
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXXII,

SERIA II,

Nr. 8 532

4 PAGINI

30 BANI

MIERCURI

27 OCTOMBRIE

1976

Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL 
pentru convocarea Camerei legislative 

a consiliilor populare
în temeiul art. 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legis

lativă și conferințele consiliilor populare,
Președintele Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare, 

în ziua de 2 noiembrie 1976, ora 10.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

' l'IILIjfDINTFI f NICOIAI IMȘESCII Șl Al IIIA SA IlEIJAlA 
MARII I BUCE JEAN Al LUXEMBURGULIII AU ASISTAT EA IU

11NERETUL-FACT0R ACTIV ÎN REALIZAREA

CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Cele 43 de puncte ale 
unui valoros plan de măsuri

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și Alteța Sa 
Regală Marele Duce Jean al 
Luxemburgului, împreună cu 
tovarășa . Elena Ceaușescu și 
Marea Ducesă Josephine Char
lotte au asistat, marți seara, la 
un concert de gală, organizat la 
Opera Română in onoarea înal- 
ților oaspeți luxemburghezi.

Au participat tovarășii Manea 
Mânescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Lina Ciobanu. Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas. Ion 
Ioniță, Petre Lupu. Paul Nicu- 
lescu, Ion Pâțan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Râdulescu. 
Leonte Răutu. Iosif Uglar, Hie 
Verdeț, Ștefan Andrei. Ion 
Coman, Ion Dincă, Mihai Gere, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Aurel Duma. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, persona
lități ale vieții artistice și 
culturale, un numeros public. 
Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit îm- 

xpreună cu soțiile.
’ Au luat parte, de asemenea, 
Gaston Thorn, președintele gu
vernului, ministrul afacerilor 
externe al Luxemburgwlui. Guy 
de Muyser. mareșal al Curții, 
Pierre Wurth, ambasador, secre
tar generai îh Ministerul Afa
cerilor Externe, Charles 
Reichling, ministru plenipoten
țiar, directorul relațiilor econo
mice internaționale - din Minis
terul Afacerilor Externe, alte 

persoane oficiale luxembur
gheze, precum și A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei in Româ
nia, însărcinat cu reprezentarea 
diplomatică a Marelui Ducat de 
Luxemburg.

Au asistat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

Apariția în loja oficiala a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a Marelui Duce Jean al 
Luxemburgului. a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a Marii 
Ducese Josephine Charlotte a 
fost salutată cu aplauze de cei 
prezenți.

S-au intonat imnurile de stat 
ale Luxemburgului și României.

Concertul a constituit o sem
nificativă manifestare muzicală, 
desfășurată sub semnul priete
niei statornicite intre popoarele 
noastre. El a reunit a preria* i 
interpreți din cele două țări, 
care au executat, la un apreciat 
nivel artistic, lucrări semnate de 
compozitori români și luxem
burghezi. precum și din reper
toriul clasic universal.

La reușita concertului și-au 
dat concursul ..Madrigalul- din 
Luxemburg. dirijat de Daniel 
Schertzer. și corul de cameră 
,.Madrigal" al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu- din Bucu
rești. condus de Marin Con
stantin.

Asistența a aplaudat îndelung, 
răsplătind călduros arta inter
pretativă a artiștilor români și 
luxemburghezi.

Interpretikr le-au fost oferi» A flz-w-i #4,-, uit xkmi am parcea preseaxn- 
telui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a
Marelui Duce Jean al Luxem
burgului și a Marii Ducese
Josephine Charlotte.

Convorbiri oficiale intre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Guvernului
Marelui Ducat de Luxemburg, Gaston Thorn
La Palatul Republicii au avut 

loc, In ziua de 26 octombrie, 
convorbiri oficiale intre pre ■ 
ședințele Republicii Socialiste 
România. tovarâștil Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Gu
vernului Marelui Ducat de Lu
xemburg. ministrul afacerilor 
externe. Gaston Thom.

A participa: tovarășul Manea 
Mănescu, prim -mi nistru al gu
vernului

In timpul convorbirilor, a fost 
apreciată cu satisfacție evoluția 
ascendentă, favorabilă, a rela
țiilor româno-luxemburgheze. 
Schimbul de vederi a reliefat in
teresul comun pentru intensifi
carea și aprofundarea raportu
rilor politice, economice, comer
ciale. tehnico-ștunțifice și cul
turale. pentru promovarea unei 
cooperări active in industrie, 
cercetare, dezvoltare tehnolo
gică și in alte sectoare de acti
vitate. S-a subliniat că intămrea 
conlucrării multilaterale dintre 
România și Luxemburg este atit 
în folosul ambelor țâri si po

• RECEPȚIE OFERITĂ IN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU SJ A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

• ALTE MANIFESTĂRI CHN CADRUL VIZITEI
In pagina a.3-a

poare. cit și al afirmării spiri
tului nou in relațiile tnter- 
europeae. al colaborării rodnice 
intre națiuni.

Evidențiindu-se schimbările 
petrecute, pe plan mondial. in 
favoarea păci: și înțelegerii in
ternaționale. s-a exprimat pă
rerea comună că procesul des
tinderii trebuie continuat prin 
eforturile tuturor statelor, astfel 
incit el să poată fi durabil și să 
devină ireversibil.

In acest cadru, a fost relevată 
necesitatea respectării si aplică
rii stricte, de către toate țările 
participante, a principiilor și 
prevederilor înscrise in Actul fi
nal al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa. 
S-a arătat, in context, că este 
imperios necesar sâ se treacă la 
măsuri concrete și eficiente de 
oprire a cursei înarmărilor, de 
dezarmare, și in primul rind de 
dezarmare nucleară.

Totodată, s-a considerat că 
una din problemele vitale, care 

interesează toate statele, este 
lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

De ambele părți, a fost Împăr
tășită convingerea că există 
reale posibilități de a se înfăp
tui aspirațiile de pace și progres 
ale popoarelor, manifestindu-se 
Încrederea că România și Lu
xemburgul vor conlucra fruc
tuos în acest scop.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Gaston Thorn au 
reafirmat hotărirea României și 
Luxemburgului de a-și aduce 
contribuția. in continuare, la 
edificarea unei securități reale 
in Europa. la soluționarea con
structivă a problemelor comple
xe cu care se confruntă azi 
omenirea, la făurirea unei lumi 
a păcii și colaborării egale intre 
națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. stimă și înțelegere reci
proca.

La întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște econo
misirea și valorificarea supe
rioară a metalului este o pre
ocupare permanentă, un indica
tor al eficienței la care colec
tivul de aici își raportează me
reu activitatea în concordanță 
cu exigențele mereu sporite.

încă de la începutul anului 
în planul tehnico-organizatoric 
au fost cuprinse 43 de măsuri 
destinate acestui major scop al 
economicității de materie primă 
valoroasă. Din cantitatea de me
tal planificată, consumurile de 
metal au însemnat, an de an, 
în bilanțul întreprinderii e- 
conomii de ordinul sutelor 
de tone. Cu toate reduce
rile operate, pentru o tonă de 
produs finit, la sfirșitul anului 
1975 se consuma peste o tonă și 
jumătate de metal. „Prea multă 
în raport cu nivelul de dotare 
al întreprinderii și pregătirea 
oamenilor**, aprecia inginerul 
Gheorghe Greculescu. Pentru 
creșterea în continuare a indi
celui de utilizare a metalului, 
s-au înscris în planul tehnico- 
organizatoric cele 43 de măsuri 
de care aminteam. îndeplinite 
pină acum în cea mai mare 
parte, aceste măsuri întrevăd 
sporirea indicelui de utilizare a 
metalului pe anul 1976 cu peste 
un procent ; cu unu la sută in- 
semnînd o economie de metal 
de aproape o mie de tone. După 
calculele economiștilor, aceasta 
înseamnă, printre altele, că 
spre I.U.P. Tirgoviște furnalele 
țării vor expedia în acest an 
mai puțin de o sută de vagoane. 
La rîndul lor, muncitorii, teh
nicienii și inginerii vorbesc de 
eficiența celor 43 de măsuri și 
prin prisma reducerii efortului 
fizic, al creșterii randamentului 
muncii, care, printre altele, se 
regăsește și în retribuția mun
cii lor.

Pentru că, așa cum ne de

După ce s-a încheiat culesul produselor perisabile

ÎNTREGUL SAT, TOȚI TINERII, 
PUTERNIC ANGAJAȚI ÎN BĂTĂLIA 

PENTRU RECOLTAREA
PORUMBULUI

De Ia schimbarea bruscă a condițiilor meteorolo
gice, care au influențat puternic desfășurarea nor
mală a campaniei agricole, au trecut 10 zile. Vre
mea s-a mai ameliorat între timp, în sensul că 
precipitațiile deosebit de intense au încetat, dar 
temperaturile se prezintă in continuare scăzute. 
In această perioadă efortul lucrătorilor de pe ogoa
re a fost vizibil marcat de dorința tuturor de a 
pune la adăpost cît mai grabnic și fără pierderi re
colta. Și in bună parte s-a reușit. Numeroase au fost 
județele care au anunțat încă de pe acum culesul 
integral al legumelor, fructelor, strugurilor și carto
filor — categorii de culturi care datorită gradului 
înalt de perisabilitate au fost trecute în prima ur
gență. Acest gen de lucrări trebuie intensificat și în

celelalte zone ale țării acolo unde nu s-a încheiat 
încă recoltarea legumelor și fructelor. Concomitent 
cu acestea, perioada care urmează trebuie dedica
tă cu și mai mult spor culesului porumbului, lu
crare mult intîrziatâ față de ceilalți ani. Din da
tele centralizate, la nivel de țară au fost recoltate 
cu puțin peste un milion tic hectare. Condițiile fa
vorabile impun grăbirea ritmului la cules,' activi
tate care trebuie să se desfășoare pe toată durata 
zilei, cu participarea întregului sat, iar transportul 
și depozitarea să se facă fără pierderi. Organiza
rea muncii, disciplina și responsabilitatea în echi
pele de culegători, vor condiționa încheierea în cel 
mai scurt timp a acestei lucrări, care a rămas prio
ritatea perioadei care urmează.

CITIȚI RELATĂRILE NOASTRE ÎN PAGINA A III-A

monstra tehnicianul Mihai 
Gheorghe, referindu-se, spre 
exemplu, la îmbunătățirile aduse 
fabricației tamburului de frină 
pentru instalația de intervenție 
M. 59, una este să lucrezi la o 
bucată de metal de două sute 
kilograme din care vei scoate o 
piesă finită ce va cîntări sub 
150 kilograme și alta e să pre
lucrezi un semifabricat de 180 
de kilograme. Ca să ajungă la 
eliminarea acestor surplusuri 
de metal, deci la o economie de 
peste 10 la sută, au fost nece-

DIN EXPERIENȚA UTECISTILOR 
ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ PE
TROLIER DIN TIRGOVIȘTE IN 
REDUCEREA CONSUMULUI DE 

METAL

sare îmbunătățiri în aproape 
toată structura procesului de 
fabricație, în procesul muncii, 
de la proiectare pînă la ultima 
fază de lucru.

Proiectarea, tehnologia pro- 
priu-zisă, valorificarea deșeuri
lor sînt, dealtfel, fazele circui
tului de producție care se ur
măresc mai atent prin măsurile 
tehnico-organizatorice de redu
cere a consumului de metal, 
inițiate la începutul anului. Și 
dacă în prezent eficiența lor se 
regăsește într-o reducere supli
mentară a consumului de peste 
60 tone față de prevederile 
anuale, este urmarea faptului 
că toate aceste măsuri tehnico- 
organizatorice au fost susținute 
de p permanentă muncă politi
că. Concludente sînt în acest 
sens filmele „Stop risipei !“ rea
lizate de cineclubul întreprin- 
.derii, filme care au trecut la 
stadiul combaterii neglijenței 
zilnice ale unor oameni, îndem- 
nînd la rezolvarea unor pro
bleme majore pentru reducerea 
consumului de metal. In căuta

rea soluției pentru eliminarea 
adaosului de prelucrare la tam
burul de frină de care amin
team mai înainte, tehnicienii 
Nicolae Olaru și Titu Pirvu au 
pornit de la o întrebare ridicată 
de cineclub. O influență cit de 
mică, cum remarca Maria 
Tache, responsabila grupei de 
urmărire a consumurilor speci
fice, cel puțin prin stîrnirea 
ambiției de a se vedea pe ecra
nul clubului, nu se poate să nu 
fi avut aceste filme, munca po
litică în general, și asupra tî- 
nărului inginer Grigore Alexan- 
drescu care a propus o noua 
metodă de fabricație a genților, 
metodă care prelimină o econo
mie anuală evaluată la aproape 
un milion de lei. Lingă numele 
inginerului Alexandrescu se 
pot adăuga, pentru preocupările 
ce le au în direcția reducerii 
consumului de metal și cel al 
tinerilor subingineri Constantin 
Iancu, Ion Sanda, al tehnicieni
lor și muncitorilor Bu.ior 
Oprea, Arcadie Pavel și Mo
nica Tănase, autori de ra
ționalizări și inovații în anul 
1976. De unde se deduce c;â 
măsurile tehnico-organizatorice, 
urmărite cu strictețe pe par
cursul îndeplinirii lor, sînt mai 
mult decit obișnuite sarcini de 
serviciu, sînt un îndemn spre 
perfecționare și creșterea răs
punderii fiecărui membru al co
lectivului. o punere în ecuațib 
a unor probleme care atrage 
spre rezolvare tot mai mulți in
gineri, tehnicieni și muncitori. 
De aceea, reducerea consumului 
de metal a și devenit, aici, la 
I.U.P. Tîrgoviște. o acțiune 
deschisă inițierii de noi măsuri 
ce vor fi supuse spre sfirșitul 
acestui an aprobării întregului 
colectiv,- pentru includerea lor 
în planul tehnico-organizatoric 
ce se pregăteștșe de pe acum 
pentru anul viitor.

N, COȘOVEANU

Potențialul artistic și educativ 
al formațiilor tineretului

Un recent spectacol de gală 
ce a vrut sâ încununeze faza 
de masă a „Festivalului artei și 
culturii tineretului bucureștean** 
într-unul din sectoarele capita
lei noastre (V, Tehnic club) ne 
oferă prin conținutul și calita
tea programelor prezentate po
sibilitatea de a discuta citeva 
lucruri nu însă înainte de a con
semna ca pe un fapt pozitiv ma
nifestarea ca atare, prezentarea 
unui număr de formații și artiști 
amatori din întreprinderi. Este 
emoționant să vezi cum, în anu
mite programe, oamenii vorbesc 
despre ei înșiși, despre fe
lul cum muncesc, despre 
exigențele înaltei calități de 
producători și proprietari, cali
tate in numele căreia asemenea 
oameni își permit să critice fără 
menajamente atitudinile retro
grade, fenomenele ce frînează 
mersul înainte, progresul. Tre
buie spus că „Festivalul artei și 
culturii tineretului bucureștean** 
a oferit citeva asemenea frumoa
se realizări ale unor echipe din 
întreprinderi, convingătoare în 
pofida chiar a unor imperfec
țiuni. Și în programul „specta
colului de gală“ din sectorul V 
am văzut o brigadă artistică in
teresantă și convingătoare (Dîm
bovița), cîțiva soliști, formație 
de muzică ușoară și populară, 
dans modern etc. Tocmai aseme
nea semne îmbucurătoare fac 
necesară o discuție mai deschi
să, cu precizarea citorva lucruri. 

în primul rind să nu lă
săm neobservată in adecvarea 
denumirii : de la ceea ce pare 
să spună și pină la ceea ce ve
dem într-adevăr pe scenele sec
toarelor din București in tim
pul acestui așa numit festival 
este încă o mare distanță. Lipsesc 
cU desăvîrșire categorii întregi 
(elevi, studenți care insă vor 
participa cum ni se explică la 
faza pe municipiu). Faptul cel 
mai important constă în aceea 
că dacă e să judecăm după faza

insemnâri despre

de sector, deci într-un fel, de 
masă, ar trebui să spunem că 
potențialul cultural-artistic al 
tineretului capitalei noastre 
este firav, precar, de o sărăcie 
îngrijorătoare. Ceea ce n-ar fi 
desigur adevărat. Dar nu vor
bim aici decît de ceea ce am 
văzut : o imagine încă neconclu
dentă a potențialului creator, 
cultural artistic al tineretului atit 
ca participare în sală și pe 
scenă cît și, cu unele excepții, 
în privința calității celor vă
zute. Dacă luăm un singur sec
tor, cu 36 000 de tineri (cîți are 
cel de-al cincilea sector al ca
pitalei noastre) vom cădea re
pede de acord că este nevero

„Festivalului artei fi culturii 
tineretului bucureștean"

simil că dintre ei doar aproxi
mativ 50 sînt capabili sâ-i re
prezinte cu cinste intr-o gală a 
laureaților ! Și trebuie adăugat 
că între acești cincizeci, destul de 
mulți sint și ei membri ai unor 
formații aparținind clubului de 
sector. Rămin deci foarte puțini 
(și. după cum ni se pare nouă, 
neconcîudenți. cam slăbuți), re
prezentanții celor 36 000. Ce vrem 
să spunem ? în primul rind că 
orice festival spre a fi adevărat 
— dacă vrem sâ-1 facem să fie

faza de sector a

adevărat — pleacă de la o par
ticipare. pregătită desigur, cit 
mai numeroasă. în orice caz. 
echitabilă. Fiindcă este pină Ia 
urmă o chestiune de echitate să 
facem ca la o asemenea mani
festare cît mai mulți să se 
simtă cu adevărat chemați : cu 
atit mai valoroși și reprezenta
tivi vor fi cei aleși. Ce se in- 
tîmplă însă ? Cluburile, casele 
de cultură, după cum se știe, 
au un număr de formații „ale 
casei** și un număr de artiști 
amatori mai mult sau mai puțin 
„consacrați** ca atare : amatori, 
dar consacrați (s-ar putea și 
invers). De regulă la mani
festările mai deosebite sînt

folosiți aceștia care din diver
se motive — firește intre care 
neapărat și propria lor pasiune, 
ceea ce e intru totul lăudabil — 
răspund mai prompt chemări
lor. Dar am adăuga că măcar 
unii dintre ei pot răspunde așa 
fiindcă au. de ce să n-o recu
noaștem. o muncă mai ușoară 
sau. in alte cazuri, dețin o 
anume ușurință in comporta
ment. o deprindere care se în
vață dar pe care mulți alții n-o 
au și trebuie ajutați să o aibă. 
Vrem să spunem. în pofida e- 
ventualelor zimbete subțiri, că 
mulți tineri din întreprinderi, 
de pe șantiere etc. n-au curajul 
propriului lor talent sau voca
ții. că există un destul de răs- 
pindit ..trac" în „a se da de gol" 
și că, in fine, tocmai un astfel 
de trac și o astfel de timiditate 
de „a urca pe scenă** au dato
ria să Ie prevină, să le „în
vingă*4 mulți. majoritatea acti
viștilor. a cadrelor de U.T.C., a 
metodiștilor și instructorilor cul- 
turali-ațtistici. De aceea credem 
că scena nu este echitabil îm
părțită, dar „împărțită** nu e cu- j 
vintul nimerit : scena trebuie i 
să fie a tuturor sau, in orice caz, j 
a celor chemați, stimulați, aleși 
și promovați din rîndul tutu- | 
ror. dar absolut tuturor ca
tegoriilor. Căci, să fim atenți.

C. STANESCU

(Continuare in pag. a 11-a) I

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

La muncă le vine greu, 

că sînt fete de liceu
Trei tinere — 2 absolvente de liceu din jud. Mureș și o alta 

din București — sint nemulțumite de situația lor actuală. Mu- 
reșencelor nu li s-au oferit, deocamdată, „decit44 posibilitatea 
sâ lucreze, alături de părinții lor. in C.A.P. „Oare cînd ni se 
va oferi și nouă un Ioc de muncă „corespunzător44 ? — se în
treabă și ne întreabă ele. considerînd că munca in agricultură 
este incompatibilă cu condiția unui absolvent de liceu.

Cea de a treia tinără. Victoria Spinoche, este mai „drastică" 
in opiniile sale : singurul drum capabil să răspundă condiției 
de om care a terminat 12 clase este facultatea, obținerea unei 
diplome de licență. De aceea, de cițiva ani, profesia ei de bază 
este aceea de „candidat ghinionist" la Facultatea de medicină. 
Altceva nu face.

Sub titlul „La muncă le vine greu, că sint fete de liceu" pu
blicam citeva opinii asupra cazurilor relatate, invitindu-vă și pc 
dv„ stimați 'cititori, sâ vă spuneți părerea. La redacție au sosit 
deja primele ecouri. Cei care ne-au scris, dezbat cu seriozitate 
și spirit de răspundere problemele ridicate de investigația noas
tră, exemplificînd, în calitate de colegi de generație ai celor 
trei fete, modul in care au înțeles să acționeze în situații simi
lare. Sînt, desigur, și unii care se declară pe de-a-ntregul de 
acord cu atitudinea mureșencelor și a bucureștencei noastre. 
Publicăm în numărul de azi și o asemenea scrisoare, conside
rând că argumentele pe care Ie conține pot fi, la rîndul lor, un 
prilej de dezbatere.

SOFIA SCORȚARU-PĂUN

AȘ FI BUCUROASĂ 
DACĂ CELE TREI TINERE 

AR DEVENI COLEGELE 
MELE DE MUNCĂ

Și eu am absolvit 12 clase, am 
avut un insucces la admiterea 
in invățămintul superior, dar 
nu am înțeles să fac o „pauză1* 
de la efort. M-am încadrat pri
ma dată la fabrica ..Republica" 
din Dirste — Brașov, apoi au
zind că la „Electroprecizia" se 
deschid cursuri de calificare 
postliceală în diferite meserii, 
m-am mutat acolo și aceasta 
este întreprinderea în care lu
crez de atunci. Vă rog să mă 
credeți că nimeni n-a fost mai 
fericit decît mine in momentul 
cînd am primit certificatul de 
absolvire, pe care, alături de 
media 9, era trecută și actuala 
mea profesie : electrician con
structor de aparate electrice. 
După nici doi ani ajunsesem

(Continuare în pag. a lll-a)

• Organizația U.T.C. 
— în stilul de muncă : 
Un sistem de evidență 
eficient nu se rezumă 
la niște simple fișe de 
evidență
® Cronica T.V. : Tînă- 
rul din parc
• Subredacțiile noas
tre județene transmit 
® Al 5-lea episod din 
cadrul serialului 
„Scînteii tineretului" 
Școala voinței

In pagina a 2-a

• La rubrica „Tineretul țâ
rilor socialiste", un articol 
despre pasiunea pentru 
tehnica a tinerilor din 
orașul bulgar Gabrovo.

• „Făptașul purta chiar și 
costumația eroilor din 
film" - extrase dintr-un 
comentariu al ziarului bri
tanic „The Times" despre 
influența nocivă a exce
sului de violență pe mi
cul ecran.

• Lira sterlină încearcă să 
scape de povara rolului 
de monedă mondială de 
rezervă.

In pagina a 4-a
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i f i f , r.<.
în stilul de muncă

UN SISTEM DE EVIDENTĂ EFICIENT 
NU SE REZUMĂ

Secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Electro- 
banat" din Timișoara, Tiberiu 
Săndulescu, este mîndru de sis
temul de informare pe care l-a 
realizat de curînd. Scopul pe 
care și-l propune este acela de 
a avea o oglindă a principale
lor domenii ale activității poli- 
tico-educative și de a asigura 
un control operativ în toate 
cele 32 de organizații. Preocu
parea este binevenită, mai ales 
că printre obiectivele acestui 
sistem de informare se înscrie 
și sintetizarea datelor principale 
rezultate din adunările genera
le de semnare a Angajamentu
lui solemn. „Este de ajuns, 
sublinia secretarul U.T.C., să 
parcurgi aceste fișe și să știi 
că, de pildă, la organizația Ele
mente 6 F 22, adunarea genera
lă trebuia să se țină pe data de 
14 septembrie și s-a ținut abia 
pe 23 ; că din partea conducerii 
administrative aici nu a parti
cipat nimeni : sau că din cei 23 
de uteciști care au participat, 
au luat cuvintul numai 4. Alt 
exemplu : la organizația nr. 13 
au participat 21 de uteciști și 
au luat cuvintul numai 4. Toate 
acestea sînt în măsură să ne 
informeze despre cum a fost 
pregătită adunarea, despre pre
ocuparea pe care au arătat-o

uțeciștii în dezbaterea aprofun
dată a principalelor aspecte ale 
muncii lor"... Numai că pe fișe 
a rămas loc gol la rubrica : 
„Propuneri formulate de tineri". 
Oare în nici una din cele 32 de 
organizații tinerii să nu fi avut 
de făcut propuneri concrete pri
vind îmbunătățirea muncii ? 
Realitatea este alta : în dreptul 
rubricii respective, membrii bi
roului comitetului U.T.C. care 
au condus aceste adunări au 
lăsat pur și simplu loc gol. ne- 
înregistrînd, cum ar fi trebuit, 
propunerile tinerilor, pentru ca 
acestea să fie urmărite și solu
ționate. De aici se desprinde 
concluzia că un sistem de fișe, 
oricît de bine conceput ar fi 
el. nu poate avea eficiență atî- 
ta vreme cît nu există seriozi
tate și responsabilitate în trans
miterea informațiilor.

Există însă și o altă proble
mă : completarea unor fișe nu 
poate înlocui legătura directă cu 
organizațiile, cu preocupările 
fiecărui colectiv de tineri. De 
regulă, există două canale de 
informații : primul — materia
lele pe care le realizează perio
dic secretarii și membrii birou
rilor U.T.C. ; al doilea 
rialele pe care le 
membrii biroului 
U.T.C. care răspund

mate- 
în tocmesc 

comitetului 
aceste

SmEORqillE ROR5TRE JUOEȚET1E

CARAȘ 
SEVERIN

Peste 350 de elevi 
din Caransebeș au 
fost prezenți zilnic 
la recoltarea, sor
tarea și insilozarea 
cartofilor și a ver- 
zei in depozitele 
C.L.F. și in silozu
rile unităților agri
cole din împrejuri
mile orașului. Ei au 
sortat și insilozat. 
astfel, peste 150 
tone cartofi și 20 
tone de varză, va
loarea totală a 
muncii ridieîndu-se 
la suma de circa 
10 000 lei. La C.A.P, 
Buchih a fost re
coltată o cantitate 
de peste 12 tone de 
cartofi. Pe lista ce
lor evidențiați în 
această acțiune pot 
fi înscriși elevii li
ceelor real-umanist. 
pedagogic, forestier 
și de ia Școala ge
nerală nr. 1. (Nico- 
lae Magda).

OLT
în timpul ploilor 

și topirii zăpezilor, 
piriul Călmățui iși 
mărea albia rupînd 
șoseaua datorită 
capacității mici pe 
care o avea podul 
pe sub care trecea 
apa în urma mă
surătorilor efectua
te de specialiștii 
Direcției județene 
de drumuri și po
duri Olt, o mare 
parte din tinerii

uteciști ai satului 
Poiana. comuna 
Radomirești, și-au 
adus contribuția, 
alături de ceilalți 
cetățeni, la con
struirea prin mun
că patriotică a nou
lui pod. Iată, de 
altfel, in fotografie, 
cum arată astăzi a- 
cesta. (Gheorghe 
Moise).

GORJ

parchete nu se lasă 
mai prejos. Astfel. 
Daniela Predescu, 
Ludea Pandia. Eea- 
terina Cluceru. 
Margareta Făcut 
zare lucrează la 
mașina de rzndelutt 
i parchetului, fi ea 
ele multe altele, 
realizează zilnic o 
producție care. Iu«- 
tă in calcul pe ter
men lung, duce le 
eoncluzia ei sard.na 
de plan re fx de
pășită pini U ffir* 
șitul lunii cw perre 
5 000 mp pachet. 
(Ion Elena).

BACĂU

organizații. Și nu o dată s-a con
statat că apar anumite nepotri
viri care atrag atenția că cine
va dezinformează. Sau un alt 
aspect: la galvanizări ca și la 
organizația Prese 300 nu au 
fost realizate nici pînă acum 
programele de activitate pe tri
mestrul IV. Este foarte limpede 
că nici o informare, oricit ar fi 
de operativă, nu poate suplini 
aceste materiale. Ceea ce în
seamnă că un sistem de control 
nu poate înlocui acțiunile con
crete. intervenția nemijlocită în 
fiecare organizație.

Ni se pare că absolutizînd a- 
cest sistem se pierde tocmai 
contactul direct cu organizații
le. De ce, de pildă, secretarul 
U.T.C. pe întreprindere nu co
ordonează și el cel puțin una 
sau două organizații, mulțumin- 
du-ae mai mult să sintetizeze 
informațiile primite ? Este ade
vărat, el și-a făcut o practică 
din a trece, prin rotație, cam la 
două sâptămîni, prin organiza
ții. Dar oare cuvintul și spriji
nul lui nu sînt necesare în or
ganizațiile care au mai multe 
probleme ? Și apoi, chiar dacă 
acest sistem de informare des
ființează multe ședințe, consi
derăm ci este totuși nevoie de 
o formă prin care secretarul 
VXC-. membrii comitetului pe 
Întreprindere să se întîlnească 
cu birourile organizațiilor, cu 
tinerii, să discute, să dezbată 
problemele care apar, să schim
be experiențe și idei, lucru care 
în nici un caz nu se realizează 
doar la ședințele de transmite
re a sarrir.i’.or Așa încît. chiar 
dacă sistemul de informare pre
conizat la întreprinderea „Elec- 
trobar.at" este demn de reți
nut. prin intenția sa. ca și prin 
unele rezultate pozitive, el nu 
înlocuiește In nici un caz mun
ca politică concretă, contactul 
nemijlocit cu organizațiile, cu 
tineri

ȘERBAN CIONOFF

Foto : GHEORGHE CVCU

Ghid de pregătire la matematică
pentru concursul

în Editura ..Scrisul româ
nesc" din Craiova a apărut, 
sub semnătura prof. dr. D. 
Drăghicescu, prof. dr. G. Vra- 
ciu și lector dr. Al. Leonte. 
lucrarea cu titlul de mai sus, 
care se adresează candidați- 
lor ce se prezintă la concur
surile de admitere de la fa
cultățile de matematică, teh
nice. de fizică, chimie și e- 
conomice. Materialul din a- 
cest ghid este sistematizat pe 
capitole și paragrafe cuprin
zând atît programele anali
tice cele mai dezvoltate cit și 
specificul problemelor de 
concurs. înlănțuirea paragra
felor urmărește structura lo
gică a materialului din fie
care capitol, iar in interiorul 
lor se urmărește o anumită 
gradare a problemelor după 
dificultatea de rezolvare. Tot 
in scopul grjdării materialu
lui prezentat in paragrafele 
cu „Soluții" primele proble
me au soluții mai detaliate, 
in timp ce spre sfîrșitul pa
ragrafelor multe probleme au 
in locul soluțiilor doar indi
cații de rezolvare. Prin mo
dul cum a fost întocmită fi 
structurată, această lucrare

admitere

este mai mult decît o cule
gere de probleme din dome
niul matematicii. Astfel, In 
introducerea fiecărui para
graf de enunțuri este pre
zentată o scurtă apreciere 
asupra ponderii pe care pro
blemele de acel 
concursurile de 
supra greșelilor 
frecvente ce se 
candidați, cit și 
cultății relative

tip o au in 
admitere, a- 

celor mai 
fac de către 
asupra difi-

_ .. . a
lor respective in 
matematicii privită 
blu.

Menționăm din __,.r ___
lucrării partea 1 care cuprin
de „Enunțuri" si capitole de 
algebră, trigonometrie, geo
metrie ți analiză matematică 
Si partea a Il-a care cuprin
de ..Soluții" la problemele din 
partea l a „Ghidului". Volu
mul. prin modul in care a 
fost întocmit și structurat 
pune la indemina elevilor un 
instrument util, menit să-i 
ajute în pregătirea corectă 
pentru concursurile de admi
tere, in învățământul supe
rior.

probleme- 
contextul 

In ansam-

cuprinsul

H. LEREA

de 
r 
a- 

rrii

TINĂRUL DIN PARC

De cite ori se 
vorbește despre ti
nerii care lucrează 
in fabricile C.P.L. 
Tirgu Jiu, de tot 
atitea ori se amin
tește de hărnicia și 
priceperea in mun
că, de competenta 
și conștiinciozitatea 
muncitorească a fe
telor de la „mobi
lă" : Valeria Cana
pea. Nicolița l va- 
nu. Elena Voinea. 
Maria Ficea. Euge
nia Bumbanu și 
Elena Ivan. Și nu 
tint singurele. Li 
se adaugă alte 200 
de tinere cuteză
toare. împreună, 
ele au realizat prin 
acțiuni in sprijinul 
procesului de pro
ducție economii in 
valoare de 70 000 
lei. au calificat in 
ultima vreme la lo
cul de muncă peste 
24 de tineri, nou 
încadrați, au depă
șit cu 180 000 lei an
gajamentul asumat 
în întrecerea socia
listă. Nici utecistele 
de la Fabrica de

Elevii heeelo» 
mecanică *xni 
mecanic nr. 2. 
lături de sttecic^ 
de la LM.U. Bz-tu 
au sortat in «rtf- 
mele zile peete Lh 
vagoane de 
la I.A.S. Berer.: — 
Bistrița. (rkxgea 
Bătrinu).

GALAȚI
Dupi livreret 

destinatar a cprii
telor ..Weîle^ 
explică propzgz-rz 
undelo- 
și ajută la ftudit’ez 
unor legi dm terra 
ondulatorie. elevii 
Liceului energetic 
din Galați îmbini, 
acum. teoria cu 
practica, pni 'stri
carea unor alimen
tatoare de curer.t 
electric pentru în
treprinderea ..Di
dactica" din Bucu
rești. De menționat 
este faptul că. pină 
în prezent, au si 
fost fabricate peste 
200 de asemenea 
aparate. (Gabriel 
Ivanovici).

Rubrică realizată 
de MIRCEA 

TACCIU

(Urmare dtn oag 1>
d:n diversa motiva, din ore 
_____ 1 _ tu-i ultimul și 
ruci *______ uneori, fi in unele
’.ocun mirarea artistici de 
axamrl sa; «eamini eu o hhj- 
eare ce _eh^*. Areas4, s nu 
L.r.dcâ tc-.arlful activist al 
U.T.C. sau mcTodlstu’. instruc
tors! etc ar fi adeptul teoriei 
elitelor făuritoare ri purtătoare 
de eu ’.tură, a pentru ei e mai 
ușor, mai la Indemină să ,.lu- 
-ref cu putini darii cu mulți.

I eu cei deja cunoseuți decît cu 
I aottle. eu miile de Ineă necu- 

’ Nî s-a dat de multe
i ori acest răspuns, de bun simț, 
ia fata căruia poți. P« bună

I dreptate, să rămii descumpă-
: nit. fă nu te rimți. brusc.. 
| deiec bir.e : ..Eh. tovarășe, oa- 

mer. : muncesc, abia-fi văd
I *apul de treburi, cîr.d să mai...- 
’ însă au cumva este imoral, și 

dec-, inacceptabil, să aducem 
i munca altora, a celor mulți. in 

..sprijinul** comodității, nepri- 
eeserii ori chiar lenei noas
tre ?! Dacă mi se pare aberant 
sâ-l întrebi pe liniorul in exer
cițiul irelei sale meserii ..de 
ce nu dar.sezi’4 ori ..de ce nu

• joci teatru-, la fel de bizar 
; sună explicația de mai sus în
• gura eelor care, astfel, se jus- 
| rlfică scuzindu-si lipsa de ac-
| tivitate prin sudoarea care 

curge din belșug pe alții. In
tr-adevăr. „timizii- noștri tineri 
muncesc nu glumă, dar este o 
realitate că în destule. în nu- . 
meroase rinduri, ei ne uluiese 
prin rezultatele talentelor lor, 
că au făcut dovada unei înalte 
pasiuni creatoare, că. deci, sînt 
neobosiți, oricit ar fi de trudiți, 
cînd este vorba de manifestarea 
unei pasiuni adevărate, in con-

.tatee

diții adevărate. Iar condițiile a- 
cestea nu vin din cer, de unii 
dintre noi depinde ca toți tine
rii să ajungă să le cunoască 
spre a se folosi cum trebuie de 
ele. Pledăm deci, aici, pentru o 
serioasă revizuire a mentalității 
fataliste conform căreia realita
tea de la un moment dat (și ea 
insuficient cunoscută) este dată 
drept unica realitate, tot ce se 
poate face ! Prea mulți și prea 
repede se declară mulțumiți cu 
puținul de la un moment dat. 
Și. apoi, prea mulți așteaptă ca 
talentele să vină la ei ca mun
tele la Mahomed. Se consideră 
uneori suficientă punerea unui 
afiș în întreprindere, sub ochii 
tinerilor : vezi doamne, un apel 
scris ..căutăm talente" e atît 
de atrăgător încît ar trebui să 
vedem apoi cozi lungi în fața 
caselor de cultură. Nu se caută 
cu adevărat, ci se anunță. Efec
tul acestui procedeu, bun în 
comerț dar nu aici, dacă ne li
mităm la el. se vede apoi pe 
scenă, în sală ș.a.m.d.

Rolul unei competiții, al unui 
festival nu este atins dacă baza 
de masă este tratată superficial, 
prin afișe sau anunțuri. Se mai 
poate observa, din această etapă 
parcursă a festivalului amin
tit că în organizațiile de bază 
din întreprinderi nu s-a trecut 
la o adevărată evaluare, la „in
ventarul" forțelor existente dar 
și al celor posibile : ce formații 
activează, ce formații noi se 
pot înființa ? Acest lucru încă 
nu se știe (sau se știe doar pe 
hîrtie) deși festivalul este anual 
și lucrurile puteau fi pornite 
mai din timp. Fără a se de
pune o muncă serioasă, de la 
om la om, pentru cunoașterea 
nevoilor, înclinațiilor, aspirații-

î*

Jji

î

I

lor fiecăruia, degeaba vom îm
părți fișe de participare : nu a- 
cesta este scopul — de a obliga 
prin intermediul unor hîrtii pe 
cineva să cînte, să interpreteze, 
să activeze într-un cerc. Atra
gerea în formații nu se face pe 
bază de fișă, ci. mai întîi, mer- 
gînd zi de zi în organizațiile 
U.T.C., în întreprinderi. în sec
ții, stînd de vorbă, văzînd con
cret care sînt condițiile în fie
care loc, testînd aptitudini, des- 
fășurînd o activitate cu adevă
rat educativă, cu oamenii. Cei pe 
care îi aveam în vedere sînt de
sigur aceia care muncesc, obțin 
rezultate deosebite în activitatea 
pe care o desfășoară, în îndeplini
rea sarcinilor pe care le au, oa
meni care, avînd realizări de 
seamă, învață și să cînte. să dan
seze. să interpreteze pe scenă 
piese, să surprindă pe peliculă 
chipul tovarășilor lor și al lo
curilor unde muncesc și trăiesc. 
Din acest punct de vedere se 
poate observa următorul lucru : 
faptul că majoritatea — sau a- 
proape — formațiilor laureate 
sînt în unele locuri „formațiile 
casei" și nu ale întreprinderilor, 
ale tineretului de acolo, traduce 
cu fidelitate slaba muncă de
pusă de activiștii U.T.C. în or
ganizațiile U.T.C. de bază, pen
tru cunoașterea reală a poten
țialului pe care se poate conta. 
Desigur, nu se poate ignora că 
este vorba și despre efectele tre
cerii acestui ..compartiment" al 
întregii activități a organizațiilor 
de bază U.T.C. mai la urmă, 
conform unei mentalități mai 
vechi dar. credem, depășite. 
Cînd nu se ocupau direct de 
asemenea chestiuni, unele bi
rouri U.T.C. le transferau total 
în seama altora, mai pricepuți. 
Desigur, apelul la specialiști 
este absolut necesar dar nu spe
cialiștii, instructorii de dans și 
regizorii de teatru pentru ama
tori rezolvă cerințele vieții și 
muneil U.T.C. Mai mult, lășînd 
uneori cu totul lucrurile pe

Rareori întilnim. în reportajele 
televizate, inși atit de simpatici. 
Tinărul care, așezat pe o bancă 
într-un parc bucureștean. răs
punde la întrebări, e inteligent, 
măsurat, spune lucruri gindite, 
în fraze corecte, uneori chiar 
frumoase. Caută cuvintul potri
vit. și-l găsește. Caută să se ex
prime cit mai limpede, și nu fără 
izbindă. Iar această căutare se 
petrece intr-o atmosferă de vo
ioșie. O glumă, un suris ironic, 
o notă de autoironie amuzată, 
toate la locul lor. Excelenta re
porteră Anca Arion a dat de un 
interlocutor ideal, pe care apa
ratele televiziunii nu-l intimi
dează cituși de puțin. (Mă sur
prind o clipă invidiindu-l...) Dar 
ce-a pățit noul nostru prieten, 
student in ultimul an (sau — de 
curînd — absolvent), ce i s-a în
tâmplat ? Ne liniștim repede : tot 
acolo, in parc, cu cităva vreme 
in urmă, l-a acostat o ghicitoa
re. iar tinărul, in loc s-o în
demne să-și vadă de drum a 
acceptat, distrîndu-se, să intre 
in jocul ei. Mă rog, putea să-și 
folosească timpul mai bine, dar 
nu e nici o nenorocire dacă a 
vrut să ridă puțin de vicleniile 
de doi bani ale femeii. „Mi-a 
spus — povestește tinărul zim- 
bind — că am mare noroc că a 
dat peste mine. «Azi e vineri, 
zice, și sfinta vineri m-a minat 
încoace să-ți port dumitale de 
grijă.»’ O chema Bucur Vet a 
sau. pe numele ei conspirativ, 
„Anghelina". Ce voia să-i spună 
Anghelina ? Noutăți cutremură
toare : că a fost îndrăgostit de 
o fată, și că fata nu era prea 
înaltă. Probabil că nouăzeci la 
sută dintre tinerii din lume au 
fost sau sînt îndrăgostiți de o 
fată nu prea înaltă, astfel încît 
teribila revelație n-a avut de ce 
să-l cutremure. Deși, totuși, dacă 
ne gândim... Oricum, o nimerise. 
Simplă coincidență, desigur, dar 
o nimerise. Ce noutăți mai avea 
să-i spună atotștiutoarea 7 Cică 
se despărțise de fată. Și era a- 
devărat. Da, o nimerise din nou. 
Tinărul cel simpatic iși amin
tește, amuzindu-se. dar folosind 
un ton admirativ : „Nemaipo
menit de bine s-a potrivit". Că 
astea sînt lucruri care i se pot 
întimplă oricui, nu i-a trecut 
prin cap, dar nici prea încreză
tor nu era. încă. Pînă s-a in- 
tîmplat minunea ! Minunea ade
vărată, care l-a lăsat pe prie
tenul nostru cel vesel cu gura 
căscată ! l-a spus pe nume. Un 
nume atît de rar, de care puțini 
oameni au auzit : Dumitru. De 
unde a știut femeia că pe el îl 
cheamă Dumitru 7

seama unor specialiști improvi
zați. abili prin rutină mai mult 
decît prin reală pricepere și 
talent autentic. în unele locuri 
nivelul activității artistice de 
amatori a scăzut sub orice 
critică. Nu stingăciile pot 
să stînjenească, ele sînt uneori 
chiar plăcute și în orice caz 
preferabile perfecțiunii găunoa
se, care nu spune nimic. Aflînd, 
de exemplu, că două brigăzi ar
tistice laureate sînt instruite 
de actori profesioniști, avem 
măcar pretenția ca aceștia să 
nu-i lase pe alții de a face ceea 
ce ei înșiși n-ar face în teatrul 
respectiv, pe scena pe care o 
slujesc. La rîndul lui, juriul în
suși n-are doar un rol pasiv, 
doar de a pune note fără a în
cerca să corecteze ceea ce 6e 
poate corecta : ideal ar fi ca no- 
tînd cu patru, dacă 
zul, să arate și cum 
pentru nota maximă 1 
bim de interpretare, 
s-au străduit să joace ___
ei mai bine și merită toate 
laudele. în primul rînd pentru 
incisivitatea criticii care, tre
buie^ spus, cu cit se îndepăr
tează de întreprindere spre casa 
de cultură, cu atît se cam to
cește: spiritul critic al unor bri
găzi aparținînd întreprinderilor 
ni s-a părut mai ascuțit, mai 
direct, mai ..de la obraz11 decît 
cel dovedit de altele, și ele lau
reate aparținînd unor cluburi 
de sector. N-am garanta că 
nu e aici și mîna unor spe
cialiști. dar și contribuția, per
suasivă. a formei de muncă a 
componenți’or brigăzii ca și do
rința oarecum „artistică" de a 
„semăna", cu unele emisiuni ale 
televiziunii...

în luna noiembrie se desfă
șoară, după cum știm, următoa
rea fază a „Festivalului artei și 
culturii tineretului bucureștean". 
Ea va reflecta, sperăm, mai 
adecvat potențialul creator al 
tinerilor din orașul nostru.

este ca- 
ar trebui
Nu vor- 
oamenii 

cum știu
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ȘCOALA 
VOINȚEI

5. LA CE VÎRSTĂ
„SE IESE IN LUME»?

—----------------------------------------

A venit și vremea primei confruntări internaționale. Confrun
tarea precedată de numeroasele discuții „pro" și „contra". N-au 
fost puțini cei care susțineau că nu-i deloc recomandabil să 
lansezi prematur in concursuri internaționale fetițe de numai 
zece ani, fie chiar și pentru faptul că înfringerile descurajează. 
„La această vîrstă — se spunea — Larissa Latînina și Vera 
Ceaslavska abia făcuseră cunoștință cu gimnastica"...

Din fericire, au învins cei care au intuit spectaculoasele mu
tații de mai tîrziu. Ca urmare, la 10 iulie 1971, sala Liceului cu 
program special de gimnastică primea cea dinții vizită a unor 
sportive de peste hotare : junioarele clubului iugoslav Partizan 
Ljubljana.

Micile gimnaste oneștence — deși handicapate de vîrstă adver
sarelor — au dominat cu surprinzătoare autoritate acest prim 
concurs internațional, cîștigind la o diferență confortabilă. Și 
mal surprinzător a fost clasamentul la individual compus, pen
tru că ambițioasele gimnaste iugoslave (n.n. : patru dintre ele 
sînt actualmente titu'are In. reprezentativa țării lor) n-au reușit 
să se claseze între primele șase : 1. Nadia Comăneci 38,50 p ; 
2. Mariana Cojanu 38.05 p : 3 Viorica Dimitriu ; 4. Constanța 
Dilimoț; 5. Georgeta Gabor ; 6. Gabriela Sabadiș. A fost, cum 
se spune, un succes total : locul I pe echipe și toate medaliile 
pe aparate și la individual compus !

Performanță reeditată în decembrie, la Sibiu (3—5 decembrie) 
cu ocazia finalei „Cupei Federației române de gimnastică". Aco
lo, Nadia Comăneei a cucerit toate medaliile de aur la categoria 
a ÎV-a, fiind secondată la mică distanță de „eterna rivală" Ma
riana Cojanu. Primese „botezul focului" îneă două gimnaste, 
Iuliana Marcu și Luminița Milea, aeelea eare — un an mai tîrziu 
— se vor impune în finala campionatului republican al șeolilor 
generale.

...Anul 1972 sporește numărul succeselor. La 9 aprilie, echipa 
de eategoria a îîî-a domină autoritar primul concurs de copii 
al anului, clasindu-se pe primul loe (componența echipei cam
pioane : Nadia Comăneci, Mariana Cojanu, Viorica Dimitriu, 
Gabriela Sabadiș, Constanța Dilimoț și Elena Busuioc).

Sfîrșitul lunii mai aduce în sala de gimnastică a liceului un 
nou concurs internațional, cu o parteneră redutabilă : reprezen
tativa de junioare a Bulgariei. Victorie a micilor gimnaste din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care au concurat pentru
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prima dată sub semnul trteolorului: România — Bulgaria 
185,10 p. — 183,80 p. Nadia a cucerit aur la paralele și la sol, 
clasindu-se prima și la individual compus ; Mariana Cojanu a 
obținut argint la bîrnă și la sol, ureînd la individual compus pe 
„treapta de bronz" a podiumului de premiere.

N-au lipsit, insă, nici norii înfrângerii. A fost în acel an 1972 
o singură înfrîngere (la limită), în fata uneia din cele mai 
puternice echipe de junioare ale lumii. în zilele de 17 și 18 iu
nie, la Timișoara, reprezentativa de junioare a R. D. Germane 
(media de virată 15 ani) a învins cu 182,10 p — 179, 10 p repre
zentativa de junioare a României (media de vîrstă 10 ani). Pri
mele două din formația învingătoare au cucerit apoi titlurile 
mondiale (Angelica Hellmann și Hanellore Zinke), fiind, după 
retragerea lui Karin Janz, cele mai bune gimnaste din R.D.G. 
și printre primele zece din lume.

O înfrîngere bogată în invățăminte. „A făcut mai mult decît 
zece succese facile" — avea să spună după concurs profesorul 
Bela Kâroly.

A urmat un nou „succes total". Sala de sport din Tg. Mureș 
a găzduit, intre 21—23 iunie 1972, finalele campionatelor repu
blicane ale copiilor, categoriile a IlI-a și a IV-a. La ultima ca
tegorie, Liceul de gimnastică își adjudecă titlul de campioană 
republicană cu un avans de șapte puncte față de C.S.O. Baia 
Mare (184,10 p — 177,10 p). Pe primele locuri la individual com
pus : 1. Georg eta Gabor ; 2. Gabriela Mocanu ; 3. Iuliana Marcu; 
4. Ana Barcan ; 5. Luminița Milea... Un succes și mai aplaudat 
obține echipa de la categoria a III-a : 1. Liceul de gimnastică 
188,80 p ; 2. Dunărea Galați 170,25 p. ! La individual compus, 
primele șase clasate sînt din municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, locul I revenindu-i Marianei Cojanu, cu 38,55 p. (față de 
38,40 p, cite a „acumulat" Nadia Comăneci).

Se încheiase, eu un bilanț mulțumitor, prima jumătate a anu» 
lui 1972.

Cea de-a două jumătate avea si fie și mai bogată în 
de răsunet.

succese

(Va urma)

Episodul Următor:
UN „SALT ȘURUB DE 720®" 

IN CLASAMENTELE CONSACRATE
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„Aveți vreo metodă să ghiciți 
humele 7“ o întreabă reportera 
pe femeie. „Am. Uite, te cheamă 
Maria sau Ioana sau Leana, cum 
te cheamă. ." .iSi dacă se potri
vește ?" Urmează replica ghici
toarei, un lung „Eeee..." visă
tor, care spune multe. Dacă se 
potrivește și dacă nici omul că
ruia i se ghicește nu e lipsit de 
o serioasă doză de naivitate, a- 
tunci e o adevărată - „pleașcă" : 
a căzut in plasă.

Și cit te costă credulitatea 7 
Nu mare lucru : un leu, pentru 
prima intilnire. plus încă nouă 
mii nouă sute, la următoarele. 
Plus hainele din garderob, care 
trebuiau și ele „vrăjite". Plus

CRONICA TV
de Florin Mugur

ceasul de pe mină. Și omul in
teligent, degajat, spiritual, voios, 
simpatic etc. trage și o conclu
zie : „Dacă aș fi avut mai mult, 
i-aș fi dat mai mult." Tot el știe 
acum că a fost „o escrocherie 
ordinară", dar dacă i s-ar fi ce
rut mai mult, atunci ar fi dat.

Și e rîndul nostru să rămânem, 
la figurat, cu gura căscată. Pen
tru că e neverosimil. (Dealtfel 
in viață se întimplă mult mai 
multe cazuri neverosimile decît 
in literatura mediocră...). își bate 
joc de el pînă și fosta ghicitoa
re, actualmente deținută pentru 
înșelăciune : „El. de frică sau de 
amor ce era amorezat, a văzut 
șopîrlă sau drac. Păi cine a mai 
văzut drac pe timpul ăsta ? Eu 
am îmbătrînit și drac n-am vă
zut..."

Acum cîteva luni. Anca Arion 
a prezentat, in cadrul Anchetei 
T, emisiunea Descîntec cu cîn- 
tec. Noua emisiune pune in dis
cuția oaspeților invitați în stu
dio un Alt descîntec cu cîntec. 
Cel al tînărului care își comen
tează cu inteligență perioada de 
(îl rugăm respectuos să ne ierte 
că folosim acest cuvint) imbe
cilitate Cum a putut să se lase 
amăgit cu otita ușurință 7 Ce s-a 
întâmplat în viata lui de elev și 
de student de pînă atunci, ce a 
învățat, ce educație a primit, de 
vreme ce a putut cădea pradă 
unei șmechere oarecare, o es
croacă folosind procedee de du
zină care nu puteau induce in 
eroare nici măcar un copil, dor
mite un.tinăr normal și cu car-

te ? Din discuția foarte intere
santă (deși cvn dezlinati) care 
s-a purtat în studio am ales 
singur răspuns asupra câ~ * 
am vrea să stăruim. S-a spus ci 
unul dintre motivele pentru czrg 
mai pot apărea asemenea cazuri 
— întru totul izolate — es:e 
modul cum se predau uneor-, la 
noi științele sociale. „Științele 
sociale ar trebui predate mai le
gat de viață", s-a observat. Am 
avea de adăugat un singur lu
cru: nu numai științele sociale. 
Toate științele ! Mai precis, 
te disciplinele universitare 
școlare.

E limpede că tinărul din 
a avut de-a face cu oameni . 
s-au ocupat cu competență de 
instruirea lui. dar cu un bun e- 
ducator nu s-a intilnit. Nu s-n 
intîlnit — și această intilnire 
fi trebuit să aibă loc încă din 
primele clase ale școlii — cu un 
om care să-i vorbească in mod 
convingător, cu vehemența pe 
care o dă certitudinea, despre 
absurditatea superstițiilor, des
pre materialitatea lumii, despre 
caracterul irațional și. in fond, 
mincinos, al unor mituri. Fără 
îndoială că învățătorii și profe
sorii lui erau oameni raționali, 
care nu ar fi căzut niciodată in 
plasa unor ghicitoare în bobi. 
Ridicol: cum o să li se întîmple 
lor așa ceva ? Au considerat 
anumite adevăruri sînt de 
sine înțelese și că nici elevii 
nu sînt în altă situație decît 
Dar iată, că aceste adevăruri 
erau chiar de la sine înțelese. 
Dovadă : tinărul din parc nu le-a 
priceput. Am impresia că asu
pra unor lucruri care par că 
merg „de la sine", unii educa
tori ar trebui să mai reflecteze. 
Și să nu se îmbete cu apă chioa
ră, crezînd că astăzi. în plină 
revoluție socialistă și in plină 
revoluție tehnico-științifică, ana
cronismele nu-și mai găsesc nici 
un loc în conștiința unor oameni. 
Uite că-și mai găsesc ! Iar cele 
două emisiuni, despre ghicitoare 
și descintece. ale redacției pentru 
tineret ne oferă o temă de me
ditație. Unii oameni înțeleg și 
singuri că nu poți fi în același 
timp un om al științei și al teh
nicii și un ins superstițios și cre
dul. Dar alții, după cum se ve
de. nu pricep acest, lucru. Să nu 
ne ferim să li~l spunem. Și să 
li-l spunem în așa fel incit să-i 
și convingem, nu numai așg, 
pentru ca să nu se afirme că 
nu ne-am făcut datoria. Datoria 
asta e : să formăm certitudini 
luminoase, nu să facem risipă de 
vorbe.

toa- 
sau

pare 
care

că 
la 

lor 
ei. 
nu

PETRE OPREA:

Colecționari de artă
bucii reșteni

Criticul de artă Petre Oprea 
semnează în Editura Meridiane 
o carte extrem de interesantă 
intitulată „Colecționari de artă 
bucureșteni", în paginile căreia 
trece în revistă o serie de im
portante personalități din viața 
culturală a tării noastre, pre
zentate intr-o ipostază mai puțin 
cunoscută nouă : aceea de strin- 
gători și păstrători de comori 
de artă și, unii dintre ei,' pro
pagatori ai gustului pentru fru
mos în rîndul maselor. Intr- 
adevăr colecționarii de artă au 
fost primii care au încercat, și 
în mare parte au reușit, să răs- 
pîndească, printre oamenii mai 
puțin cultivați și mai puțin pre
gătiți în receptarea unei opere 
de artă, pasiunea pentru artă și 
să contribuie la așezarea mari
lor noastre valori artistice în 
locul pe care trebuie să-1 ocupe 
în viața spirituală a fiecărui 
român adevărat. Tntr-o vreme 
în care statul acorda un sprijin 
ca și inexistent artelor plastice, 
colecționarii de artă au avut 
un rol covîrșitor în dezvoltarea 
artei românești prin permanen
tul sprijin conferit artiștilor și 
prin promovarea spiritului com
petitiv printre ei.

Petre Oprea reușește să ne 
introducă în ambianța unor co
lecții ca cele ale lui : M. Kogăl
niceanu, A. Simu, I. Kalinderu, 
V.G. Morțun, C. Esarcu, N. Mo- 
ret de Blaremberg, E. Carada, I. 
Cantacuzino, Al. Bogdan-Pitești, 
Al. St. Bellu, V. Cioflec, A. 
Blank, G. Severeanu, I.N. Dona, 
K. Zambaccian, Al. Saint-Geor- 
ges, N. Ioneseu-Barbă, G. 
Oprescu, V. Eftimiu, M. Wein
berg. Unele din aceste colecții 
au fost alcătuite cu vădita in-

tențle de a le face să devină 
publice și chiar muzee, dar 
dintre acestea numai colecțiile 
Simu și Kalinderu au fost puse 
la dispoziția amatorilor de artă 
încă din timpul vieții proprie
tarilor lor.

Această categorie aparte de 
oameni nu precupețesc nici un 
efort și folosesc orice mijloace 
pentru a intra în posesia operei 
dorite. Așa, de pildă, Mihaii 
Kogălniceanu, pe vremea cînd 
era ministru de externe, cerea 
funcționarilor legațiilor române 
din străinătate să-l informez^ 
despre cursul vînzărilor opere
lor de artă pe piața mondială 
sau chiar să tranzacționeze vin- 
zări sau cumpărări de diferite 
obiecte cu valoare artistică, iar 
prefecților din țară să-i trimită 
obiectele găsite în cursul săpă
turilor arheologice întreprinse 
pe teritoriul României. Alt 
exemplu este cel al lui Zambac- 
cian care făcea pasiuni subite 
pentru proprietarele unor opere 
de artă care-1 interesau într-un 
mod deosebit.

Paginile scrise de Petre 
Oprea, inedite în literatura de 
artă plastică românească, redau 
într-un limbaj viu și colorat 
atmosfera cercurilor 
bueureștene și 
cititorului că nu 
carte de pură 
istoria plină de
și aventură a pasiunii 
înălțătoare a unor oameni care 
au făcut atît de mult pentru 
cultura românească, pentru păs
trarea și valorificarea capodo
perelor artistice ale patrimoniu
lui românesc.

artistice 
dau impresia 

are în mină o 
specialitate, ci 
farmec, mister 

atit de

NICOLAE N. RADULESCU

Academia de studii economice — București

ANUNJĂ

scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi didactice:

I. Facultatea de comerț
a) Catedra de comerț — marketing 

poz. 21, disciplina : Marketing.
poz. 22. discipPna : Marketing.
poz. 23, disciplina : Economia comerțului interior, 
poz. 25, disciplina : Conducerea activității comer- 
poz. 29, disciplinele : Turism și alimentație publică ;

Asistent, 
Asistent, 
Asistent, 
Asistent, 
claie. 
Asistent, ____ . -
Tehnici comerciale și publicitate.

b) Catedra de socialism științific
Conferențiar, poz. 6, disciplina : Socialism științific.★
Candidați! la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 

Academiei de studii economice din București, Piața Romană 
nr. 6, cererea de înscriere împreună cu aetele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din R. S 
România, publicat în Buletinul Oficial partea I nr. 33. din 
15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului Educației si 
Invățămîntului nr. 84539/1969, astfel :

— pentru postul de conferențiar, în termen de 30 zile de la 
data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, iar concursul 
se va desfășura la sediul Academiei- în termen de 60 de zile 
de la data expirării termenului de înscriere ;

— pentru posturile de asistent, în termen de 15 zile de la 
data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, iar oon- 
cursul se va ține la sediul Academiei, în termen de 15 zile de la 
data expirării termenului de înscriere.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să comunice în scris, rectorului acesteia. înscrierea 
la concurs.

Informații suplimentare se pot obține silnic Intre orele 12—14 
la secretariatul rectoratului.
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Vizita oficială in (ara noastră a Alteței Sale Regale
Marele Duce Jean al Luxemburgului

La cîteva obiective din Capitală

RECOLTAREA, LA COTELE
MAXIMEI INTENSITĂȚI

Alteța Sa Regală Marele Duce 
Jean al Luxemburgului a vi
zitat, marți, unități industriale 
din Capitală și din țară, obiec
tive culturale și cartiere de 
locuințe. înaltul oaspete a fost 
însoțit în această vizită de 
Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului, Ion Dincă, pri
marul general al Capitalei, 
de alte persoane oficiale. 
Au participat, de aseme
nea, Gaston Thorn, președintele 
guvernului, și personalitățile 
care-1 însoțesc pe suveran în 
vizita sa în România.

La primul obiectiv vizitat, 
întreprinderea de mașini grele 
București — unitate reprezen
tativă pentru ritmul de dezvol
tare a industriei românești — 
oaspeților li s-au prezentat cî
teva dintre principalele produse 
realizate aici, preocupările e- 
xistente pentru fabricarea 
unor mașini și instalații cu un 
înalt grad de tehnicitate și la 
parametri comparabili sau su
periori produselor similare ale 
unor mari fabrici cu tradiție în 
lume, multe dintre acestea 
proiectate și realizate pe 
baza unor cercetări proprii și 
care constituie rodul gîndirii 
tehnice românești.

înaltul oaspete s-a interesat 
de modul de organizare a pro
ducției, de pregătire a viitoare
lor cadre și a fost informat că 
pe această platformă industria
lă funcționează școli medii și li
cee de specialitate, își fac prac
tica studenți ai facultăților de 
profil. Pe parcursul vizitei, 
suveranul luxemburghez a a-

¥

O delegație a Partidului Unit 
al Independenței Naționale 
(U.N.I.P.) din Zambia a făcut o 
vizită de prietenie și schimb de 
experiență în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

în încheierea vizitei, marți, 26 
octombrie, delegația a fost pri
mită de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de 
vederi în probleme de interes 
comun, nrivind activitatea ce
lor doua partide și unele as
pecte ale vieții internaționale 
actuale.

începînd de marți, 26 octom
brie, o nouă manifestare de 
carte găzduită de capitala țării, 
ca și de orașele Arad și Tg. 
Mureș — „Decada cărții sovie
tice", desfășurată prin tradiție 
în această lună, retrospectivă a 
unei prodigioase activități edi
toriale. Manifestarea se consti
tuie, totodată. într-un bun pri
lej pentru cititori de a se fami
liariza cu noutățile de carte ti
părite, în ultimul an, în Uniu
nea Sovietică, cu traduceri apă
rute in edituri românești.

Inaugurarea actualei decade 
a avut loc la librăria „Dacia“ 
din București, unde a fost des
chisă o expoziție de carte, reu
nind aproape 1 000 de titluri, 
lucrări ale clasicilor marxism- 
leninismului, opere beletristice 
ale scriitorilor ruși și sovietici, 
literatură enciclopedică și de 
largă informare, literatură pen
tru copii, cărți din diverse do
menii ale științei și tehnicii.

Vernisajul expoziției a fost 
precedat de alocuțiunile rostite 
de Vasile Nicolescu, director 
în Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, și de N.A. Nete- 
sov, consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București. A fost 
relevată importanța acestei 
manifestări anuale de carte în 
contextul larg al relațiilor cul
turale româno-sovietice, rolul 
ei in popularizarea valorilor 
literare ruse și sovietice, inte
resul de care se bucură aceasta 
din partea publicului cititor din 
țara noastră.

Au participat reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Con
siliului General ARLUS, Uniu
nii Scriitorilor, alți oameni de 
artă și cultură.

A fost de față B.I. Minakov, 
însărcinat cu afaceri al U.R.S.S. 
la București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Manifestări similare au avut 
loc, în aceeași zi, la librăriile 
„loan Slavici" din Arad și „U- 
niversală" din Tg. Mureș.

(Urmare din pag. I)

deci să cunosc o meserie des
tul de dificilă. Am continuat. 
Munceam la întreprindere, mă 
reintorceam apoi acasă și mă 
puneam pe învățat. în urmă
torul an am reușit în învăță- 
mîntul superior, la cursurile se
rale. Peste puțin timp voi ter
mina facultatea. Nu sint singu
ra fată cu 12 clase care a venit 
în fabrică, in fiecare an sosesc 
altele și nici una nu regretă sau 
nu se rușinează de acest lucru. 
Dacă eram crescută la țară, dacă 
aveam părinții acolo să știți că 
nu m-aș fi sfiit să lucrez in 
C.A.P. pentru că și munca in 
agricultură oferă satisfacții, a- 
tunci cînd este făcută cu dra
goste si pricepere. Dar, dacă nu 
le place acolo le-aș propune 
altceva: eu personal aș fi 
bucuroasă dacă intr-una din 
zile m-ar anunța tovarășii de la 
poarta întreprinderii că sint 
căutată de trei fete și acestea 
să fie tocmai cele despre care 
ați scris dv. De aceeași părere 
sint și colegele mele de muncă, 
aflate în aceeași situație și care 

preciat instalațiile de foarte 
mare tehnicitate realizate în 
această uzină bucureșteană. a 
cerut specialiștilor explicații 
detaliate asupra performanțe
lor. în încheiere, Alteța Sa 
Regală Marele Duce Jean al 
Luxemburgului a semnat în 
cartea de onoare și a felicitat 
colectivul întreprinderii, pen
tru realizările obținute.

Vizita în Capitală a continuat, 
apoi, în cartierul Titan, unde 
oaspeții au avut prilejul să 
cunoască preocupările pentru 
dezvoltarea edilitară a Bucu- 
reștiului și asigurarea unor con
diții tot mai bune de locuit. A

La Combinatul 
petrochimic de la Brazi

După-amiază, înaltul oaspete, 
însoțit de Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, a 
vizitat Combinatul petrochimic 
de la Brazi. La sosirea în com
binat, în întîmpinare au venit 
Ion Cîrcei, președintele Comi
tetului executiv al Consi
liului popular județean Pra
hova, alte oficialități locale. Di
rectorul general al Centralei 
pentru rafinării și petrochimie, 
Adrian Stoica, a prezentat pro-

DEȘI AU ABANDONAT 
CURSA, AU DEVENIT

Campioni onorifici INTILNIRE PRIETENEASCA
La Caracal s-a desfășurat eta

pa județeană a campionatului 
republican la cros la care au 
participat 300 de sportivi din 
Caracal. Slatina, Corabia. Balș 
și Drăgânești-Olt. întrecerea a 
adunat pe traseu un număr 
mare de suporteri și ținînd sea
ma de ambiția și valoarea Uno
ra dintre sportivi se anunța 
dirză si nu lipsită de surprize. 
Arbitrul a dat startul la proba 
de junioare categoria a II-a pe 
distanța de 1 000 metri și pluto
nul a început lupta cu secun
dele. Suporterii și-au intrat in 
„rol" aplaudind. incurajind fa
voritele între care se afla și Li
liana Alexandrescu. elevă la 
Liceul agro-industrial din Ca
racal. La sosire, insă. Liliana 
nu se mai afla printre concu
rente. Abandonase ? în compe
tiții se mai intimplă... La scurt 
interval s-a dat plecarea ju
niorilor categoria a II-a pe dis
tanța de 1 000 de metri. Băieții 
au pornit ..tare- de la început, 
în fruntea plutonului doi elevi 
ai Liceului industrial din ora- 
șul-gazdă. Constantin Costache 
și Paul Radu. ..cu reale șanse 
de a ciștiga proba respectivă" 
ne spun tovarășii de la Comite
tul orășenesc pentru cultură 
fizică si sport. După circa 700 
de metri cei doi au zărit o 
sportivă trintită la pămint. Nici

MERIDIAN
Astăzi Ia Palatul sparturilor și 

culturii...

La Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală se va desfășu
ra astăzi meciul retur dintre e- 
chipele Steaua București și Duina 
Pallamano Triest (Italia), contind 
pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" la hand
bal masculin. Partida va începe 
la ora 18,15 și va fi arbitrată de 
cuplul bulgar Nenov-Todorov. 
în primul joc. disputat la 13 oc
tombrie la Triest. handbaliștii 
români au cîștigat cu scorul de 
38-21.

...și la Floreasca

Astăzi, în meci retur contind 
pentru competiția internațională 
masculină de baschet „Cupa 
Cupelor", va avea loc în sala 
sporturilor de la Floreasca me
ciul dintre echipele Steaua și 
Hapoel Gvat-Yagur. Jocul va 
începe la ora 20,00. în deschi
dere, la ora 18.00, se va disputa 

La muncă le vine greu
au procedat la fel ca mine : 
Covăcsi Ibolya, Toma Emilia, 
Iuliana Csutak, Both Ilona, Fail 
Enico, Brutaru Dorina. Moraru 
Teodora Andreescu, Mia Mari
nescu, și multe altele.

MARTHA WEBER, 
electrician constructor aparate 
electrice, întreprinderea Elec- 

troprecizie — Săcele

DE UNDE VINE 
PUNEA ALBĂ, 

RUMENĂ Șl CALDĂ ?
Cine afirmă astăzi că nu gă

sește un loc de muncă, ierta
ți-mi expresia, minte. Sint însă 
unii după care munca aleargă 
să-i prindă și nu reușește să 
pună mina pe ei. Poate fi o 
rușine să lucrezi intr-un C.A.P. ? 

fost vizitat și un complex co
mercial din zonă.

*
în cursul dimineții, Altețele 

Lor Regale Marele Duce Jean 
al Luxemburgului și Marea 
Ducesă Josephine Charlotte, 
împreună cu personalitățile 
oficiale române și luxemburghe
ze care le însoțesc, au vizitat 
Muzeul Satului. Oaspeții au 
luat astfel cunoștință de as
pecte elocvente ale vieții și 
creației satelor noastre de-a 
lungul timpului, au putut apre
cia frumusețea muzicii și dan
surilor populare prezentate 
aici de ansambluri folclori
ce din diferite zone ale țării.

filul acestei unități care prelu
crează peste 40 la sută din pro
ducția de țiței a țării. Par- 
curgînd secțiile principale, oas
peții au luat cunoștință de pro
cesul de fabricație, au primit 
explicații în legătură cu insta
lațiile și tehnologiile folosite, în 
bună parte creații românești, 
avînd astfel posibilitatea de a-și 
forma o imagine asupra nive
lului de dezvoltare atins de in
dustria noastră chimică.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

un cuvint. nici un gest — și cei 
doi au abandonat cursa cînd 
mai aveau doar 300 de metri 
pină la victorie. Era Liliana 
Alexandrescu care intr-o am
buscadă a căzut lovindu-se la 
cap. Liliana nu mai dădea nici 
un semn de viață în timp ce 
Paul Radu ii acorda primele 
ajutoare. Constantin Costache a 
pornit intr-o nouă cursă în care 
de data asta miza era viața 
unui om. în vreme ce pe sta
dion se consuma o victorie, la 
cîteva sute de metri se petrecea 
o dramă. Anunțat. profesorul 
Gabriel Varga de la Școala ge
nerală nr. 3. arbitrul de sosire, 
a alergat la locul accidentului 
continuind. pînâ la sosirea mij
locului de transport, să acorde 
ajutor medical. Cinci minute, 
spun specialiștii spitalului, ar fi 
fost de-ajuns pentru ca Liliana 
să nu mai răspundă apelului 
din catalog. Acum, datorită ce
lor doi elevi, se află din nou 
printre colege și profesori. Cos- 
tache și Radu au fost declarați 
campioni onorifici la juniori 
categoria a II-a. li s-au decer
nat tricourile de campioni și 
diplome. Punem aici punct în
semnării noastre ; în fața unui 
asemenea act de umanism și 
sportivitate cuvintele sint de 
prisos.

LIDIA POPESCU

derbiul campionatului național 
feminin, în care se vor întîlni 
echipele bucureștene I.E.F.S. și 
Rapid, neînvinse la această edi
ție.

Nou roeord mondial

Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Saga (Japonia), hal
terofilul japonez Koji Miki a 
stabilit un nou record mondial 
la categoria cocoș, stilul „smuls", 
cu performanța de 120,500 kg. 
Vechiul record era de 120 kg și 
aparținea aceluiași sportiv.

• Cu 24 de ore înaintea în
cheierii Cursei cicliste de șase 
zile care se desfășoară pe velo
dromul acoperit din Frankfurt 
pe Main, pe primul loc al cla
samentului se află perechea 
vest-germană Dietrich Thurau 
— Guenter Haritz. Ii urmează, 
la un tur, cuplul Patrick Sercu 
(Belgia) — Rene Pijnen (Olan
da).

Nu se poate ca cele două fete 
din Mureș să nu știe că plinea 
albă, rumenă și caldă, care ne 
place atit, se plămădește pe 
ogoare, o datorăm acelor oa
meni cu miinile asprite de 
muncă, printre care se numă
ră și părinții lor !

Mă mai întreb, de asemenea, 
de ce a plîns Victoria Spino- 
che, după ce a refuzat toate 
ofertele care i s-au făcut ? Ce 
umilință poate fi mai mare de
cit aceea de a sta degeaba și 
a te înfumura cu bani munciți 
de alții, respectiv de părinții 
tăi ? Cred că mi-am cîștigat 
dreptul să pun aceste întrebări 
pentru că, fiind aproape de a- 
ceeași virstă cu tinerele respec
tive, mi-am înțeles altfel rostul 
în viață. Am absolvit școala 
profesională de mecanici auto 
și Diesel, am fost repartizat 
intr-o întreprindere fruntașă și 
m-am străduit să contribui la

Altețele Lor Regale, Marele 
Duce Jean al Luxemburgului 
și Marea Ducesă Josephine 
Charlotte. au oferit, după 
concertul de gală. în salonul 
oficial al Operei Române, o re
cepție in onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor exr

Marea Ducesă
Josephine

a vizitat Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România

Marea Ducesă a Luxemburgu
lui Josephine Charlotte a făcut, 
marți dimineața, o vizită la 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România, unde, par- 
curgînd sălile de istorie veche 
și medievală, vizitînd lapidariul 
și tezaurul istoric, a putut cu
noaște istoria de milenii a po

în timp ce gimnastele antre
nate de soții Marta și Bela Ka- 
roly ofereau acea strălucită de
monstrație la Antibes (Franța), 
colegele lor de liceu, junioarele 
soților Florica și Florin Dobre 
au dovedit în întilnirea priete
nească cu gimnastele de la Fla- 
via Ruda Slavska (Polonia) că 
posedă aceleași calități care au 
contribuit la afirmarea și ridi
carea prestigiului gimnasticii 
românești în lume. Demonstrînd 
talent și o bună pregătire, 
gazdele au învins cu 186,15 la 
184.80 obținînd locul I, atît la 
individual compus cit și pe a- 
parate. Revelațiile reuniunii au

PRIMUL MARE TURNEU

POST-OLIMPIC DE BOX

Pe ringul sălii sporturilor din 
Rotterdam s-au încheiat între
cerile tradiționalei competiții 
internaționale de box „Turneul 
lalelelor", cel mai important 
concurs postolimpic, la care au 
participat numeroși pugiliști de 
valoare din mai multe țări 
europene.

Printre învingătorii actualei 
ediții se numără și sportivii 
români Alexandru Turei și Du
mitru Burdihoi. In finala cate
goriei semimuscă. Alexandru 
Turei a obținut o victorie clară 
la puncte în fața irlandezului 
James Carson. Un meci specta

TENIS
In urma rezultatelor Înregis

trate în turneele de tenis des
fășurate săptămina trecută, in 
clasamentul „Marelui Premiu 
F.I.L.T." continuă să conducă 
mexicanul Raul Ramirez, cu 
713 puncte. îl urmează spa
niolul Manuel Orantes — 661 
puncte, americanii Eddie Dibbs
— 637 puncte, Jimmy Connors
— 600 puncte și argentinianul
Guillermo Vilas — 532 puncte, 
Solomon (S.U.A.) — 531 punc
te, Borg (Suedia) — 480 punc
te, Fibak (Polonia) — 457
puncte, Tanner (S.U.A.) — 410 
puncte, Panatta (Italia) — 37» 
puncte. Jucătorul român Ilie 
Năstase se află pe locul 11, 
cu 360 puncte. Mai sint de 
disputat 14 concursuri, primii 
opt clasați urmînd să se cali
fice pentru „Turneul maeștri- 
lor“, programat între 5 și 13 
lecembrie la Houston (Texas).

renumele ei. Acum, cu aceeași 
seriozitate îmi fac datoria față 
de patrie, satisfăcindu-mi ser
viciul militar.

COSTEL ANDREI, 
militar în termen

LE ÎNȚELEG
PE CELE TREI TINERE
Personal consider că drepta

tea este de partea acestor fete 
care, avînd o pregătire superioa
ră, au refuzat să accepte o mun
că mai prejos decît cea la care 
le dă dreptul diploma lor. De 
ce să lucreze ele alături de oa
meni care au 7 clase sau poate

NOTA REDACȚIEI. Ne rezervăm dreptul de a reveni asupra 
acestei ultime scrisori. Așteptăm, însă, mai întîi opiniile dv. pe 
marginea afirmațiilor Ilenei Pascu, precum și a celorlalte probleme 
puse in discuție.

ELENA
terne, alți membri ai guvernu
lui.

Au luat parte președintele 
guvernului și ministru al afa
cerilor externe al Luxemburgu
lui, celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe inalții oaspeți 
în vizita lor în România, pre
cum și ambasadorul Olandei în 
România, însărcinat cu repre
zentarea diplomatică a Marelui 
Ducat de Luxemburg.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate.

a Luxemburgului 
Charlotte

porului nostru, permanența lui 
neclintită pe aceste meleaguri, 
epocile de mare înflorire a ci
vilizațiilor care s-au succedat 
în spațiul carpato-dunărean.

în aceeași zi. Alteța Sa Regală 
a vizitat Galeria națională a 
Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România.

fost Corina SasuJ și Dana Cră
ciun. Iată, acum, clasamentul : 
la individual compus : Corina 
Sasu 37.85, Dana. Crăciun 37,80, 
Ana Iokel 37,00, Ewa Kozubek 
36.95 (ambele Polonia), Mirela 
Oancea 36,90, rDana Turner 
36,80 ; la sărituri : Corina Sasu 
9,60. Dana Crăqiun 9,35, Ana 
Iokel 9,30 ; la paralele : Corina 
Sasu 9,45, Dana Crăciun 9,40, 
Maiza Matgosia (Polonia) 9,40 ; 
birnă : Dana Crăciun 9,50, Co
rina Sasu 9,45, Ana Iokel 9,45 ; 
sol : Dana Crăciun 9,55, Dana 
Turner 9,50, Mirela Oancea 9,45.

CORNEL GALBEN

culos a furnizat Dumitru Bur
dihoi (categoria cocoș), care l-a 
întrecut la puncte pe tenacele 
pugilist scoțian John Bambirck. 
Ceilalți doi boxeri români pre- 
zenți în gala finală. Niță Robu 
(categ. muscă) și Marin Lazăr 
(categoria semiușoară) au pier
dut la puncte întilnirile susți
nute cu Klaus Gertenbach (R.D. 
Germană) și, respectiv, Richard 
Nowakowski (R.D. Germană). 
Intr-unui din cele mai disputate 
meciuri, la categoria pană, bul
garul Andreikovski a dispus la 
puncta de polonezul Gotfryd.

• Partidele disputate în pri
ma zi a turneului internațional 
de tenis de la Viena s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Zugarelli (Italia) — Bara- 
nyi (Ungaria) 6—2, 6—4 ; Ta- 
roczy (Ungaria) — Hutka 
(Cehoslovacia) 7—6, 6—1;; Ge- 
rulaitis (S.U.A.) — Pearson
(S.U.A.) 6—4, 5—7, 7—6 ; Pecci 
(Paraguay) — Kary (Austria) 
6—4,. 6—7, 6—3 ; Onny Parun 
(Noua Zeelandă) — Phillips 
Moore (Australia) 7—5, 6—2.
Principalii favoriți ai con
cursului, mexicanul Raul Ra
mirez și americanul Arthur 
Ashe, sint calificați direct în 
turul II.

în primul tur al turneului 
internațional de tenis de la 
Paris, jucătorul american 
Sherwood Stewart l-a eliminat 
cu 6—2, 6—4 pe francezul
Franțois Jaufret.

nici atit ? Părinții lor s-au stră
duit să le creeze condiții ca pe 
urmă să se poată mindri cu ele, 
să se știe în sat că au devenit 
orășence, că se îmbracă mai 
bine, că au mai mult confort. 
Și eu sint născută la țară, dar 
n-aș fi acceptat nici în ruptul 
capului să mă întorc tot acolo. 
Deși nu am terminat decit 8 
clase am reușit să mă în
cadrez ca vînzătoare la I.C.L. 
Textila. Am program de 8 ore, 
locuiesc în gazdă împreună cu 
o altă colegă și in cei patru ani 
de cînd fac această muncă m-am 
simțit foarte mulțumită. Cit 
despre fata din București, eu 
cred că ea știe cel mai bine care 
este adevărata ei vocație și a- 
tunci trebuie să și-o îndepli
nească. Poate ea simte că va 
deveni un medic foarte bun și 
de asemenea oameni minunați 
avem întotdeauna nevoie.

ILEANA PASCU,
București

• ILFOV
în comunele situate în sudul 

județului Ilfov, campania agri
colă continuă cu intensitate și în 
această săptămînă. După ce au 
încheiat recoltatul legumelor, a- 
ceste produse perisabile au fost 
transportate cu operativitate 
spre piețe și la Fabrica de con
serve Valea Roșie. în Consiliul 
intercooperatist Ulmeni, după 
cum aflăm de la inginerul Flo- 
rea Ciolpan, directorul S.M.A. și 
președinte al acestui consiliu 
intercooperatist, în. grădini prin
cipala bătălie se dă acum pen
tru recoltatul culturii de varză, 
fiind întocmite grafice de acțiu
ne pentru cele 100 hectare cul
tivate. Concomitent, circa 3 000 
de cooperatori acționează în la
nurile de porumb, culegînd in 
medie circa 250 hectare zilnic, a- 
sigurîndu-se, totodată, transpor
tul a 1 000 tone știuleți. Pină azi, 
porumbul de pe mai mult de un 
sfert din suprafața cultivată a 
fost cules și pus la adăpost, în 
hambare. Cît privește cultura 
sfeclei de zahăr întreaga supra
față a fost dislocată, forțe spo
rite fiind angajate în această 
perioadă la transportul rădăci
nilor spre fabricile de prelucra
re. Toate semănătorile sînt an
trenate la finalizarea însămîn- 
țării celor 3 700 hectare desti
nate griului. La cooperativa din 
Spanțov întilnim circa 700 de 
oameni care recoltează de zor 
porumbul. Graficul zilnic de 48 
hectare este depășit cu circa 20 
la sută, transportîndu-se cu a- 
telaje proprii și autocamioane 
500 tone de știuleți în hambare. 
Alte 200 tone sfeclă de zahăr 
sint expediate operativ spre baza 
de recepție volantă. „Ritmurile 
înalte de muncă au la bază or
ganizarea riguroasă a echipelor, 
disciplina și responsabilitatea eu 
care se lucrează" — ne spune 
ing. șef al unității, Iacob Toto- 
lici.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Bolintinu Vale. Zilnic, 
aproape 1 500 de cooperatori, a- 
jutați de peste 300 de elevi și 
200 de angajați din instituțiile 
existente în comună sînt pre- 
zenți în cîmp la culesul porum
bului. Norma zilnică stabilită de 
recoltare a știuleților de pe 50 
de hectare este respectată întoc
mai. Astfel, pină acum, din cele 
665 de hectare aflate în cultură, 
porumbul a fost strîns și depo
zitat de pe aproape 400 de hec
tare. întreaga cantitate recolta
tă este transportată în aceeași 
zi la bazele de recepție. Printre 
cei mai harnici se numără și 
tinerii din organizațiile U.T.C. 
ale Liceului industrial de pe
trol, școala generală din locali
tate, Trustul de petrol și coope
rație. Pe suprafețele eliberate, 
imediat se execută arăturile de 
toamnă. în fiecare dimineață, 12 
tractoare sînt repartizate la e- 
fectuarea acestei lucrări. Folo
sind timpul bun de lucru, me
canizatorii au reușit să întoarcă 
brazda pe mai bine de 250 de 
hectare. Fluxul de muncă con
tinuă. Secretarul comitetului 
comunal U.T.C., economistul 
Ion Mincu, ne asigura că tinerii 
comunei vor participa la recol
tarea, transportul și depozitatul 
porumbului pină la încheierea 
definitivă a lucrărilor amintite.

Rezultatele obținute pină în 
prezent în județul Ilfov sînt 
bune, dar pentru că pe cîmp 
au mai rămas de efectuat încă 
multe lucrări, intensitatea acti
vității trebuie să se mențină și 
în această săptămînă la cea mai 
înaltă cotă. (Șt. Dorgoșan).

• BACĂU
Deși, în scopul livrării, trans

portării și prelucrării ritmice a 
întregii cantități de sfeclă re
coltată au fost stabilite grafice 
concrete pe zile și săptămini, 
pe ogoarele și pe rampele de 
depozitare din județul Bacău, 
zeci de mii de tone de sfeclă 
așteaptă să fie transportată la 
fabricile de zahăr. De ce totuși 
această stare de lucruri, știut 
fiind că orice întîrziere echiva
lează cu însemnate pierderi ca
litative și cantitative ? Un prim 
răspuns îl primim de la Direc
ția agricolă județeană, mai exact 
de la tovarășul inginer Costică 
Grozav, șeful biroului plan : 
„Bacăul cu cele 5 900 ha se nu
mără printre județele mari cul
tivatoare de sfeclă de zahăr. 
Datorită condițiilor nefavorabile 
din această vară și toamnă, 
cînd secetă, cînd ploi, cînd frig, 
sfecla a luat mai puțin in 
greutate. In multe unități, în 
loc de 27 000 kg la hectar, cit 
aveam planificat, am obținut 
doar 20 000. Lucru care ne-a de
terminat să amînăm recoltatul".

...Și de aici necazurile. Gra
fice nerespectate, rampe de 
depozitare blocate, grămezi 
imense de sfeclă recoltată și 
rămasă pe cîmp. Mergînd Ia 
mai multe unități agricole și la 
fabrica de zahăr Sascut am aflat 
și alte greutăți. în primele 20 
de zile de la declanșarea cam
paniei de recoltare a sfeclei de 
zahăr. cooperativele agricole 
din Horgești, Buhoci, Letea, 
Valea Seacă, Nicolae Bălcescu 
nu au livrat nici o tonă de 
sfeclă de zahăr cu toate că în 
grafice aveau prevăzute de la 
80 tone in sus. Au urmat apoi 
zile în care s-au trimis spre 
unitățile de prelucrare cantități 
mult mai mari decit cele stabi
lite în grafice.

Cu toate acestea. însă, specia
liștii fabricilor de zahăr din 
Sascut și Roman au luat mă
suri pentru a primi și aceste 
cantități suplimentare. „Noi am 
hotărtît, ne spune inginerul Tu- 
dorel Drăgan, directorul fabri
cii de zahăr Sascut, ca pe lîngă 
silozurile mari pe care le avem 
în incinta întreprinderii să or
ganizăm și silozuri de scurtă 
durată la capătul tarlalelor. Ur
mărim prin aceasta ca toate 
suprafețele cultivate cu sfeclă 
ce trebuie însămînțate cu gnu 
să fie eliberate cît mai repede, 
apoi, pătrunderea mai ușoară a 
mijloacelor de transport la gră
mezile de sfeclă. în orice caz, 
dorim ca pînă la 10 noiembrie, 
să terminăm cu sfecla de zahăr 
de pe întreaga suprafață culti
vată". Sperăm ca la această ho- 

tărîre a conducerii fabricii de 
zahăr se va adăuga și cea a 
multor C.A.P. rămase în urma. 
(Dumitru Duca).

• ALBA
O contribuție importantă la 

desfășurarea lucrărilor de- re
coltare în județul’Alba și-au a- 
dus-o tinerii muncitori, elevi și 
țărani cooperatori. Un număr 
de circa 10 000 elevi din școlile 
generale și licee au participat 
zi de zi la recoltatul struguri
lor, cartofilor, legumelor, al 
sfeclei de zahăr și furajere. 
Pentru ca munca lor să 
fie cît mai spornică a fost 
organizată o pasionantă între
cere între brigăzile elevilor 
pentru „Cea mai bună brigadă 
de muncă patriotică". O altă 
inițiativă pornită tot de la or
ganizația U.T.C. județeană : 
după amiezile și după pro
gramul de lucru tot personalul 
TESA, tineri din întreprinderi, 
participă cu însuflețire alături 
de lucrătorii ogoarelor, la 
strîngerea recoltei pe parcelele 
din apropierea unităților unde 
sint angajați. Circa 4 000 de 
elevi din Blaj au fost prezenți 
în aceste zile — cînd, dealtfel, 
activitatea pe cîmp este asimi
lată cu practica de producție — 
la strînsul strugurilor, în viile 
stațiunii experimentale viticole 
și ale I.A.S. Blaj. Rezultate 
deosebite au obținut apoi ele
vii liceelor agricole. Cei 600 de 
elevi ai Liceului agricol din 
Ciumbrud și-au stabilit drept 
plan să recolteze 430 tone de 
struguri. Ieri, harnicile brigăzi 
atinseseră cifra de 300 tone de 
struguri culeși în viile Fermei 
viticole Blaj. Dar, iată bilanțul 
participării tinerilor din jude
țul Alba in actuala campanie 
agricolă. Tinerii cooperatori, e- 
levi și muncitori — in total pes
te 16 000 — au recoltat pînă în 
prezent porumbul de pe 1 200 
ha ; circa 13 600 tineri au fost 
mobilizați la culestul și tran
sportul strugurilor precum și la 
lucrări de vinificație, suprafa
ța recoltată depășind 1 800 ha. 
Tinerii au recoltat, de aseme
nea, legume de pe 60 ha, și car
tofii de pe 120 ha. (V. Căbulea).

• BRĂILA
După ce oamenii muncii din 

agricultura județului Brăila 
au raportat încheierea recol
tării legumelor și strugurilor, 
au trecut cu toate forțele la 
strîngerea și depozitarea pro
ducțiilor de porumb, sfeclă de 
zahăr, soia, orezului, precum și 
Ia eliberarea terenurilor și exe
cutarea ogoarelor, pe suprafețe
le ce vor fi semănate în. pri
măvară. Așa, de exemplu, în 
ziua raidului nostru, la Coope
rativa agricolă de producție din 
Lanurile, peste 300 de coopera
tori se aflau la recoltatul sfeclei 
de zahăr. Cei 140 de oameni care 
au încheiat strîngerea legume
lor au venit în ajutorul echipe
lor de la sfecla de zahăr. Ca ur
mare, zilnic, pleacă de aici spre 
fabricile de zahăr cîte 320 de 
tone rădăcini. Aici, fluxul de 
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Comitete județene ale U.T.C. transmit:
• CLUJ. Această săptămina în campanie antrenează la lucră

rile de recoltare și transport a produselor agricole peste 18 500 
de tineri, care participă incepînd cu prima zi a săptămînii la 
strînsul legumelor, fructelor și porumbului de pe ultimele su
prafețe. In continuare obiectivele principale asupra cărora este 
concentrată atenția sînt culesul merelor și a porumbului. Se ac
ționează din plin în cadrul I.A.S. Apahida, Cluj, Baci, Cimpia 
Turzii și Poiana.

• .SUCEAVA. Peste 16 500 de tineri, dintre care 10 000 elevi, 
participă în aceste zile la sortatul cartofilor și transportul lor la 
bazele de recepție, cules și sortat fructe (mere) și sortat legume 
in cadrul Stațiunii pomicole Fălticeni, Stațiunii de cercetări a- 
gricole Suceava, la I.A.S. Rădăuți, Dorneșli și Negostina și la 
I.L.F. Rădăuți. Aceste lucrări vor fi continuate și in următoarele 
zile, pentru ca recoltele să fie strînse de pe întreaga suprafață 
în cel mai scurt timp.

• BIHOR. Depozitat legume și fructe, recoltat șl depozitat po
rumb și sfeclă de zahăr sînt lucrările care se desfășoară in 
aceste zile în agricultura județului Bihor și la care participă 
circa 5 000 dc elevi, 7 000 de cooperatori și circa 3 000 muncitori 
din întreprinderi. Dintre cele mai importante puncte de lucru in 
care se acționează cu forțe sporite, organizindu-se „zile record" 
la recoltat, amintim I.A.S. Biharea, Valea lui Mihai, Tinea, 
C.A.P. Diosig. Borș, Secuieni, Cadea, Simieni, Mădărași, etc.

• DÎMBOVIȚA. 10 000 de tineri participă în aceste zile la 
strîngerea recoltelor. în cursul zilei de ieri an fost culese 300 dc 
ha de porumb, au fost eliberate 150 ha de teren, s-au efectuat 
arături pe 350 ha și s-au recoltat 200 tone de sfeclă și insilozat 
alte 150 de tone. Se evidențiază activitatea tinerilor din comu
nele Potlogi, Comișani, Titu și Vișina. în următoarele zile se 
vor continua lucrările de recoltat porumb, eliberat teren și efec
tuat arături de toamnă pe suprafețele care au mai rămas.

ILEANA PODOLEANU

muncă este coordonat de către 
președintele cooperativei agri
cole, Cristea Cazan. Pe inginerul 
șef al unității, Ștefan Budur, îl 
întilnim la un alt punct de lucru, 
la recoltarea soiei de pe cele 400 
de hectare. Dis de dimineață, 
șapte combine „Gloria" au in
trat în lanuri. După o zi de 
muncă, combinierii Ștefan Căl- 
dăruș, Paul Ciuțacu, Costică 
Stoica și colegii lor au reușit 
să stringă soia de pe 40 de hec
tare. în sprijinul lor au mai ve
nit încă 17 combine de la S.M.A. 
din Jirlău și Bertești. Cu aces
te forțe mecanice întreaga pro
ducție de soia va fi recoltată și 
depozitată în următoarele zile. 
La culesul porumbului, aceeași 
intensă activitate. Pe lîngă au
tocamioanele unității agricole 
30 de atelaje transportă porum
bul cules de cei peste 400 mem
bri cooperatori. (O. Marian).

PE SCURT

• In județul Teleorman, 
unde lanurile de porumb au 
ajuns mai devreme la matu
ritate, și recoltatul știuleților 
a începui cu mai multă in
tensitate. Schimbarea bruscă 
a vremii a impus concentra
rea forțelor spre produsele 
perisabile, care au fost fina
lizate. Acum se lucrează în 
ritm sporit la porumb. Pină 
în prezent circa 60 la sută 
din suprafețe au fost recol
tate în unitățile agricole coo
peratiste și 41 la sută în 
I.A.S- Cele mai bune rezul
tate sînt înregistrate in con
siliile intercooperatiste Pu- 
rani, Drăgănești Vlașca, Pia
tra ș.a. Pentru depozitarea 
fără pierderi a recoltei au 
fost înființate numeroase ba
ze de recepție volante, iar 
mijloacele de transport ac
ționează după grafice rigu
roase. • Peste jumătate din 
suprafețele cultivate cu po
rumb în județul Dolj au fost 
recoltate. Acest succes are la 
bază buna organizare a mun
cii în echipele care au anga
jat parcelele în acord global, 
a transportului operativ și 
depozitării fără pierderi în 
hambare. Au fost înființate 
75 de baze volante care pre
iau producția de știuleți. La 
Calafat, Băilești, Segarcea, 
Dăbuleni și Bîrca ritmul re
coltării porumbului sporește 
cu fiecare zi. • In județul 
Mehedinți porumbul a fost 
recoltat de pe 52 la sută din 
suprafețe în C.A.P. și 39 la 
sută în I.A.S. Aici, datorită 
unor inițiative locale, privind 
secerarea și depozitarea vîr- 
furilor tulpinilor, au fost 
strînse însemnate cantități de 
furaje peste plan, dar, tot
odată s-a favorizat și matu
rarea mai rapidă a știuleți
lor. La Girla Mare, Salcia, 
Obîrșia de Cîmp, Cujmir, 
Pristol, echipele de coopera
tori lucrează de dimineața 
pînă seara la culesul și trans
portul porumbului spre pă- 
tule. (Șt. D.).
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