu echipa de 
dans tematic, spectacol prezen
tat, dealtfel, recent în cadrul 
Festivalului artistic al tineretu
lui bucureștean (vreo zece mi
nute ne-am întrebat fără folos 
unii pe alții, dacă este tot ve
chiul montaj „Drum spre soa
re". integral sau puțin ajustat 
ori altul nou...). în prima în
trevedere cu secretara organi
zației, Elena Miron, am aflat că 
întreprinderea nu are un cine- 
club și un cerc de artă plastică. 
Ulterior, am aflat că are și una 
fi alta. Secretara nu știa (lait-

trecerea 
elevi ai 

aceea de
motiv al întregului nostru dia
log) cine conduce echipa de 
teatru, cenaclul, celelalte for
mații, ce repertorii au și ce 
număr de membri. Explicația ? 
„Am fost recent aleasă in a- 
ceastă munca". Dacă timpul 
ne-ar fi permis-o eram tentați 
„a risipi" o săptămînă pentru 
cercetarea activității culturale 
din cele două unități ale între
prinderii (de la Pipera și clin 
strada Baicului) spre a pune în 
temă exact și cu detalii pe pro
priul său îndrumător. Secretarul 
U.T.C. care activează in dome
niul cultural, la o întrebare a 
noastră privind antrenarea tine
rilor la activitățile culturale no 
spune că sînt circa 100—150. Nu 
sint prea puțini ? Rămîn, oricum, 
vreo 5 000 de spectatori. La sfir- 
șitul discuției reporterul riscă o 

după opinia sa, 
în serios n-ar fi

glumă care, 
chiar luată ... ____  .. w
impietat prea grav asupra bu
nului mers al activităților cul
turale de la „Electronica". „Poa
te, în viitor. 151, dacă adăugăm 
și pe tovarășa secretară Elena 
Miron". Răspunsul cade scurt 
și sec : „N-am nici un talent". 
Iar după o clipă de gîndire, 
cind ne place să credem că au 
fost recapitulate cîntul, dansul, 
recitarea sau desenul : „Am nu
mai talentul de secretar" (!). 
Fie. poate există un astfel de 
talent și sperăm că tovarășa E- 
lena Miron va ajunge să-l va
lorifice din plin de acum îna
inte, dar ținem să-i amintim că 
acest talent constă, între alb* ’*,  
în talentul de a stimula talente, 
în proporție de masă.
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Crosul nu pune „probleme" de tehnică. S-a alergat cu plăcere, intr-o întrecere deosebi*, de 
disputată in care ciștig de cauză a avut, desigur, sănătatea

Fotografiile : O REST E PLEC AN

IZVOR
Ieri, pe stadionul „Voința" 

din Capitala, au continuat 
întrecerile de atletism, tenis 
de masa și popice, din ca
drul Cupei tradiționale a 
ucenicilor organizate, în fie
care duminicâ, de Clubul 
„Voința" din București.

Deprinderile motrice de 
baza și sânâtatea nu se 
mențin doar în cadrul strict 
al școlii sau în atelierele 
meșteșugărești, și-au spus 
tinerii ucenici, și, drept ur
mare, pînâ acum 2 000 din
tre aceștia, de la cooperati
vele „Tehnometalica", „Igie-

DE SĂNĂTATE
na", „Sporul", „Instalatorul* *,  
„Electrobobinaj", „îmbrăcă
mintea", „Metalocasnica*.  
„Mobilă și tapițerie" au si 
răspuns „prezent" ia între
cerile de handbal, volei, te
nis, popice și atletism, mo- 
nifestînd o mare ambiție și 
dorință de afirmare și in are
nele sportive, bucurindu-se 
pentru fiecare succes. Astfel, 
la cros, tinerii ucenici s-ou 
întrecut pe sine, al'niindu-se 
la start pînâ și cei care au 
sosit cu... întîrziere, nemai- 
rămînîndu-le timp și pentru 
a-și îmbrăca echipamentul

• La Antibes, în fața unei 
săli arhipline, echipa feminin* 
de gimnastic* a României, in 
frunte cu tripla campioană o- 
limpic* Nadia Comăneci, Teo
dora Ungureanu. Mariana Con
stantin și Mariiena Neacșu, a 
oferit o reușit* demonstrație, 
punctată cu entuziaste aplau
ze. Spectatorii au admirat 
evoluția Nadiei Comăneci la 
bimă, precum și exercițiul la 
sol executat de talentata gim
nastă Teodora Ungureanu.
• Pugiliștii români se com

portă remarcabil la turneul 
internațional ce se desfășoară 
în aceste zile pe ringul sălii 
sporturilor din Rotterdam. In 
semifinale, Alexandru Turei 
(cat. semi-muscă) l-a învins 
la puncte pe spaniolul Jose 
Lata. Niță Robu (cat. muscă) 
a cîștigat in fața iugoslavului 
Marcovici, iar Ia categoria 
cocoș, Dumitru Burdihoi a 
obținut decizia la puncte în 
meciul cu olandezul Șomer. 
Pentru finale s-a calificat și 
al patrulea boxer român, Ma
rian Lazăr.

9 La Haga se desfășoară în
trecerile uneia din grupele 
preliminare ale „Cupei Cam
pionilor Europeni- la polo pe

sportiv. La băieți, ucenicul 
Soare Gochinâ. de la „Teh
nometalica" s-a desprins 
încă din start și a condus 
pine spre fina.ul cursei, o nd, 
venit in viteză d*n  urmă, co
legul său Ion Chiîicnu și-a 
adunat ultimele resurse fi
zice, reușind sâ depășească 
primul linia de sosire. Nu a- 
ceiași lucru se poate spune, 
însă, și despre cursa fetelor, 
unde Nădejdea Necgu ov 
s-a impus deteset. depăsin- 
du-si principe1*̂  concurente 
— Cristina Lăcustă, Gabriela 
Năstăsescu, Geta Zaharia, 
Rodi ca Moga — cu cîteva 
zec de secunde-

lato si cele alte rezultate : 
tenis ce trasă : Jenicâ Fi- 
lote CJe*-e-etc  <a*)
Mihalache Bogoi C.Tehrome- 
tclico") 2-0 : Constantin 
Marin C,Teh’'ometai;ca") — 
Gheorghe Vlad C.Tehnome- 
ta ii ca") 1—2: popice : pri
mele două locuri au fost 
ocuoate de Marcela G:snec 
și Rod rea Moga de la Coo
perativa „îmbrăcămintea". 
De menționat — cei ma; buni 
ucenici sint selecționați pen
tru a întregi echipele de ju
niori și copii a e Cubului 
„Voința" București, dub re
cunoscut prin rezultatele sote 
bune obținute in sportul 
nostru de performanță.
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AROME DE TOAMNĂ
Față de etapa trecută două lucruri demne de 

consemnat — timpul mai bun pentru fotbal și 
numărul mai mare de spectatori în tribune. In 
privința prestației echipelor constatăm, in con
tinuare. combativitatea disputelor, o tentație 
mai mare a jucătorilor pentru spiritul ofensiv. 
Deocamdată atît. Răminem, insă, in așteptarea 
realizării și a coeficientului de calitate cores
punzător care înseamnă, foarte simplu spus, ac
țiuni dinamice, faze spectaculoase la porți, go
luri. Pentru că micul ecran ne-a servit in pauza 
meciului A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo cîteva 
secvențe înregistrate in recentele confruntări 
din ..cupele europene" și puse față in față cu 
ceea ce am văzut, cu 45 de minute înainte și alte 
45 de minute după, nu prea am descoperit multe 
asemănări. Una singură și aceea frapantă — se 
juca cu aceeași... minge! Privind secvențele 
amintite puteam să definim mai bine ce in- 
teamnâ pasiunea de a juca, ce ar vrea să în
semne dăruirea pentru victorie care se trans- 
‘o-meu intr-o acerbă angajare in lupta cu ad
versary.. o luptă sportivă, bineînțeles. în care 
primează inteligența tactică și măiestria tehnică.

Spartul studențesc, care a jucat, cum s-ar ' 
spune, ..in deschiderea etapei". în compania 
Tiuy-y nu ne-a făcut să uităm de evoluția slabă 
ie miercuri. Ea rămine singura echipă nein- 
rinsă în campionat, dar ceva parcă ne face să 
ne întrebăm — mai ales după meciul cu Schalke 
'4 — dacă nu cumva ne-am entuziasmat prea 
tz-e i~. legătură cu forța, forma și invincibilita
tea aceste: formații. Continuă, de asemenea, să 
ne îngrijoreze calitatea jocului prestat de com
mon:. După mai multe infringeri ei au obținut 
ieri o victorie norocoasă — realizată grație ..pre- 
•-ng:~.lOT~ (?! ^dictate de arbitru. Oricum, pu- 

c prea a că la această echipă ceva nu merge 
z.re. .V„ este vorba despre o simplă cădere de 

i. Fvi de ri*  yf cum s-a investit in această 
.zy- fotbalul pe care-l oferă spectatorilor 

nu se ndică ia nivelul cerințelor și așteptărilor.

WMIlt srwt»it$c 
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Tenisul de masă H- 
trunește sufragiile mul
tora dintre participan
ta la duminica spor
tivă. Chiar dacă nu se 
joacă ca la „naționa
le", chiar dacă mișcă
rile sint încă stingace, 
principalul este că se 
joacă și partidele sint 

extrem de dirze.

Popicele par, la prima 
vedere, un sport ușor 
de practicat. Este doar 
o impresie. Acest 
sport solicită din plin 
organismul și, in plus, 
este și spectaculos. O 
invitație, prin inter
mediul fotografie4 
noastre, la practica
rea jocului de popice.

ILIE DOERE

Ca orice visitor iremediabil 
am spera: la un duel Dumitra- 
che — Răducanu. Cu ochii ima
ginației am văzut, incâ cu o sea
ră înaintea meciului, săritura și 
lovitura de cap neiertătoare ale 
-roibuhii" și parada lui Rică. 
Mi-am zis : măcar atît să văd 
miine și tot ar fi ceva ! Dar. a 
doua zi. in program de matineu, 
studenții din Regie mi-au părut 
viâguiți. iar Râducanu liniștit, 
mul: prea liniștit (singura
trecere de linia de cen
tru a masivului portar nu a mai 
surprins pe nimeni). Tribunele 
au începu: să se obișnuiască și 
cu -numerele' semnate Răduca- 
nu și ele doresc acum doar fot
bal— Iar fotbal nu s-a jucat ! 
Doar in finalul medului cîteva 
faze fierbinți la poarta apărată 
strașnic de Homan și o... bară 
salvatoare. Norocul a zimbit echi
pei din Petroșani care a obținut 
un punct cred eu. nesperat. Și ar 
fi obținut mai mult dacă era jucat 
Dumitrache. ,.Roibul“ mai poate 
da mult, dar ii lipsesc -locote- 
nenții**.  Extremele minerilor nu 
știu să centreze. Mulțescu. deși 
a jucat cu destul altruism, nu 
poate uita că și el înscria, pe 
vremuri goluri. (T. Pogoceanâ).

imtjoui 2 _ i
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Spre deosebire de ultimele 
etape, jocul prestat de Politeh
nica nu numai că a mulțumit 
pe cei aproape 15 000 de spec
tatori prin rezultatul obținut, 
dar le-a oferit și un agreabil 
spectacol fotbalistic. Nu este 
mai puțin adevărat că și par
tenerii de Întrecere-eu fost me
rituoși coautori ai'-jocukri de pe 
teren. In privința scorului care, 
finalmente, le este defavorabil, 
rapidiștii n-au de ce să fie su
parăți- Golul înscris de Dom 
Popescu, in min. 25, de fapt

Și pentru că tot sîntem la capitolul „aspectelor 
negative" să tragem un semnal de alarmă pentru 
fotbaliștii constănțeni care nu mai reușesc să-și 
revină de o bucată de vreme. Ei se află, acum, 
pe drumul luminat de „lanterna roșie" și tare 
mi-e teamă că vor trebui să bijbiie ceva mai 
încolo în căutarea punctelor pe care le pierd atît 
de dezinvolt. Ce putem spune ? Ori că nu se 
muncește cit trebuie, ori că se muncește prost.

Vis-a-vis de acestea se situează ascensiunea 
de formă a studenților din Bănie care ieri au 
înregistrat a doua victorie consecutivă in depla
sare. Elevii lui Titi Teașcă au învățat cum să 
joace, și de ce trebuie să ciștige. Și pentru 
acest scop — victoria și prin ea reafirmarea — 
pun intr-un meci tot ce au. Ne impresionează 
revirimentul lui Oblemenco și Marcu care au 
făcut și âltădată să strălucească această echipă. 
Dar să nu-i uităm pe Bălăci și pe Donose, prin 
efortul și dăruirea cărora se netezesc drumurile 
spre succes. Din nou, Progresul era cit pe ce 
să ofere surpriza etapei. La Pitești a condus cu 
2—0. inghețind tribunele din Trivale, peste care 
pluteau arome de toamnă și bucureștenii, după 
cite ne asigură trimisul nostru, ar fi obținut vic
toria dacă s-ar fi jucat numai fotbal și arbitrul 
n-ar fi facilitat... obținerea de către gazde a 
unui rezultat de egalitate. Așadar, Progresul nu 
este tocmai ceea ce părea la început de cam
pionat. Dar să nu ne grăbim.

Semnalăm o îmbunătățire a atmosferei și dis
ciplinei de joc. Dar, deși meciurile n-au ridi
cat probleme deosebite, deci tocmai intr-o at
mosferă de fair-play, au apărut grave erori de 
arbitraj. Prin urmare comisia de disciplină va 
avea mai puțin de lucru, în schimb colegiul 
arbitrilor va trebui să analizeze arbitrajele sla
be — unele viciind rezultatele — să manifeste 
mai multă circumspecție la delegarea „cavale
rilor in negru",

VASILE CABULEA

singurul lor șut pe spațiul por
ții. a fost ..opera" lui Catona, 
iar nu a vreunei acțiuni sau 
concepții tactice de joc. Mai 
mult nu pot spera chiar dacă 
pe parcurs studenții și-au negli
jat de citeva ori apărarea. De 
partea cealaltă, timișorenii, în 
afară de Mehedințu. și-au in
stalat întreaga echipă în careul 
advers oferindu-i lui Ioniță pri
lejul etalării întregului său 
talent. Din cele 11 șuturi expe
diate pe poartă, la trei, totuși, nu 
s-a putut opune. Roșea, cel mai 
constant jucător al gazdelor, l-a 
bătut de două ori în minutele 
35 și 77. iar Cotec în min. 87 a 
pus capăt oricărei iluzii de 
remiză pe care și-o făcuseră 
giuleștenii. (Ion Dancea).

lor. A arbitrat bine C. Petrea 
București. (Nicolăe Stanciu).

U T. *RAD 
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Meciul dintre cele două pro
movate nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat de numeroșii spectatori 
hunedoreni. care și-au întîmpi- 
nat favoriții cu mari speranțe 
Din păcate, jucătorii localnici 
n-au reușit să le încununeze 
speranțele cu un joc spectacu
los. eficace și convingător, așa 
cum au făcut-o în partidele an
terioare. De partea cealaltă, 
găiățenii au prins curaj, au dat 
repede drumul la minge, men- 
ținindu-se destul de bine la mij
locul terenului. Dar. pe alocuri, 
jocul anost a fost comple
ta: și cu unele durități sanc
ționate cu cartonașe galbene 
(Nedelcu și Vochin de la oas
peți. respectiv Niculescu). Su
periori. totuși, în atac, hunedo- 
renii obțin victoria, meritată de 
fapt, prin golul marcat de Geor
gescu. în min. 38, la o ieșire 
inoportună a portarului ^ Dumi
trescu. Localnicii au mai avut 
ocazii bune în min. 52 (Agud), 
min. 55 (Economu). min. 67 
(Șurenghin). De la gălățeni au 
ratat Țolea în min. 69 și Vochin 
min. 88 cele mai mari ocazii ale

Timp foarte frumos, meci, 
însă, din păcate, nu. Cam așa 
s-ar putea caracteriza succint 
meciul desfășurat în prezența a 
aproape 10 000 spectatori pe sta
dionul U.T.A. din localitate. 
Prima repriză decurge fără 
multe incidente deosebite dacă 
nu punem la socoteală cartona
șul galben atribuit arădeanului 
Nedelcu. Pasele sînt întorto
cheate, fazele in fața porții ne
finalizate și ambele echipe dau 
semne vizibile de nervozitate, 
neputînd controla jocul. în re
priza a doua, sint de remarcat 
cîteva încercări ale arădenilor 
de a înscrie, destrămate, însă, 
de oaspeți. Dar. tocmai atunci 
cind reșițenii păreau să domine 
situația, după o fază cam im
precisă, Kukla înscrie în min. 
75 golul victoriei. Partida con
tinuă la fel de dezlinat pentru 
ca în min. 83,. o altă fază la 
poarta arădenilor, să fie ratată cu 
brio de reșițeni. A arbitrat bine 
Chiriac Manușaride ajutat de 
A. Ionaș și C. Ioniță II. (Șer- 
ban Cionoff).

Tg. Mureș. Vreme frumoasă, 
ușor răcoroasă, teren bun de 
joc. în tribune aproape 5 000 de 
spectatori. Gazdele — jucători 
și suporteri — după înfringe- 
rea suferită în etapa precedentă 
în compania Jiului, se așteptau 
la o victorie. Pentru victorie 
nu ajunge numai dorința. Chiar 
dacă tabela de marcaj a rămas 
neschimbată, pe parcursul ce
lor 90 de minute protagoniștii 
s-au străduit, și au reușit in 
bună parte, să ofere spectatori
lor și telespectatorilor un joc 
cu multe momente de fotbal

bun. Mureșenii ies de la înce
put la atac creind faze palpi
tante, în min. 5 și 6. cind Nagy 
ratează consecutiv două centrări 
primite în apropierea porții de 
la Hajnal și Marton. în min. 39, 
Ion Marin singur cu portarul, 
trage de la cîțiva metri peste 
bară. în primele cinci minute 
ale reprizei secunde se creează 
trei ocazii de gol la poarta di- 
namovistă, dar sîntem nevoiți 
să consemnăm tot atîtea ratări, 
în ordine : Nagy, Hajnal, Nagy. 
Echipa antrenată de frații Nun- 
weiller reușește, însă, să echili
breze jocul. (Mircea Borda).

F. ț. ARGEȘ 
PtOCRESUl

Ambele echipe au fost la un 
pas de victorie. Progresul, după 
ce conduce pînă în min. 74 cu 
2—0 primește în 7 minute 3 
goluri, e drept cu concursul clar 
al arbitrului Tudor Andrei, care, 
departe de fază acordă argeșe
nilor un 11 metri gratuit (Radu 
III cade teatral in careu), iar la 
al doilea gol al gazdelor nu ob
servă sau nu vrea să observe 
faultul comis de Leșeanu asupra 
portarului bucureștean înainte 
ca Roșu să șuteze la poartă. De 
cealaltă parte, echipa din Pitești 
a pierdut ieri un punct prețios 
pe teren propriu, datorită, în 
primul rînd, jocului lent, pase
lor imprecise și neatenției por
tarului Cristian, ușor depășit la 
toate trei golurile. Jocul a fost, 
oricum, frumos, cei aproxima
tiv 4 000 de spectatori au văzut 
șase goluri și meciul a plăcut.

Au înscris : Țevi în min. 39 
și 47, Dobrin din 11 m, min. 74, 
Roșu min. 76, Zamfir min. 81 și 
Iorgulescu min. 89. (N. Militaru).

jucătorii acestei echipe nu au o 
concepție tactică de joc și lu
ciditate, nu au rezistență fizică 
și morală. La aceste lipsuri de 
ansamblu se mai adaugă încă 
una : lipsa unui vîrf de atac. 
Cam așa s-au prezentat și în 
întîlnirea cu F.C. Bihor, o echi
pă ambițioasă, care s-a apărat 
excelent — a impresionat por
tarul Albu — și cu un plus de 
curaj în atac putea pleca de la 
București cu două puncte. în- 
tîmplător (dacă așa se poate 
numi un rezultat „subtilizat" 
de arbitru), le-a pierdut pe a- 
mindouă. A ratat Florescu în 
min. 22 o ocazie bună și un mi
nut mai tirziu Dumitru a în
scris, speculînd o greșeală a 
fundașului Popovici. După pau
ză, în min. 51 a egalat Kun II, 
care și-â adus aminte că a fost 
cindva , atacantul naționalei. 
Golul victoriei steliste l-a în
scris, după min. 90 (? !), Troi. 
Cum ? Din poziție clară de 
ofsaid și potrivindu-și mingea 
cu mina. (I. D. Cucu).

POLI l*$l  J
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In min. 13, la primul Jor con
traatac periculos, craiovenii 
deschid scorul prin Donose, care 
a profitat prompt de greșeala 
lui CatargiU și a șutat în colțul 
lung printr-o pădure de picioa
re. în min. ^6 — un contraatac 
fulgerător al oaspeților este fi
nalizat de Marcu. Un minut mai 
tirziu același Marcu centrează 
înalt dintr-un uhghi greu, min
gea e deviată de portarul bă- 
căoan, Constantinescu, se plim
bă de-a lungul barei transver
sale, intră în teren și Volmer o 
trimite speriat în aut. în min. 
30. Oblemenco „desenează" un 
nou contraatac, Marcu sprintea- 
ză și înscrie, dar arbitrul Con
stantin Dinulescu anulează go
lul motivînd un ofsaid văzut 
numai de el.

Repriza secundă a fost domi
nată autoritar de jucătorii 
Sport-clubului care au ratat nu 
mai puțin de 11 ocazii toate din 
interiorul careului advers. în 
min. 70 Băluță a fost placat în 
mijlocul careului de Tilihoi și 
Donose, ultimul și-a recunoscut 
greșala. însă arbitrul C. Dinu
lescu și-a adus aminte că-i pri
vase pe olteni de un gol perfect 
valabil și — în compensație, a 
închis ochii. (Șt. Olteanu).

Puțini spectatori au avut cu
rajul să înfrunte frigul pătrun
zător pentru a urmări această 
partidă. Și nu au avut ce regre
ta prea mult. Prima repriză este 
la discreția gazdelor insă atacu
rile acestora se sting în fața ca
reului advers. Singurul moment 
mai interesant din primele 45 de 
minute l-a constituit golul în
scris de Trandafilon în min. 32. 
Pină atunci : joc de uzură, ine
ficient, pase greșite și atit. Pau
za se dovedește a fi un sfetnic 
bun pentru studenți, căci ime
diat după reluare, același 
Trandafilon. marchează, majo- 
rînd scorul. Jocul lor capătă 
mai multă culoare și viteză, iar 
linia mediană — Romila, Si- 
mionaș, Banu este mai sigură, 
construiește eficace. Un frumos 
gol avea să se înscrie în min. 
52 cind, după o cursă solitară 
Doru Ionescu centrează frumos 
și controversatul Dănilă reia 
cu capul în plasă. Constănțenii, 
bătăioși de altfel, n-au putut 
opune rezistență, iar în ce pri
vește atacul n-au pus în pericol 
poarta adversă decît o singură 
dată cind Mateescu a șutat 
foarte puternic, Costaș reușind 
să respingă în extremis. O re
marcă pentru Peniu, care s-a 
zbătut mult, dar „cu o floare"... 
(Vasile Arhire).

CLASAMENT
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De la o etapă, la alta, cam
pioana „en titre" a * fotbalului 
nostru joacă, parcă, din ce în 
ce mai rău. Mai mare jalea să-i 
vezi pe acești fotbaliști „cu 
nume" — Dumitru, Iordănescu, 
Anghelini, Troi etc. — cum se 
chinuie pe dreptunghiul de iar
bă, doar-doar le-o ieși ceva. Și 
dacă nu le reușește nimic în 
teren e pentru că la ora actuală

Dinamo 10 7 2 1 29- 8 16
Sp. studențesc 9 5 4 0 14— 3 14
Univ. Craiova 10 6 i 3 19—11 13
F.C. Argeș 10 5 2 3 14—18 12
Poli Timișoara 10 5 1 4 14-12 11
A.S.A. Tg. Mureș 10 5 1 4 9— 8 11
Steaua 10 5 1 4 15—14 11
U.T.A. 10 4 3 3 11-18 11
Jiul 10 4 2 4 11—11 10
Progresul 10 3 4 3 13—18 10
Poli. Iași 10 4 1 5 12— 9 9Corvinul 10 3 3 4 10—11 9
Rapid 10 4 0 6 12—14 8
S.C. Bacău 10 3 2 5 12—14 8
F.C. Bihor 10 3 2 5 11—16 8F.C.M. Reșița 9 3 1 5 11—16 7
F.C. Constanța 10 2 2 6 8—16 6
F.C.M. Galați 10 1 2 7 8—21 4

Etapa viitoare
(duminică 31 octombrie)

Dinamo — S.C. Bacău, Pro
gresul — Politehnica Timișoara, 
Rapid — A.S.A. Tîrgu Mureș, 
Politehnica Iași — Jiul, F.C.M. 
Galați — Steaua, Universitatea 
Craiova — F.C. Bihor, Corvinul 
Hunedoara — F.C. Argeș, F.C.M. 
Reșița — F.C. Constanta și 
U.T.A. — Sportul studențesc.
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COMPETIȚII • REZULTATE • COMENTARII

hochei: „SELECȚ10NABILII 
N-AU CORESPUNS!“

HANDBAL: IN SFIRȘIT,
S-A JUCAT Șl ÎN... SALA

DIVIZIA B

Succesul repurtat de echipa na
țională, Care a promovat în gru
pa de elită a „mondialelor" de 
hochei, a avut un larg ecou în 
rîndul iubitorilor sportului cu 
crosa și pucul. Așa se face că, 
în pofida timpului nefavorabil, 
un număr mare de spectatori ău 
fost prezențl la jocurile ediției 197G a „Cupei României**,  progra
mate în „uvertura" noii stagiuni, 
la Miercurea Ciuc și în Capitală. 
Au reținut atenția mai ales, parti
dele susținute de formațiile Stea
ua. Dinamo și Sport Club-Miercu- 
rea Ciuc, care reunesc pe majo
ritatea camponenților lotului re
publican »i ale căror întreceri au 
purtat amprenta unor dispute 
dirze. eu răsturnări spectaculoase 
de scoruri Și cu rezultate-surpri- 
ză. Echipa din Miercurea Ciuc, 
revelația competiției, a reușit să 
stopeze din cursă pe Dinamo, în 
fața căreia a obținut două victorii 
(8-6 și 3—2).

Referindu-se la această primă 
confruntare a formațiilor frun
tașe de hochei, antrenorul secund 
al naționalei, fostul internațional 
Ion Tiron, ne-a declarat : „Față 
de sezonul trecut, acum întrece
rile au fost mai echilibrate, cu

Cros: 525 de participanți la finalele 
campionatelor naționale

în „Parcul Poporului" din 
Craiova s-au desfășurat, dumi
nică dimineață, finalele cam
pionatelor naționale de cros, la 
startul cărora au . fost prezenți 
525 atleți și atlete din 81 de clu
buri sportive ale țării.

în proba rezervată seniorilor, 
victoria a revenit lui Ilie Flo- 
roiu (Farul Constanța), pe locu
rile următoare clasîndu-se Au
rel Niculescu (C.A.S.U. Timi
șoara) și Constantin Ștefan 
(C.S.U. Oradea).

La senioare, titlul de campi
oană a fost cucerit de Natalia 
Mărășescu (Steaua), urmată de 
Maricica Puică (Olimpia Bucu
rești) și Georgeta Gazibara 
(C.A.S.U. Timișoara). Pe echipe 
titlurile au fost cîștigate de 
C.A.S.U. Timișoara — la mas
culin și Olimpia București •— 
la feminin. 

un angajament fizic superior. 
Insă, meciurile din turneul final 
nu au atins nivelul așteptat. 
Mare parte dintre selecționabili 
s-au arătat deficitari in pregăti
rea fizică și tehnică, in concep
ția tactică de joc. La următoarele 
antrenamente va trebui să se lu
creze cu mai multă atenție și sir- guință pentru ca toți jucătorii să 
marcheze o formă sportivă bună. 
După numai opt zile, formațiile 
divizionare vor susține un nou 
test. Respectiv, începînd de du
minică 31 octombrie, la Miercurea 
Ciuc se va desfășura primul tur 
al campionatului, urmind ca Ia 
10 noiembrie, lotul republican 
lărgit să se reunească și să con
tinue programul de pregătire in 
vederea apropiatelor meciuri in
ternaționale*.

Ieri, în ultima etapă, s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Dinamo — Dunărea Galați 9—3, 
Steaua — S.C. Miercurea Ciuc 
3—1. Trofeul a revenit echipei 
Steaua, care a acumulat 11 punc
te, fiind urmată în clasament de 
S.C. Miercurea Ciuc cu 8 puncte 
și Dinamo cu 5 puncte. (M. Le- rescu).

Iată învingătorii celorlalte fi
nale : junioare III: Cristina Co- 
jocaru (Școala sportivă „Olim
pia" Craiova) ; juniori III : Dă- 
nuț Lungu (Șc. sp. Bacău) ; ju
nioare II : Elena Enache (Șc. 
sp. Galați) ; juniori II : Petre 
Levițchi (Liceul nr. 2 Iași); ju
nioare I : Antoaneta Iacob (O- 
limpia București) ; juniori I : 
Toma Bănișor (Dinamo) ; tine
ret : Gheorghe Buruiană (Di
namo).

în deschidere s-a disputat 
crosul popular de toamnă al 
elevilor din orașul Craiova, la 
care au participat peste 500 de 
tineri și tinere.

La băieți, pe primul loc s-a 
clasat Alexandru Șuvar (Liceul 
pedagogic), iar la fete a cîști- 
gât Stela Preda (Liceul de 
construcții nr.2).

Candidatele la „podiumul de 
onoare- au evoluat, ieri, in Capi
tală, Intr-o suita de jocuri impor
tante din penultimul act a! sezo
nului de toamnă. Steaua a pri
mit replica formației băimărene, 
Minaur. medaliată cu bronz la 
ediția precedentă. In ascensiune 
de formă, steliștii au repurtat 
victoria cu scorul de 28—18, pre
țuind „șefi*"  in clasament (cu 11 
puncte) pe care au deținut-o 
mai multe etape Dinamo Bucu
rești, aflată acum pe locul se
cund, eu 17 puncte. Simbătâ. M 
octombrie, vom urmări tradițio
nalul derbi Steaua — Dinamo, 
care va decide campioana de 
toamnă.

Sala Floreasca a găzduit primul 
cuplaj handbalistic pe teren aco
perit din acest sezon. <cam tir- 
ziu. deși se ștte că meciurile din 
cupele europene se dispută nu
mai in sală), avind ..cap de afiș- 
meciul feminin Rapid — Univer
sitatea Timișoara, care a avut un 
final pasionant. Timișorencele au 
condus mare parte din joc si se 
părea că vor obține un succes 
categoric. însă, la scorul de 14—7, 
campioanele au slăbit ritmul, au 
comis numeroase greșeli, in timp 
ee feroviarele au marcat o reve

DIN ALTE SPORTURI
VOLEI

în primul derbi din actuala 
ediție a diviziei feminine de 
volei. Dinamo a dispus, cu 3—1, 
de Rapid, și „elevele" maestrei 
emerite a sportului Doina Ivă- 
nescu continuă să fie neînvinse, 
alături de Penicilina Iași. care, 
ieri a obținut o nouă victorie în 
deplasare. întrecînd cu 3—0. pe 
Universitatea Timișoara. Peni
cilina și Dinamo ocupă primele 
două locuri în clasament, la 
egalitate de puncte, 8. Alte re
zultate din etapa de ieri : 
I.E.F.S. — C.S.U. Galați 3—2.. 
Farul Constanța — Știința Ba
cău 3—1. Maratex Baia Mare — 
Universitatea Craiova 3—1. In 
campionatul masculin s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Universitatea Craiova — Dinamo 
0—3, Viitorul Bacău — Steaua
1—3, Rapid — Delta Tulcea 
3—0, Petrolul Ploiești — Con
structorul Brăila 2—3, Politeh

nire puternică si in final tabela 
de marcaj a indicat un rezultat 
de egalitate, 15—15 (5—lt). Au 
condus cu greșeli brașovenii H. 
Boschner și R. Antochi.

In deschidere, fostele campi
oane, handbalistele de la I.E.F.S.- 
au intilnit formația „U“ Cluj- 
Napoca, in compania căreia au 
prestat un joc mai bun și efi
cient. cu acțiuni de atac în viteză. 
Gazdele au clștigai cu 17—12 (9—5) 
și au trecut pe locul secund In 
clasament. Un rezultat surpriză 
s-a înregistrat In partida Univ. 
București — Constructorul Timi
șoara: 17—17.

L. MIHAI

Alte rezultate tehnice, mas
culin : Gloria Arad — Știința 
Bacău 16—11 : Relonul Săvi- 
nești — C.S.U. Galați 18—12 ; 
Dinamo Brașov — Universitatea 
București 17—11 ; Universitatea 
Cluj-Napoca — C.S.M. Borzești 
20—10 ; feminin : Textila Bu- 
huși — Voința Odorhei 7—7 : 
Universitatea Iași — Progresul 
București 8—10 : Confecția
București — Mureșul Tg. Mureș 
9—7.

nica Timișoara — C.S.U. Galați 
3—2 și Tractorul Brașov — Ex
plorări Baia Mare 0—3.

BASCHET
în etapa de ieri, a 5-a a 

primei divizii feminine de 
baschet, formația campioană. 
I.E.F.S. și Rapid, care se pre
gătesc pentru debutul în noua 
ediție a cupelor europene, au 
jucat în deplasare, obținînd vic
torii scontate in dublele întil- 
niri cu C.S.U. Galați 2—0 
(87—49 și 78—53) și, respectiv, 
cu Sănătatea Ploiești 2—0 
(82—61 și 74—38). Alte rezultate : 
.,U“ Cluj Napoca — Crișul 
Oradea 1—1 (67—75 și 76—70). 
Voința Brașov — Politehnica 
București 1—1 (57—76 și 72—71). 
Mobila Satu Mare — Olimpin 
București 0—2 (76—90 și 79—96). 
Universitatea Timișoara — Vo
ința București 2—0 80—74 ș; 
78-67).

SERL4 I : C.S.M. Suceava — 
C.S.M. Borzești 1—0 ; C.S.U. 
Galați — Unirea Focșani 2—1 ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Portul 
Constanța 1—0 ; Metalul Plo- 
per.i — Victoria Tecuci 3—0 ; 
Olimpia Rm. Sărat — Ceahlăul 
P. Neamț 1—3 ; Celuloza Călă
rași — Gloria Buzău 0—0 ; 
C.F.R. Pașcani — Prahova Plo
iești 3—0 ; Petrolul Ploiești — 
F.C. Brăila 4—0 ; Relonul Să- 
vinești — Minerul Gura Humo
rului 3—1.

După 10 etape, Petrolul Plo
iești conduce in clasament cu 
20 puncte.

SERIA A n-A : C.S. Tîrgo- 
viște — Traetorul Brașov 2—1 ; 
Steagul roșu Brașov — Unirea 
Alexandria 1—8 ; Flacăra Mo- 
reni — F.C.M. Giurgiu 1—1 î 
S.N. Oltenița — Chimia Rm. 
Vîlcea 1—2 ; Chimica Tirnăveni 
— Electroputere Craiova 3—1 ; 

Chimia Tr. Măgurele — Dina
mo Slatina 0—1 ; Metalurgistul 
Cugir — Tehnometal București
2—0 ; Metalul București — Ni- 
tramonia Făgăraș 1—0 ; Șoimii 
Sibiu — Voința București 1—2.

Steagul roșu Brașov și C.S. 
Tîrgoviște continuă să ocupe 
primele două locuri, cu același 
număr de puncte : 15.

SERIA A III-A : Olimpia 
Satu Mare — F.C. Baia Mare 
4—2 ; Aurul Brad — Sticla Tur
da 2—1 ; Mureșul Deva — Glo
ria Bistrița 2—1 ; Ind. sîrmei 
C. Turzii — Minerul Cavnic
2— 1 ; C.F.R. Timișoara — Vic
toria Călan 3—0 ; Armătura Za
lău — C.I.L. Sighet 2-0 : C.F.R. 
Cluj Napoca — U.M. Timișoara
3— 0 ; Dacia Orăștie — Rapid 
Arad 2—1 ; Minerul Lupeni — 
„U“ Cluj Napoca 0—0.

Olimpia Satu Mare conduee 
în clasament cu 17 puncte.

apă, la care participă și for
mația Rapid București. In 
primele trei meciuri susținute, 
echipa Rapid București a ob
ținut următoarele rezultate : 
9—5 cu Ethnikos Pireu ; 7—7 
cu Zian Vitesse (Olanda) și 
6—7 cu Țska Moscova.
• Tinerele jucătoare român

ce, Virginia Ruzici și Florența 
Mihai au repurtat un nou suc
ces internațoinal de prestigiu, 
ciștigind proba de dublu fe
mei din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Bar
celona, turneu dotat cu tro
feul „Conde de GodoM. In 
finală, demonstrind o coeziu
ne perfectă și un joc de bună 
valoare tehnică, Virginia Ru
zici și Florența Mihai au în
vins clar tn două seturi cu 
6—1, 6—4 perechea Nathalie 
Fuchs (Franța), Michele Gour- 
dal (Belgia). Reamintim că 
săptămina trecută talentatele 
noastre jucătoare clștigaseră 
proba de dublu și la turneul 
internațional de la Madrid.

Tn finala probei de dublu 
bărbați, perechea Raul Rami
rez (Mexic), Brian Gottfried 
(S.U.A.) a întrecut cu 7—6, 
6—4 cuplul Hewitt, McMillan.

Ne vine greu să acordăm această notă unui cavaler al fluie
rului, dar Gheorghe Jucan, din Mediaș, o merită cu prisosință. 
După ce a acordat cam gratuit două cartonașe galbene lui Ale
xandru Nagy și lui Popovici. de la F. C. Bihor, a făcut cadou 
un gol Stelei, viciind astfel rezultatul final al partidei. In mo
mentul in care a înscris, Troi se afla în poziție clară de ofsaid, 
văzută de toată lumea, numai de arbitru, nu (? !). Nu a văzut, 
de altfel, nici că mai sus numitul fotbalist a oprit balonul cu 
mina... Arbitrul Jucan, departe de fază, cum de altfel a stat 
in tot meciul, firi si mai consulte tusierul. a arătat centrul 
terenului, validând golul. I-am auzit chiar pe suporterii forma
ției campioane dezaprobind această „eroare"... (I. D. Cucu).

«Humorii d
SPORTUL STUDENȚESC — 

JIUL PETROȘANI 2—2 (2—0) : 
In minutul 20, cind extrema 
stingă Marcelan a înscris al 
doilea gol pentru studenți, 
soarta meciului părea pecetlui
tă. Jucătorii Jiului, la. rîndul 
lor, parcă depuseseră armele, 
iar studenții au trecut intr-un 
joc „la pas", leneș și indolent. 
Așa au continuat și în repriza 
a 2-a cind Jiul a încercat să 
schimbe soarta meciului. Au 
reușit : în minutul 56 înscrie 
Enache, iar patru minute mai 
tirziu, Lăzăroiu ■ aduce egalarea. 
(T. P.).

POLI. TIMIȘOARA — RAPID 
2—1. Juniorii Politehnicii au 
Cîștigat din nou cu 2—1. De data 
aceasta au fost, insă, mult mai 
solicitați de adversari, iar vic
toria obținută este rodul unei 
prestații de mai bună valoare.. 
In acest meci au fost eviden
țiate semnele unei formule de 
echipă cu o concepție modernă 
de joc, handicapată însă de o 
pregătire fizică insuficientă — 
care este vizibilă la ambele 
echipe. (I. D.).

F. C. CORVINUL — F. C. M. 
GALAȚI 3—0 (1—0). Intilnire
dominată autoritar de gazde, 
care au înscris 3 goluri prin 
Nicșa (min. 38 și 78) și Viespe 
(min. 60), au avut și două bare 
și au prilejuit afirmarea tineri
lor hunedoreni Albu, Nicșa și 
Petcu, intrați în atenția selec
ționerilor reprezentativei de ju
niori a țării, (N. S.).

S. C. BACAU — UNIV. CRA
IOVA 0—1 (0—1), Surprinzător, 
juniorii Sport-clubului au pără
sit învinși terenul de joc deși 
n-au fost cu nimic inferiori 
partenerilor de întrecere. Me
ciul care a „prefațat" intilnirea 
seniorilor, s-a încheiat cu vic
toria, la limită, a oaspeților.

A.S.A. TG. MUREȘ — DINA
MO BUCUREȘTI 2—0. Meci 
frumos, spectaculos. Juniorii 

mureșeni și-au onorat „cartea 
de vizită" obținind o victorie 
prețioasă în fața unui adversar 
valoros. Scor final: 2^0. (M. B.)

U.T.A. — F. C. M. REȘIȚA 
2—0. Arădenii au obținut victo
ria prin golurile inscrise de 
mijlocașul Popa, in repriza a 
2-a. Juniorul arădean, care este 
și căpitanul echipei, se dove
dește a fi un jucător de real 
talent. Este un tînăr despre 
care, probabil, vom mai auzi și 
vom mai scrie. (Ș. C.).

F. C. ARGEȘ - PROGRESUL 
1—1. Meciul juniorilor. înche
iat tot cu un rezultat de egali
tate, 1—1, s-a disputat in des
chidere pe un stadion alăturat. 
Jocul a fost frumos, cu nîulte 
pase spectaculoase, dar și cu 
multe durități. Au înscris : 
Anuțescu pentru gazde și Dinu 
pentru oaspeți. (N. M.).

POLI. IAȘI — F.C. CON
STANȚA : 2—5. Un joc sub' orice 
critică a defensivei ieșene, care 
n-a rezistat iureșului constănțean 
de după pauză. La scorul de 2—1 
pentru Poli, partida ia o întor
sătură neașteptată, oaspeții reu
șind să inscrie nu mai puțin de 
4 goluri. O plăcută surpriză a 
constituit-o fundașul Ciric (F.C. 
Constanța) autorul a două splen
dide goluri și a unei intervenții 
sigure in apărare. Au mai mar
cat Mihalcea și Florescu pentru 
gazde, respectiv Suru, Polifron 
și Bratu pentru oaspeți. (V.A.)

STEAUA — F.C. BIHOR : 1—0 
(1—0) : Partidă anonimă, încîlci- 
tă cu mii de durități. Un foc în 
care cei 22 de fotbaliști s-au luat 
la întrecere „cine greșește mai 
mult". Faulturi după faulturi, 
nervi prea mulți la acești tineri 
fotbaliști are în loc să joace fot
bal caută mai mult picoarele ad
versarului. Au cîștigat juniorii 
de la Steaua, printr-un gol rea
lizat de Bunea, dar puteau cîș- 
tiga tot așa de ușor bihorenii...



Liderul tinerilor 
din Africa de Sud 
căutat de poliția 
din Johannesburg • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII •

în urma intensificării acțiuni- 
lor organizate de studenții de 
culoare din R.S.A. împotriva 
practicilor rasiale discrimina
torii, poliția din Johannesburg 
a declanșat o adevărată vină- 
toare împotriva noului lider al 
tinerilor, Khotso Seathlolo, — 
informează agenția France 
Presse. Acesta a preluat condu
cerea Consiliului reprezentativ 
al studenților din Soweto de
oarece fostul lider, Tsietsi Mashi- 
nini, a fost nevoit să se refu
gieze în Marea Britanic, după 
ce poliția a oferit un premiu în 
valoare de aproximativ 3 000 
franci pentru orice informație 
putând conduce la arestarea sa.

ASTĂZI, LA ALGER, REUNIUNEA SPECIALĂ A 
„CLUBULUI DE LA ROMA"

Necesitatea punerii în aplicare 
a noii ordini internaționale
„Noua ordine internațională" 

este tema unei reuniuni specia
le a „Clubului de la Roma" 
(organism ce reunește oameni

Hotărire a Consiliilor naționale 
ale Federației tineretului indian 
și Federației studenților indieni

INTRE 10-17 NOIEMBRIE VA FI ORGANIZATA „SAPTAMINA DE 
LUPTA ÎMPOTRIVA IMPERIALISMULUI’

La Madras, în India, a avut
Ioc o ședință comună a consi
liilor naționale ale Federației 
tineretului indian și Federației 

: studenților indieni, în cadrul 
căreia a fost adoptată hotărirea 
ca, în zilele de 10—17 noiembrie, 
să fie organizată în țară „Săp- 
tămîna de luptă împotriva im- 

. perialismului". Manifestarea este 
menită să demonstreze hotări
rea tineretului indian de a-și 
aduce contribuția la rezolvarea 
sarcinilor în domeniul promo
vării prefacerilor progresiste in

țară și urmează, totodată, să 
sprijine ideile generate de con
ferința internațională a tinere
tului și studenților pentru trans
formarea Oceanului Indian în- 
tr-0 zonă a păcii, care a avut 
loc recent. De asemenea, „Săp- 
tămina de luptă împotriva im
perialismului" va constitui un 
prilej de exprimare a solidari
tății cu lupta dusă pe plan 
mondial împotriva rasismului și 
colonialismului.

de știință din mai multe țări 
ale lumii) care se deschide as
tăzi, in capitala Algeriei. Circa 
300 de personalități politice și 
economice de pe toate conti
nentele lumii, între care și din 
țara noastră, vor participa la 
această reuniune.

Sosit deja la Alger, președin
tele „Clubului de la Roma", 
Aurelio Peccei, a declarat zia
riștilor că „reuniunea, ce se 
ține in țara de unde a fost lan
sată mișcarea pentru o nouă 
ordine economică internaționa
lă. cu un conținut profund uma
nitar, va trebui să contribuie 
într-un mod mai accentuat la 
punerea in aplicare a noii or
dini, pentru ca aceasta să de
vină o bază sigură pentru vii
torul întregii planete". „Prin 
importanța dezbaterii pe care o 
vom avea de susținut cu acest 
prilej, la Alger, sperăm să con
tribuim la creșterea speranțelor 
și la diminuarea frustrărilor 
unui mare număr din populația 
lumii, pentru a permite tuturor 
oamenilor să trăiască la un 
nivel demn".

170 000 de muncitori din peste 20 de uzine de asamblare ale 
firmei constructoare de automobile „Ford", carc-și desfă
șoară activitatea în 22 de state ale federației americane, au 
participat in ultima lună la o grevă ce a durat trei săptă- 
mîni, revendicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. 
Declanșarea grevei a fost determinată de neîndeplinirea re
vendicărilor oamenilor muncii cu ocazia expirării vechilor 
contracte. Greva s-a încheiat, așa după cum s-a anunțat, cu 
acceptarea de către conducerea uzinelor „Ford" a noilor con
tracte colective, negociate cu patronatul. în imaginea de mai 
sus, greva organizată de oamenii muncii de la uzinele Rouge, 
din Dearborn, în apropiere de Detroit.

O știre provenită din Washington informează că datorită 
unor „probleme**  de producție și vinzări inferioare previziu
nilor, „Ford Motor* 4 va închide o bandă de montaj de la 
Chicago. 3100 de muncitori au fost deja concediați, iar pa
tronatul a anunțat că săptămîna aceasta concedierile tem
porare vor afecta 8 000—10 000 lucrători.

Demonstrații in Franța 
față de nivelul ridicat 

al șomajului juvenil

Sîmbătă, în 20 de orașe fran
ceze s-au desfășurat demonstra
ții ale oamenilor muncii, in 
semn de protest față de nivelul 
atins de șomaj în rîndurile ti
neretului. Se apreciază că peste 
250 000 de participant! au luat 
parte la aceste acțiuni de pro
test.

Surse sindicale au arătat că 
cea mai mare parte a celor 
peste un milion de șomeri sint 
tineri sub 25 de ani.

Remaniere 
guvernamentală în Libia

Printr-un decret al Gonsiliu- 
lui ' Comandamentului -Revolu
ției din Libia, președintele con
siliului, Moamcr EI-Geddafi, a 
fost numit comandantul suprem 
al forțelor armate.

Consiliul Comandamentului 
Revoluției din Libia a promul
gat. totodată, prin decret o re
maniere guvernamentală. Tot
odată, a fost anunțată crea
rea a patru noi ministere : 
Ministerul Municipalității. 'Mi
nisterul pentru Problemele Ti
neretului, Ministerul pentru 
Problemele Consiliului de Mi
niștri și Ministerul pentru Ba
raje și Resurse Hidraulice.
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Emoție între două panouri
însemnări de la o școală din Rostov pe Don

Mărturisesc (emo
ție de școlar întâr
ziat !), mă așteptam 
la o atmosferă so
bră. ușor cazonă, 
cum se întâmplă a- 
deseori cînd treci 
pragul unei scoli cu 
vechi și bogate tra
diții. Mă așteptam 
zic — pentru că în
tâlnirea cu Grupul 
școlar tehnic din o- 
rașul Rostov pe Don 
a debutat cu citeva 
chipuri blonde si a- 
dolescente îmbujora
te de birjoană, cite
va șepci de unifor
mă apoi, serviete și 
echere mari — și 
m-am simțit dintr-o 
dată ca acasă : mai 
mult, am retrăit in
stantaneu erimpeie 
din anii mei de 
școală. Din vizita 
care a urmat, din

discuțiile purtate, 
am avut astfel con
diția reciprocă a în
țelegerii cit mai de
pline a lucrurilor.

Povestește Ghek- 
ker Naum Marco- 
vici, directorul șco
lii : „Sîntem o in
stituție cu tradiție, 
una din cele mai 
mari școli din regiu
ne. In general pre
gătim constructori, 
iar in ultimul tâmp 
și specialiști in mon
taj și industria chi
mică". Rețin astfel 
că urmează cursuri
le acestei prestigioa
se instituții de învâ- 
țămint tineri absol
venți a 8 clase, ai 
școlii medii de 1G 
ani, ca și mai virst- 
nici. cu armata fă
cută. Circa o sută de 
eadre didactice și

maiștri-instructori se 
preocupă, cu pasiu
ne și competență, de 
buna pregătire a e- 
levilor. Aș aminti 
aici exemplul unor 
tineri dascăli ca Va
lentina Ivanova, Po
pov Ghenadii, Iuri 
Alexeevici Orlov, A- 
lexandr Omelcenko, 
pe care i-am cunos
cut in cabinetele lor 
de chimie, fizică, 
tehnologia materiale
lor și tehnologie spe
cială, între stivele 
de material didactic
— planșe, tot felul 
de aparate, mașini
— confecționat prin 
forțe proprii. Aș mai 
menționa, desigur, pe 
„fiii școlii". Gheor- 
gbii Necipurean. Vla
dimir Klimenko și 
Valentina Goncear. 
foști elevi aici, as-

lăzi absolvenți ai di
feritelor institute de 
invățâmînt superior 
și reintorși la „dra
gostea dinții". în ca
litate de profesori.

Un cuvînt de fru
moasă apreciere se 
cuvine adus, de bună 
seamă, sutelor de e- 
levi care, beneficiind 
de burse, cămine, 
îmbrăcăminte și cărți, 
trudesc sirguincios 
peste manuale sau 
in întreprinderile in 
care fac practica. A- 
lexei Zadarojnii, se
cretarul comitetului 
de comsomol pe 
școală (el însuși, un 
tinăr studios ; este 
student în anul VI) 
mi-a vorbit pe înde
lete despre acțiuni
le organizației lor, 
despre efortul depus 
pentru pregătirea 
profesională și poli
tie*  a elevilor. Semn 
al rezultatelor obți
nute de organizație : 
drapelul de fruntaș, 
inminat de Comite
tul Central al Com- 
somolului. aflat in 
vitrina cu trofee a 
școlii. „Deși este un 
trofeu transmisibil —

îmi spune secretarul
— ne străduim și 
avem convingerea 
că-1 vom cîștiga și 
anul acesta".

Ambiția, perseve
rența, studiul sint 
pilde concrete, fapte 
elocvente, pe care 
actuala generație de 
elevi le așază la 
bogata tradiție a 
școlii, care a pregă
tit pină acum peste 
15 000 de muncitori 
și specialiști. De alt
fel, directorul ține 
să sublinieze, cu 
ușor, umor : „Mi se 
întâmplă uneori, 
toamna, să fiu oprit 
de cite o femeie. Nu 
mă mai cunoașteți, 
tovarășe director ?
— imi zice — am ab
solvit aici acum 18 
ani ; mi-am adus 
fiul să învețe mese
rie tot la dumnea
voastră. Recunosc, cu 
scuze, că n-o mai 
rețin. Unele familii, 
insă, sint cunoscute 
de toată suflarea 
școlii. Așa este ca
zul familiei Rudo- 
miotkinii, care de 
patru generații în
vață la noi".

La plecare, pe 
unul din coridoarele 
școlii, două panouri 
mi-au atras în mod 
deosebit atenția, a- 
șezate simetric, față 
in față. Pe unul se 
află scris „Ei au 
luptat pentru patrie" 
și prezintă portrete
le a zece croi — 
chipuri grave, cu 
durerea transforma
tă în dîrzenie pe cu
tele feței — în care 
am recunoscut pe 
directorul școlii, pe 
cei doi directori ad
juncts alți profesori, 
care s-au acoperit 
de glorie în Marele 
Război pentru Apă
rarea Patriei. Pe al 
doilea panou, cealal
tă mîndrie a școlii, 
fruntașii la învăță
tură — chipuri tine
re, priviri limpezi, 
cutezătoare. Spațiul 
dintre cele două pa
nouri — un spațiu 
de emoție, o aleasă 
stare de spirit, de 
care sînt pătrunși 
toți tinerii elevi ai 
acestei școli.

ION ANDREIȚA

0. N. U. - XXXI
Realitatea vieții internaționale impune sporirea 

rolului Organizației Națiunilor Unite

A
 intrat în tradiție ca, în fiecare an, 24 octombrie 
să fie marcată ca „Zi a Națiunilor Unite". Eve
nimentul celebrează data intrării în vigoare, în 
1945, a Cartei Națiunilor Unite, document de 
certă valoare internațională, semnat la 26 iunie 
de reprezentanți ai 51 de state, la San Francisco. 

Aniversarea creării Organizației Națiunilor Unite prilejuiește 
— într-un moment cînd aceasta a pășit spre cel de-al IV-lea 
deceniu de existență — reflecții asupra drumului parcurs, a 
perspectivelor, dar mai cu seamă poate fi folosită pentru 
lansarea unui nou apel menit a, stimula eforturile îndreptate 
spre creșterea rolului, a eficienței. O.N.U., la cauza păcii, 
securității, colaborării și înțelegerii internaționale.

Un șir de conferințe și reuniuni organizate sub egida 
O.N.U. și-au adus contribuția la clarificarea unor probleme, 
la depistarea unor căi și mijloace care, introduse în practica 
relațiilor internaționale, au favorizat apropierea și cooperarea 
rodnică între toate statele membre, care sînt în prezent în 
număr de 145. Remarcind aspectele pozitive ale activității 
O.N.U., nu pot fi ignorate totuși o serie de lipsuri și slăbiciuni 
manifestate de-a lungul anilor. Astfel, confruntată cu acui
tatea unor probleme contemporane, O.N.U. nu s-a aflat în
totdeauna Ia înălțimea așteptărilor, în unele cazuri de stări 
conflictuale au fost adoptate hotărîri nejuste, acestea soldîn- 
du-se cu rezultate negative, numeroase rezoluții au rămas 
doar consemnate in documente fără a se trece la concreti
zarea lor, in unele probleme, cum este dezarmarea, negocie
rile bat pasisl pe loc.

Potrivit politicii sale externe de pace și colaborate, Româ
nia socialistă, afirmîndu-și deplina adeziune față de princi
piile O.N.U., a participat la dezbaterea celor mai importante 
puncte înscrise pe agendă, a manifestat continuu inițiativă, 
spirit constructiv, reievîndu-se ca un factor activ în întreaga 
activitate a O.N.U., a organismelor sale. întâlnirile și convor
birile președintelui Nicolae Ceaușescu cu secretarul general 
al O.N.U., cu alte personalități reprezentând organisme ale 
O.N.U., inițiativele în probleme deosebite ale vieții interna
ționale — securitatea și colaborarea în Europa, educarea ti
neretului, dezarmarea, noua ordine economică internațională — 
s-au înscris drept contribuții remarcabile pe linia permanen
tei activizări a O.N.U., potrivit transformărilor din lumea 
contemporană, realităților de pe arena mondială. O expresie 
elocventă a principialității cu care acționează România pen
tru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte — întemeiate 
pe respectul dreptului internațional — Ia instaurarea unei 
noi ordini economice și politice mondiale, o constituie pre
ocuparea țării noastre de a spori eforturile tuturor statelor 
membre în vederea sporirii rolului O.N.U., a eficienței acti
vității sale, a îmbunătățirii întregii activități a organizației. 
Așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Astăzi,^ mai 
mult ca oricînd, este imperios necesar ca toate statele să ac
ționeze pentru întărirea rolului și eficienței Organizației Na
țiunilor Unite în soluționarea problemelor cu care este con
fruntată omenirea, în promovarea unui curs nou în relațiile 
internaționale, în edificarea unei lumi mai drepte și mai 
bune". înscriindu-se într-o asemenea preocupare statornică, 
difuzarea la O.N.U. a documentului intitulat „Poziția Româ
niei cu privire Ia îmbunătățirea și democratizarea activității 
Organizației Națiunilor Unite, Ia întărirea rolului său în re
alizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, a unei lumi mai hune și mai drepte, a unei 
păci trainice" a stirnit un deosebit interes, bucurîndu-se de 
o largă apreciere, a declanșat un proces a cărui rezultantă 
trebuie să fie ridicarea pe o treaptă superioară a activită
ților multiple ale organizației.

Reafirmindu-și deplinul atașament față de scopurile nobile 
ale O.N.U., țara noastră este hotărîtă — așa cum rezultă și 
din desfășurarea actualei sesiuni — să acționeze pentru 
transformarea Națiunilor Unite într-un apărător de nădejde 
al păcii, un promotor activ al dezvoltării libere și indepen
dente a tuturor popoarelor, pe calea progresului și civilizației.

I. TIMOFTE

ZAMBIA — 
repere ale 

unei economii 
în plină înnoire

^efscurl
CREAREA PLATFORMEI 

ORGANIZAȚIILOR 
DEMOCRATICE DIN SPANIA 
o O NOUĂ etapă în directâa 

unirii forțelor opoziției a fost 
realizată sîmbătă la Madrid, c- 
dată cu crearea Platformei Orga- , 
nizațiilor Democratice (P.O.D.). 
transmite agenția France Press-. . 
Acordul a intervenit la înche
ierea reuniunii celor 80 de re
prezentanți ai organismelor uni
tare libere ale opoziției și ai 
„Coordonării democratice".

HOTĂRIRE LA MANILA
• ÎN CADRUL UNEI 1NTÎL- 

NIRI cu ziariștii, președintele 
Filipinelor, Ferdinand Marcos, 
a declarat că rezultatele refe
rendumului organizat recent in
dică faptul că participanții la 
vot doresc o aplicare strictă a 
legii marțiale, proclamată în a- 
nul 1972. Totodată, șeful statului 
filipinez a afirmat că va înlă
tura persoanele din guvern, poli
ție 'și armată care s-au dovedit 
incompetente, necinstite.

ARESTARE LA ROMA
• LA PATRU LUNI de la 

asasinarea, în centrul Romei, a 
procurorului Vittorio Occorsio, 
poliția italiană a procedat la o 
primă arestare în acest caz. 
Este vorba de un tinăr, Gian
franco Ferro, militant al unei 
grupări de extremă dreaptă, a- 
cuzat de complicitate în asasi
narea magistratului italian.

FROTEJAREA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR

• ARABIA SAUDITĂ A SU
GERAT ideea ca țările exporta
toare de petrol să perceapă o 
taxă de un cent per baril, iar 
suma încasată să fie vărsată în 
fondul destinat finanțării pro
gramelor O.N.U. pentru proteja
rea mediului înconjurător.

ACORD 
AMERICANO-PORTUGHEZ

• LA LISABONA a fost • 
încheiat un acord potrivit că
ruia Statele Unite vor acor
da Portugaliei un împrumut 
în valoare de 50 milioane do
lari -- informează agenția 
Associated Press. Creditele, 
precizează agenția, sînt des
tinate achiziționării de cerea
le din S.U.A., precum și rea
lizării unor proiecte de dez
voltare a agriculturii în Por
tugalia.

*te'»ferra
...Refac în memorie mozaicul 

de lumină și culoare al zilelor 
și nopților petrecute în țara de 
legendă și basm a Șeherezadei, 
al acelor zile și acelor nopți 
cînd printr-un efort de voință 
încercam să prind clipa de eva
dare din realitatea, ea însăși 
amețitoare, pentru a înțelege 
strălucirea adincă din ochii lo
calnicilor cînd își priveau vesti
giile trecutului, sau gingășia 
inegalabilă din gestul de mîn- 
gîiere a marmurei care a străbă
tut 25 de veacuri pentru a ajun
ge pînă la ei.

Am intuit atunci, și m-am con
vins odată cu trecerea timpu
lui, că gestul lor, lumina din 
priviri, nu erau numai reflexe ale 
unui sentiment justificat de ve
nerație și cinstire, ci și o ambi
ție a iranianului de azi,’ tăcută, 
mărturisită uneori doar cu jumă
tate de gura, de a considera 
strălucirea și gloria trecută un 
testament care se cere și poate 
h împlinit, o obligație de a ridica 
Iranul și viața oamenilor soi pe 
culmi cit mai înalte ale civiliza
ției contemporane.

Subiectiv, această semnificație 
o acord și anului 2535, care nu 
înseamnă o trimitere peste se
cole la timpul ce va veni, cl 
anul în care ne aflăm, noul ca
lendar iranian punînd la teme
lia timpului persan și numindu-l 
anul 1, acel an în care înțelep
tul ahemenid Cyrus al ll-lea cel 
Mare a întemeiat imperiul. Susa, 
Pasargadae, Persepolis, Shiraz, 
Isfahan sînt orașe care au adus 
cu ele, peste milenii, ecourile 
unor mari glorii, orașe trecute, 
nu o dată, prin foc și sabie și 
renăscind din. propria cenușă cu 
și mai multă strălucire, precum 
Shiraz, oraș al trandafirilor și 
poeților, sau Isfahan - păstrăto

rul celor mai frumoase moschei 
și minarete din Iran. Toate în
semnele trecutului sînt conserva
te cu grijă, oriunde s-ar afla 
ele pe întinsul Iranului și pentru 
că multe, foarte multe au o va
loare artistica și istorică inesti
mabilă, dar și pentru că sint tot

otîtea momente de referință, de 
durată, care pot fi luate ca 
simbol în efortul general de ri
dicare a noii civilizații iraniene, 
însemnele noului sint vizibile 
peste tot pe unde am umblat, 
fie că este vorba de citadela 
petrolului — Abadan, fie că este 
vorba de Teheran, orașul de la 
poalele masivului cu crestele 
veșnic înzăpezite — Albarz. Aici, 
în Teheran, se armonizează per
fect Palatul Golestan, fostă re

ședință imperiala, devenită as
tăzi muzeu, cu S^chycd, măies
trul monument modem ridicat in 
urmă cu crțiva ani și de la alti
tudinea căruia ți se deschide, 
impunătoare, perspectiva morilor 
și fantastic de cr.imatelor bu
levarde Pahlavi și Hafez, Tkhete, 
'Djamchid și Shah Reza care 
străbat orașul de la nord la sud 
și de la est la vest ; și tot aici 
poartă parcă un dialog peste 
timp impunătoarea moschee cu 
opt minorele. Sepahsafar, din 
piața Baharestan, care adăpos
tește o celebră bibliotecă de 
18 000 ce volume, cu ceie 17 fa
cultăți și 35 de institute afiliate 
ale Universității din Teheran. Și 
dacă ai timp, și trebuie să-ți 
faci timp, să strobeți acel imens 
labirint acoperit care este baza
rul, vei avea in fața ochilor acea 
minune de negăsit in altă parte, 
adunată cu inima cintind o 
veche melodie persană in co
voarele de Shiraz și Isfahan, dăl
tuită — poveste din o mie și una 
de nopți — in arama tăvilor, artă 
care a străbătut veacurile păs- 
trindu-se neîntinată pir.â in zilele 
noastre. Iar in marginea orașu
lui, pe locurile unde altă dată . 
poposeau caravanele încărcate 
cu produsul artizanilor, se ridică 
astăzi — replică modernă a pri
ceperii și indemîhării iranianului 
— marele complex industrial 
„Iran National*»  producător de 
automobile, autobuze și micro
buze. Și am putea continua pa
ralelele plimbindu-ne pe întreg 
cuprinsul țării, pentru că în toate 
părțile însemnele noului expri
mă vocația de frumos și de du
rată a acestui popor, hotărirea 
sa de a-și ridica țara pe culmi 
cit mai înalte de civilizație.

PETRU ISPAS

ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRII ARABE 
LA NIVEL ÎNAII

• Ciocniri sporadice in Liban • A fost elaborat un document de 
lucru privind componența și rolul forțelor arabe de supraveghere 
in Liban.

După cum relatează agenția 
United Press International, ci
tind declarațiile unui purtător 
de cuvint al Ligii Arabe, inci
dentele de importanță minoră 
care s-au produs sîmbătă și du
minică intr-un perimetru restrîns 
din sudul Libanului au creat un 
element de tensiune, dar, cu toa
te acestea, acordul de încetare a 
focului a fost respectat in an
samblul teritoriului țării, pen
tru a patra zi consecutiv de la 
intrarea sa in vigoare.

Primul ministru libanez. Ra
shid Karame. il va însoți pe 
președintele Elias Sarkis Ia cea 
ce-a opta conferință arabă la 
nivel inalt care urmează să în
ceapă luni, la Cairo. Reuniunea 
va examina. în principal, pro
blema constituirii unei forțe a- 
rabe formate din 30 000 de mili

tari, a cărei trimitere în Liban 
a fost hotărîtă de către confe
rința araba de la Riad.

Duminică, președintele Liba
nului, Elias Sarkis, a părăsit 
Beirutul cu destinația Damasc, 
unde, potrivit agenției U.P.I. a 
avut importante convorbiri cu 
președintele Siriei, Hafez El 
Assad.

Reprezentanții politici și mili
tari ai Ligii Arabe, reuniți la 
Cairo sub președinția secretaru
lui general Mahmoud Riad, au 
elaborat un document de lucru 
privind componența și rolul for
țelor arabe de supraveghere în 
Liban, care va fi prezentat spre 
aprobare șefilor de state parti
cipanți la întâlnirea arabă la ni
vel înalt, informează agenția 
U.P.I.

Cu numai două luni în urmă, 
• știre provenită din Lusaka a- 
nunța un moment semnificativ 
în viața poporului zambian, 
inaugurarea căii ferate „Tan- 
zam“, care leagă Tanzania de 
Zambia, lungă de 1 860 km. 
Obiectiv de mare importanță 
pentru economia Zambiei, țară 
a cărei situare geografică o lip
sește de deschiderea la mare, 
„Tanzam" va permite punerea 
în valoare a regiunilor pe care 
Ie străbate, amplasarea unor noi 
unități industriale în zone greu 
accesibile pînă acum. Acest e- 
veniment este caracteristic pen
tru eforturile poporului de pe 
Zambezi care se găsește în cel 
de-al 12-lea an al dezvoltării 
sale independente, eforturi încu
nunate de succes. O demon
strează și întreprinderile mo
derne, dintre care multe aparți- 
nind unor ramuri noi în econo
mia țării, construite în timpul 
celui de-al doilea plan de dez
voltare 1972—1975 : uzina petro
chimică de la Ndole, uzina de 
piese de schimb pentru auto
mobile, fabricile de cărămidă 
de Ia Kalushi și Nega-Nega, 
care asigură întregul necesar al 
economiei în etapa actuală.

Noul plan de dezvoltare preve
de încheierea lucrărilor de in
stalare a unei rețele interne de 
comunicații care va permite 
funcționarea serviciilor telefo
nice in toate regiunile țării și 
recepționarea emisiunilor de te
leviziune ale postului central 
din Lusaka în toate localitățile 
principale din țară.

O atenție sporită se acordă, 
în același timp, agriculturii, a- 
vîndu-se în vedere, îndeosebi, 
modernizarea și diversificarea 
acestui sector în care lucrează 
70 la sută din cei peste patru 
milioane de locuitori. Potrivit 
unor știri recente sosite la re
dacție, in prezent întreprinderea 
„Zambia Sugar" acționează in 
vederea extinderii plantațiilor 
sale de trestie de zahăr și a spo
ririi capacității de producție a 
fabricii de la Nakambala.

Prefacerile înnoitoare din 
Zambia sînt direcționate spre 
satisfacerea intereselor naționa
le, pentru transformarea vechi
lor structuri economice și socia
le în măsură să asigure crește
rea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

GH. SPRINȚEROIU

PE BANCA ACUZAȚILOR
• PROFESORUL Stratis An

dreadis șj patru dintre conducă
torii grupurilor bancare „An
dreadis" vor compare în fața 
Tribunalului corecțional din 
Atena — s-a anunțat în capi
tala Greciei.

Toți cinci sînt acuzați de co
miterea unor infracțiuni la le
gislația asupra societăților ano
nime, asupra schimburilor, pre
cum și de abuz de încredere.

TURISMUL IN CIPRU
• DUPĂ O PERIOADA deo

sebit de dificilă,’ industria tu
rismului din Cipru începe să se 
redreseze, a declarat un repre
zentant al Organizației cipriote 
de turism (C.T;O.). Ca urmare 
a ostilităților din iulie 1974, tu
rismul, una din ramurile econo
mice care aducea țării cele mai 
multe venituri, era complet dez
organizat.

C.T.O., organism guvernamen
tal, a elaborat o serie de noi 
proiecte privind dezvoltarea și 
modernizarea turismului.

ASTĂZI, LA ORA 21
• FEDERAȚIA CELOR TREI 

mari centrale sindicale italiene 
— C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L — a 
lansat în rîndul feroviarîor ita
lieni un apel la grevă pe o du
rată de 24 de ore. Acțiunea a 
fost hotărîtă pentru sprijinirea 
poziției muncitorilor într-un mo
ment cînd au loc noi negocieri 
pentru încheierea contractelor 
colective de muncă.

COMBATEREA MALARIEI

• EMIRATELE ARABE 
UNITE au convenit să con
tribuie cu suma de un mi
lion dolari la susținerea efor
turilor Organizației Mondiale 
a Sănătății vizînd punerea în 
aplicare a unui program de 
combatere și eradicare a 
malariei în țările din estul 
bazinului mediteranean — 
relatează Qatar News Agen
cy (Q.N.A.) citind o declara
ție a ministrului sănătății al 
E.A.U., Seif Bin Mohamed.

La închiderea 
ediției

Agențiile Associated Press și 
United Press International arată 
că situația din sudul Libanului 
râmine in continuare încărcată 
de tensiune, in special într-o fi- 
șie situată Ia granița cu Israe
lul. unde forțele falangiste au o- 
cupat un număr de opt sate în 
perioada care ,a trecut de la in
trarea in vigoare a acordului de 
încetare a focului pină in pre
zent Potrivit acelorași surse, 
alte 13 sate, aflate in zonele con
trolate de palestinieni și forțele 
progresiste, ar fi asediate în 
continuare de trupele Falangelor 
Libaneze. Pe de altă parte, pos
tul de radio falangist. citat de 
U.P.L, a transmis duminică un 
comunicat in care arăta că in 
zona de conflict din sudul Liba
nului situația s-a menținut „re
lativ calmă", forțele falangiste 
consolidindu-și pozițiile.

Maratonist la 98 de ani
Senzația tradiționalului marș de la Maraton 

a fost, in acest an, un concurent de virstă 
aproape centenară. Dimitri lordanidis. care, la 
cei 98 de ani ai săi, a , reușit să încheie tra
seul lung de 42 km, 197 m, în șapte ore și 
patruzeci de minute. In urmă cu doi ani, 
participind pentru prima oară la acest con
curs, lordanidis înregistrase un timp mai bun, 
șase ore și patruzeci de minute, dar, zice el, 
,.pe atunci eram mai tinăr*.  El a declarat că-și 
datorează longevitatea unui regim de viață 
sobru și echilibrat De la virsta de 29 de ani, 
lordanidis a renunțat să mai consume carne, 
unt și lapte, nu a mai fumat și nu a mai băut 
alcool. $i, pe lingă toate acestea, a continuat 
să facă sport, mărșăluind zilnic, 20 de kilo
metri... O performanță demnă de invidiat!

centa experiență făcută la bordul pachebotu
lui francez „Massalia" in cursul căreia cei 
600 de pasageri porniți într-o veritabilă croa
zieră anti-tabac și-au testat voința, incercind 
să sc lase de fumat. 370 dintre aceștia au reu
șit să renunțe, 93 și-au redus consumul de 
nicotină la cinci țigări pe zi, 118 au'continuat 
să fumeze în ciuda tratamentului ce li s-a 
aplicat, iar 18 au renunțat la tratament, dar 
nu și la țigări.

Croazieră anti-tabac
Campania împotriva Turnatului îmbracă cele 

mai inedite forme, fapt demonstrat și de re-

O bancă a plantelor
O colecție unică, asemănătoare unei adevă

rate bănci, a fost constituită in decursul anilor 
la Institutul național al plantelor din Lenin
grad. Este vorba de cele 230 000 de eșantioane 
de semințe de plante de cultură și sălbatice, 
din toată lumea, colecționate, catalogate și 
studiate de specialiștii institutului. Pornind de 
la această colecție, s-a reușit selecționarea a 
1 500 de varietăți și hibrizi, dintre care circa 
1 000 sint folosiți in agricultură.
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DECLARAȚIE A LIDERULUI 
Z.A.N.U.

• ROBERT MUGABE, lider al 
Uniunii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.), sosit ieri la 
Geneva, unde va participa Ia lu
crările conferinței asupra viito
rului Rhodesici, a declarat că a 
venit pentru a negocia cu serio
zitate problema transferului pu
terii în mîinile poporului Zim
babwe și a adresat .Marii Brita
nii apelul de a-și îndeplini res
ponsabilitățile care îi revin în 
calitate dc putere colonială, a- 
cordînd independența Rhodesiei 
în următoarele luni.

ELIBERAREA SECRETARULUI 
GENERAL AL P.S.U. DIN 

CATALONIA
• GREGORIO LOPEZ RAI- 

MUNDO, secretar general al 
Partidului Socialist Unificat din 
Catalonia, a fost eliberat dumi
nică din detenție. Cu citeva zile 
în urmă, el a fost arestat pen
tru motivul de a fi participat la 
un miting.
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TANASE SCATIU — gala fil
mului românesc : Patria (orele 
20): Favorit (orele 9,15; 12,15; la 
ora 18 spectacol de gală); Excel
sior (orele 9: 13; 16; 19,15).

LUMINA PE COLINE: Patria 
(orele *9:  11,15; 13,30).

RĂZBOIUL MEU. DRAGOSTEA 
MEA : Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16; 18,15; 20,30).

O PIRAMIDA PENTRU MINE : 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

OAMENI RESPECTABILI: Scala 

(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,45); Festival (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45); Palatul Sporturi
lor și Culturii (orele 18).

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Dacia (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA MARELUr
BLOND : Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30); Bucu
rești (orele 9; 11.15; 13,15; 16,15; 
18,30; 20,30); Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DOSARUL GERICAROV : Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15).

DACA TACE CÎNTAREȚUL : 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15); Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20).

NEBUNA DE LEGAT : Central 
(9,J5; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Doina (orele 9,30; 11:
12,30; 16,30; 18).

OSÎNDA : Doina (orele 14; 19,45): 
Giulești (orele 15,30; 17,45; 20);
Flacăra (orele 15; 17,30; 20).

MICA SIRENA : Grivița (orele 
9; 11; 12,45; 15; 16.45; 18,30; 20.15).

„STEJAR* 4 — EXTREMA UR

GENȚĂ : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45; 18; 20,13).

NOAPTEA AMERICANĂ : Efo
rie (orele 9,15; 11,30; 13,45: 16;18,15; 20.30).

ULTIMELE ZILE ALE VERII : 
Bubegi (orele 15,30; 17.45; 20); 
Drumul Sării (orele 15,30; 18:
20.15) ; Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15) ; Cosmos (orele 15,30; 18).

CANGURUL : Unirea (orele 16; 
18; 20).

COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG : Ferentari (orele 10.30: 15.30: 18).
TINEREȚE FAR A BĂTRÎNEȚE : Ferentari (orele 20,15).
AEROPORT -’75 ; Cotroceni (o- 

rele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15).
DE CE NU POT SA FIU CU

MINTE : Pacea (orele 14,30).
B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : Pa

cea (orele 16; 18; 20).
HAIDUCII : Crîngași (orele 17).
ORIENT EXPRESS: Floreasca 

(orele 14,30; 17,15; 20).
CELĂLALT FRANCISCO : Vii

torul (orele 15,30; 18; 20,15).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30); Progresul (orele 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15); Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

UN LOC SUB SOARE : Popu
lar (orele 15,45; 18; 20).

PINTEA : Moșilor (orele 15,30; 
18; 20.15).

ȚARA ÎNDEPĂRTATA : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 ;
20,15).

APAȘII : Vitan (orele 16; 18; 20).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII 1 
Munca (orele 10; 15,45: 19).

PETRECERE LA VILA: Rahova 
(orele 16; 18; 20).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Cosmos (orele20,15).

PINOCCHIO : Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16;).

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30; Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Pentru 
sănătatea dv. Igiena alimentației. 
19,10 Publicitate. 19,15 1001 de seri. 

19.30 Telejurnal. 20,00 Emisiune 
cultural-artistică dedicată Zilei 
Armatei. 20,20 Viața economică. 
21,20 Roman ecranizat : „Jucăto- 
rul“ (I) cu Gregory Peck, Ava 
Gardner, Melvin . Douglas, Ethel 
Barymoore. Agnes Moorehead. 
22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 îți scriu mîn- 
dro din armată — melodii popu
lare. 17,30 Marele și micul ecran. 
19,00 Muzică ușoară. 19,15 10^1 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film se
rial pentru copii : „Blindul Ben“ 
(reluare). 20,25 Scriitorul șj epoca 
sa. 20.45 Telerama. 21,15 Telex. 
21,20 Orchestre simfonice româ
nești.
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